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งานส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร 
ขัน้ตอนการปฏิบตังิาน 
    1.ส่งเสริมให้ด าเนินการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ เนตรนาร ียุวกาชาด และผูบ้ าเพ็ญประโยชน์และนักศึกษาวิชาทหาร 
เช่น การพัฒนาหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การฝึกอบรมกิจกรรมค่ายพักแรม กิจกรรมในวันส าคัญ
ต่างๆ ในทุกระดับตั้งแต ่ในสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนเครือข่าย เขตพื้นที่การศึกษา จังหวัด ภาค และระดับชาต ิ                 
เป็นต้น โดยมีขั้นตอนการด าเนนิงานดังนี ้
        1.1 ส ารวจข้อมูล พร้อมก าหนดนโยบาย แนวทางในการพัฒนาฯ การด าเนินงานกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี                    
ยุวกาชาด และผู้บ าเพ็ญประโยชน์ ให้หน่วยงานในสังกัดรับทราบ เพื่อการปฏิบัติอย่างชัดเจน 
        1.2.ก าหนดแผนงาน โครงการกิจกรรม ตลอดปีงบประมาณ 

        1.3 แต่งตั้งคณะท างาน และมอบหมายภารกิจในทุกส่วนตามแผนงาน โครงการกิจกรรมที่ก าหนด 
        1.4.ด าเนินงานตามแผน โครงการ กิจกรรม 
        1.5 นิเทศติดตาม ประเมนิมาตรฐาน ตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม ในหน่วยงานทุกระดับ 
        1.6.สรุป และรายงานผลการด าเนินงาน ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ตามแผนงาน โครงการ 
    2 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาผูบ้งัคับบัญชาลูกเสือ เนตรนาร ียุวกาชาด และผูบ้ าเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวชิาทหาร 
เช่น การอบรม ประชุมสัมมนา อบรมทักษะเฉพาะวชิา ในหน่วยงานทุกระดับ 
        2.1.ส ารวจและวิเคราะห์ฐานข้อมูลรายบุคคล และโรงเรียน 
        2.2 ก าหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรมด าเนินงาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
        2.3.แจ้งหน่วยงานทุกสังกัด ด าเนินการตามกรอบภารกิจ ด าเนินงานตามแผนงานโครงการ กิจกรรมที่ก าหนด 
        2.4.ประสานแจ้งหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ในการตรวจสอบ 
        2.5 พิจารณาผลงานให้หน่วยงานที่มีอ านาจอนุมัติ 
        2.6.แจ้งหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้องทราบผลการประเมนิฯ 
    3 สนับสนุนกิจกรรมชุมนุมลกูเสือ เนตรนาร ีตามกิจกรรมของนักเรียนในหน่วยงานทุกระดบั 
        3.1.ก าหนดแผนงาน โครงการกิจกรรม ตลอดปีงบประมาณ 
        3.2.ประสานหน่วยงาน องค์กรที่เก่ียวข้องในการด าเนินงานและขอรับการสนบัสนุน 
        3.3.แจ้งหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพื่อปฏิบัติตามนโยบาย/โครงการ/กิจกรรมฯ 
        3.4 ด าเนินการตามแผนงานโครงการกิจกรรมที่ก าหนด 
        3.5.ก ากับติดตามประเมนิผล 
        3.6.สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 
    4 สนับสนุนให้จัดกิจกรรมเสริมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนในการสง่เสริมภาวะผูน้ า ทักษะป้องกนั
ตัว การช่วยเหลือสังคม และการบ าเพ็ญประโยชน ์
        4.1.ก าหนดนโยบายและแนวทางในการส่งเสริมอย่างเปน็ระบบ 
       4.2 แต่งตั้งคณะท างานเพือ่ก าหนดแนวทางการส่งเสริมในกิจกรรมต่างๆในทุกระดับให้มีความครอบคลุมทั่วถึง 
       4.3.ประสานหน่วยงานและแจ้งโรงเรียนในสังกัดเพื่อให้ทราบ และเข้าร่วมกิจกรรมที่ก าหนด 
       4.4.ด าเนินงานตามกิจกรรมโครงการ 

