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ก 

คู่มือการปฏิบตัิงาน นายสวสัดิพงศ์ ทองบ้านทุ่ม เจ้าหนักงานธุรการปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  

 

คำนำ 

  การจัดทำเอกสารคู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทาง 
ในการดำเนินงานธุรการและงานสารบรรณ ของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู ้มาใช้บริการได้รับทราบ และเข้าใจขั้นตอน 
ของการปฏิบัติงานในงานธุรการและงานสารบรรณได้อย่างถูกต้อง    
  ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ขั้นตอนรายละเอียดในคู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ  
ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ใช้บริการได้บ้างไม่มากก็น้อย และเพ่ือใหการพัฒนาธุรการและงานสารบรรณ
เปนไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดทำคูมือการปฏิบัติงานธุรการและงานสาร เพื่อใชประกอบการพัฒนา
และเปนคูมือการปฏิบัติธุรการและงานสารบรรณ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มหาสารคาม ตอไป 

 

 

 

 นายสวัสดิพงศ์ ทองบ้านทุ่ม 
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข 

คู่มือการปฏิบตัิงาน นายสวสัดิพงศ์ ทองบ้านทุ่ม เจ้าหนักงานธุรการปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  

 

สารบัญ 

 

เรื่อง           หน้า 

คำนำ           ก 

สารบัญ           ข 

งานธุรการและสารสนเทศ         ๑ 

วัตถุประสงค์         ๑ 

ขอบเขตงาน         ๑ 

คำจำกัดความ         ๑ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน        ๑ 

หน้าที่รับผิดชอบ         ๒ 

Flow Chart การปฏิบัติงาน       ๓ 

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง        ๔ 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง        ๔ 

งานส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร ๕ 

 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย        ๕ 

 แนวทางการดำเนินงานในสถานศึกษา      ๕ 

 คำจำกัดความ         ๕ 

 หน้าที่และความรับผิดชอบ       ๖ 

 ขั้นตอนการดำเนินงาน        ๖ 

 ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง       ๗ 

 เอกสารแบบฟอร์มที่ใช้        ๗ 

 เอกสาร / หลักฐานอ้างอิง        ๗
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ชื่อเอกสาร : งานธุรการและสารสนเทศ 

๑. ชื่องาน งานธุรการและสาระสนเทศ 

๒. วัตถุประสงค ์

๒.๑ เพ่ือให้การปฏิบัติงานธุรการของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเป็นไปตามระเบียบฯ และเชื่อมต่อ 
กับการปฏิบัติงานทางธุรการของกลุ่มอำนวยการ 

๒.๒ เพ่ือเป็นแหล่งข้อมูลในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาให้กับผู้บริหาร 

๒.๓ เพ่ือให้มีข้อมูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ 

๒.๔ เพ่ือให้มีข้อมูลทางวิชาการเพ่ือใช้ในการจัดการความรู้ 

๓.ขอบเขตงาน 

๓.๑ ควบคุมรับและนำส่งหนังสือ และเอกสารของทางราชการ ตามแนวทางของระเบียบของราชการ 
  ๓.๒ ประสานงานกับกลุ่มอื่นในสำนักงาน และกลุ่มงานในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา หน่วยงาน
ต่างๆ และสถานศึกษาในงานธุรการที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานของกลุ่มงาน  
  ๓.๓ ประสานการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและผลงานของกลุ ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษาให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไปทราบ  
  ๓.๔ จัดการข้อมูลต่าง ๆ ของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาให้เป็นระบบ เพื่อใช้เป็นสารสนเทศ  
เพ่ือการตรวจสอบ การวางแผน และการจัดการความรู้ 

๔. คำจำกัดความ 
  งานธุรการและสารสนเทศ หมายถึง งานที่เกี ่ยวกับการจัดหา จัดใช้ ดูแลและบริการ  เพื่อนำมา  
ซึ่งการอำนวยความสะดวก ให้ความช่วยเหลือ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และประสานงาน  
ไม่ว ่าจะเป็นหนังสือ การพูด และการสื ่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตามกลไกลการบริหารงาน  
ของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษากับกลุ่มงานภายในสำนักงานเขตพื้นที่และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี ่ยวข้อง
ตลอดจนการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล รายละเอียด ผลการปฏิบัติงานจาก แหล่งข้อมูลต่าง ๆ ทั้งภายใน  
และภายนอก อย่างมีหลักเกณฑ์ เพื ่อนำมาประมวลผลและจัดรูปแบบให้ได้สารสนเทศที่ช่วยสนับสนุน 
การทำงานตรวจสอบ การวางแผน และการจัดการความรู้และพัฒนางานในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

๕. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
  ๕.๑ ควบคุมการรับเอกสารต่าง ๆ จากหน่วยงานภายในและภายนอก ไว้ในทะเบียนคุม  
  ๕.๒ คัดแยก ประเภทของหนังสือ เอกสาร เสนอให้ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทราบ 
และมอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินการ  
  ๕.๓ จัดพิมพ์เอกสาร หนังสือ รายงานที่จัดทำขึ้น เพ่ือเสนอผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษามหาสารคาม และเพ่ือใช้ในงานภายในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
  ๕.๔ ควบคุมการนำเสนอเอกสาร หนังสือ ที ่เสนอผู ้อำนวยการสานักงานเขตพ้ืนที ่การศึกษา
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มัธยมศึกษามหาสารคาม และการนำส่งหนังสือออกภายนอก ภายใน และทะเบียนคุม  
  ๕.๕ รวบรวมจัดเก็บเอกสารที ่มีการดำเนินเสร็จสิ ้น เข้าแฟ้มแยกหมวดหมู ่ เพื ่อความสะดวก 
ในการสืบค้นในภายหลัง  
  ๕.๖ เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ ทางวิชาการ หรือระเบียบ กฎหมาย ที่เป็นประโยชน์ เพื่อเป็นการ
จัดการความรู ้ให้กับบุคลากรในกลุ ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และผู ้รับบริการภายนอก ด้วยช่องทางที่
หลากหลาย   
  ๕.๗ ประสานงานกับกลุ ่มอื ่นภายในสำนักงาน หน่วยงานต่าง ๆ และสถานศึกษาในงานธุรการ 
ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานของกลุ่มงาน   
  ๕.๘ ประสานการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและผลงานของกลุ ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษาให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไปทราบ   

๖. หน้าที่รับผิดชอบ   
  ๖ .๑ ปฏ ิบ ัต ิหน ้าท ี ่ งานธ ุรการกล ุ ่ม ศ ึกษา ว ิ เคราะห ์ วางแผนจ ัดระบบข้อม ูลสารสนเทศ 
และการบริหารงานของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   
  ๖.๒ ศึกษาวิเคราะห์สภาพงานของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และออกแบบระบบงานสารบรรณ  
ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับระบบงานสารบรรณของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   
  ๖.๓ ปฏิบัติหน้าที่ธุรการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ประกอบด้วย   
   ๖.๓.๑ งานทะเบียนหนังสือ – หนังสือ ทั้งระบบปกติและระบบอิเล็กทรอนิกส์   
   ๖.๓.๒ งานพิมพ์หนังสือราชการภายในกลุ่ม   
   ๖.๓.๓ งานเสนอหนังสือและติดตามแฟ้มเสนอจากผู