       4.5.ประเมินติดตามผลการด าเนินงานในทุกกิจกรรม 
       4.6.สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 
 .   5 ด าเนนิการจัดประชุมคณะกรรมการลูกเสือ เนตรนาร ียุวกาชาด ในฐานะเลขานุการการด าเนินงานลูกเสือจังหวัด 
ลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา 
       5.1.ศึกษารายละเอียดแนวทางการสรรหา และแต่งตั้งคณะกรรมการลูกเสือฯ 
       5.2.ประสานรายละเอียดข้อมูลต่างๆที่เก่ียวข้อง แต่งตั้งคณะกรรมการลูกเสือ 
       5.3.จัดท า แผนก า หนดแนวทางปฏิบตัิในการประชุมตามกรรมการ และแจ้งให้คณะกรรมการทราบ 
       5.4.ด าเนินการประชุมฯตามแนวทางและปฏิบตัิที่ก าหนด 
       5.5. สรุปและรายงาน 
       5.6 ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกลุ่ม กองลูกเสือ เนตรนาร ีและยุวกาชาด เช่น การจัดท าทะเบยีนเป็นตน้ 
 



 
           -  จัดท าข้อมูลกลุ่ม กองลูกเสือ และยุวกาชาดในสถานศึกษา 
           -  ประกาศแจ้งนโยบายในการส่งเสริม 
           -  แต่งตั้งคณะท างาน ประเมินความต้องการ ผลการด าเนินงานของสถานศึกษา 
           -  ด าเนินการเร่งรัดให้ได้ตามตัวชี้วัด 
           -  สรุปและรายงานผลการด าเนินการ 
         5.7 ส่งเสริมให้มีการจัดสอบและประเมินวิชาพิเศษ ลูกเสือ และยุวกาชาด 
             -  จัดท าข้อมูลลูกเสอื ยุวกาชาด 
             -  ประกาศแนวทางการด าเนินงาน 
             -  จัดท าโครงการ รองรับตามแผนปฏบิัติการ 
             -  ด าเนินการตามโครงการ เช่นจัดอบรม การสอบและการประเมินแตล่ะระดบั 
             -  รายงานผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อขออนุมัติ 
             -  ประกาศผลการประเมิน แจ้งหน่วยงานในสังกัด 
             -  สรุปผล 
         5.8 ด าเนินการขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสรรเสริญ ลูกเสือสดุดี ลูกเสือยั่งยืน เข็มลูกเสือสมนาคุณ 
              1. แจ้งหลักเกณฑ์การขอพระราชทานเหรียญลูกเสือ 
              2. สรุปข้อมูลบุคลากร การขอพระราชทานเหรียญลูกเสือ 
              3. ประสาน เสนอขอพระราชทานต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
             4. ประกาศ แจ้งหน่วยงาน บุคคลที่ได้รับพระราชทานเหรียญฯ 
             5. สรุปรายงานผลการด าเนินการ 
        5.9 ด าเนินการจัดเก็บเงินบ ารุงกิจการลูกเสือตามแนวทาง ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
            1. จัดท าข้อมูล บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัด 
            2. แจ้งการด าเนินการให้สถานศึกษา/บุคลากร 
            3. ด าเนินการจัดเก็บ 
            4. สรุปผลด าเนินการจัดเก็บ 
            5. ก ากับ ติดตาม เร่งรัด 
     7. รายงานผลการด าเนินการ ให้ผู้มีอ านาจ 
        5.10 การประชุมสัมมนาผู้น า ผู้บริหาร ผู้เกี่ยวข้องกับลูกเสือ การประสานงาน การสนับสนุนกาฝึกอบรม 
การชุมนุมลูกเสือชาวบ้าน ระดับอ าเภอ จังหวัด และระดับชาติ 
            1. ประสานแจ้งผู้เกี่ยวข้องในระดับพ้ืนที่ ร่วมศึกษานโยบายและแนวด าเนินการ 
            2. ประชุมระดมความคิด เพ่ือศึกษานโยบายและแนวด าเนินงาน 
            3. ประสานแจ้ง หน่วยงาน องค์กรที่เก่ียวข้อง 
            4. ด าเนินการตามกิจกรรม/โครงการที่ก าหนด 
            5. ประสานแจ้งหน่วยงาน 
            6. สรุปและรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
       5.11 การจัดตั้งกองพันนักศึกษาวิชาทหารในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความพร้อม 
              1. ส ารวจข้อมูล แจ้งสถานศึกษาตามนโยบายกระทรวงกลาโหม 
              2. สถานศึกษาส ารวจความพร้อม ประสานงานจังหวัดทหารบก / หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร                 
ในจังหวัดที่สังกัด 
              3. จัดกรอกแบบฟอร์มพร้อมค าร้องขอจัดตั้งกองพันนักศึกษาวิชาทหาร ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
              4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สถานศึกษาเสนอจังหวัดทหารบก / หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร                     
ตรงสถานศึกษา และให้ความเห็นชอบในขั้นต้น 
              5. สถานศึกษายื่นแบบฟอร์มผ่านส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาไปยัง สพฐ. เพ่ือรอเห็นชอบ                     
จากกระทรวงกลาโหม 
 



 
 
6. Flow Chart การปฏบิัตงิาน 
6.1 ส่งเสริมให้ด าเนินการพฒันากิจกรรมลูกเสือ เนตรนาร ียุวกาชาด และผู้บ าเพ็ญประโยชน ์และนักศึกษาวชิาทหาร 
6.2 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาผู้บงัคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บ าเพ็ญประโยชน ์และนักศึกษาวชิาทหาร 
 
                                                   ส ารวจข้อมูล / ก าหนดนโยบายและแนวทาง 

ก าหนดแผนงาน / โครงการ 
แต่งตั้งคณะท างาน 
ด าเนินงานตามแผนงาน / โครงการ 
นิเทศติดตามประเมินผลฯ 
สรุปผล / วิเคราะห์ ฯ 

 
6.3 สนับสนุนกิจกรรมชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ตามกิจกรรมของนักเรียนในหน่วยงานทุกระดับ 

ก าหนดแผนงาน / โครงการ 
แจ้งหน่วยงาน / สู่การปฏิบัติ 
ก ากับ ติดตาม ประเมินผลฯ 
ด าเนินงานตามแผนงาน / โครงการ 
สรุป และรายงานผลฯ 

6.4 สนบัสนนุให้จัดกิจกรรมเสริมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเดก็และเยาวชนในการสง่เสริมภาวะผู้น าทักษะป้องกันตัว 
การช่วยเหลือสังคม และการบ าเพ็ญประโยชน ์
6.5 ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการลูกเสือ เนตรนาร ียุวกาชาด ในฐานะเลขานุการการด าเนินงานลูกเสือ              
จังหวัด ลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา 

ก าหนดนโยบาย และแนวทางฯ 
ประเมินติดตามผลฯ 
สรุป/รายงานผลฯ 

ด าเนินงานตามโครงการ 
แต่งตั้งคณะท างานฯ 

ประสานหน่วยงาน, แจ้งโรงเรียน 
ประสานแต่งตั้งคณะกรรมการ 

จัดท าแผนก าหนดแนวทาง, ปฏิทินการประชุม 
ด าเนินการประชุมฯตามแผน 

สรุปและรายงาน 
6.6 ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกลุ่ม กองลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด เช่น การจัดท าทะเบียน เป็นต้น 

จัดท าข้อมูล 
เร่งรัดด าเนินการตามตัวชี้วัด 

ประกาศแจ้งนโยบาย 
สรุปและรายงานผล 

การด าเนินงาน 
สรุปและรายงาน 

ด าเนินการประชุมฯตามแผน 
แต่งตั้งคณะท างาน 

ประเมินความต้องการ 
เร่งรัดด าเนินการตามตัวชี้วัด 



สรุปและรายงานผล 
การด าเนินงาน 

6.7 ส่งเสริมให้มีการจัดสอบและประเมินวิชาพิเศษ ลูกเสือ และยุวกาชาด 
จัดท าข้อมูลลูกเสือ 
ด าเนินการตามโครงการ 
ประกาศแนวทางการด าเนินงาน 
สรุปผล 

6.8 ด าเนินการขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสรรเสริญ ลูกเสือสดุดี ลูกเสือยั่งยืน เข็มลูกเสือสมนาคุณ 

แจ้งหลักเกณฑ ์

สรุปข้อมลูบุคลากรที่เสนอขอ 
พระราชทานพระราชทาน 
ประสานเสนอต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
ประกาศ แจ้งหน่วยงาน 
บุคลากรทีไ่ด้รบัพระราชทาน 

สรุปและรายงานผลการด าเนินการ 

6.9 ด าเนินการจัดเก็บเงินบ ารุงกิจการลูกเสือตามแนวทาง ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
จัดท าข้อมูลบุคลากร/ 
หน่วยงาน 
แจ้งแนวด าเนินการใหส้ถานศึกษา 
ด าเนินการจัดเก็บฯ 
สรุปผลการจัดเก็บ 

ส่งมอบกลุ่มบริหารสินทรัพยจ์ัดเกบ็ 
ตามระเบียบ 
ก ากับ ติดตาม เร่งรดั 

สรุปผล/รายงาน 

6.10 การประชุมสัมมนาผู้น า ผู้บริหาร ผู้เกี่ยวข้องกับลูกเสือ การประสานงาน การสนับสนุนการ 
ฝึกอบรม การชุมนุมลูกเสือชาวบ้าน ระดับอ าเภอ จังหวัด และระดับชาติ 
ด าเนินการจัดเก็บฯ 
สรุปผลการจัดเก็บ 
สรุปผล/รายงาน 
ส่งมอบกลุ่มบริหารสินทรัพยจ์ัดเกบ็ 
ตามระเบียบ 
ประสานแจ้งผู้เกี่ยวข้อง 
ประชุมระดมความคิด ก าหนดนโยบาย 
ประสานแจ้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
ด าเนินการตามกิจกรรม โครงการ 
สรุปและรายงาน 
ประสานแจ้งหน่วยงานด าเนินการตามกิจกรรม 
สรุปและรายงาน 
 
 
6.11 การจัดตั้งกองพันนักศกึษาวิชาทหารในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความพร้อม 
7. แบบฟอร์มที่ใช้ 
7.1 หนังสือบนัทึกขอ้ความ 
7.2 หนังสือราชการภายนอก 
7.3 แบบขอจัดต้ัง กลุ่ม กอง และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 
7.4 แบบประเมินผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ในแต่ละระดับ 
7.5 แบบขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 



7.6 แบบประเมินคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น 
7.7 แบบขอจัดตั้งกองพันนักศึกษาวิชาทหาร 
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง 
8.1 พระราชบัญญัติลูกเสือแห่งชาติ พ.ศ. 2551 
8.2 ระเบียบการจัดตั้งกองพันนักศึกษาวิชาทหาร 
8.3 ระเบียบกรมการรักษาดินแดนว่าด้วย การรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร และรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร 
พ.ศ. 2529 
1. ช่ือกระบวนงาน 
งานส่งเสริม พัฒนาสร้างความเข้มแข็งองค์กรสภานักเรียน เด็ก และเยาวชนในสถานศึกษา 
2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อส่งเสริมการท างานเปน็ทีมของเด็กนักเรียน 
2.2 เพื่อสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดตั้งองค์กรสภาเด็กนักเรียนในสถานศึกษา 
2.3 เพื่อส่งเสริมพัฒนา ยกระดับการมีส่วนร่วมของนักเรียนในสถานศึกษา 
3. ขอบเขตของงาน 
3.1 ส่งเสริมพัฒนาความเข้มแข็งในองค์กรสภานักเรียน เด็ก และเยาวชนในสถานศึกษา 
3.2 สนบัสนนุการจัดตัง้สภานักเรียนในสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดและ 
ระดับชาต ิ
3.3 ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรม โครงการและสมชัชานักเรียน ในทุกระดับ ให้มีประสิทธิภาพ 
3.4 การติดตาม ก ากับดูแล ประเมินผล และรวบรวมผลการด าเนินการ 
4. ค าจ ากัดความ 
4.1 สภานักเรียน หมายถึง สภาผู้แทนนักเรียนทีไ่ด้รับการคัดเลือกเข้ามาท าหน้าทีช่่วยเหลือ 
โรงเรียนทางดา้นการปกครอง กิจกรรมของโรงเรียน และกิจกรรมของนักเรียน 
4.2 สภาเด็กและเยาวชน หมายถึง สภาเด็กและเยาวชนทีไ่ด้รับการคัดเลือกจากเด็กและ 
เยาวชนให้ท าหน้าที่ร่วมกับหน่วยงานตา่งๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมสทิธิเด็ก การปอ้งกัน 
แก้ไขปัญหาตลอดจนการพัฒนาเด็กและเยาวชนตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน 
แห่งชาต ิพ.ศ. 2550 
5. ขัน้ตอนการปฏบิัตงิาน 
5.1 ก าหนดนโยบาย แนวปฏิบตัิแจ้งหน่วยงานในสังกัด 
5.2 ก าหนดโครงการ กิจกรรม แจ้งหน่วยงานในทุกระดบั โรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษา 
5.3 ประสานหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการก าหนดกิจกรรม 
5.4 ด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรมที่ก าหนด 
- การเลือกตั้งสภานักเรียนระดบัโรงเรียน 
- การเลือกตั้งสภานักเรียนระดบัเขตพื้นที่การศึกษา 
การประชุมสภานักเรียน ระดับเขต 
- การเข้าร่วมกิจกรรมของหน่วยงานใน/นอกจังหวัด 
- การประชุมสมัชชาเยาวชนระดับจังหวัด ระดับชาติ 
5.5 ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานในทุกกิจกรรม 
5.6 สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
6. Flow Chart การปฏบิัตงิาน 
ก าหนดนโยบาย/แจ้งหน่วยงาน 
ก าหนดโครงการ/กิจกรรม ประสาน 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ติดตามประเมินผล 
ก าหนดนโยบาย/แจ้งหน่วยงาน 
ด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมทีก่ า 



สรุปการด าเนินงาน 
7. แบบฟอร์มที่ใช้ - 
8. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
8.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
8.2 อนุสัญญาสิทธิเด็ก 
8.3 พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 
8.4 พ.ร.บ.ส่งเสริมการพฒันาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 
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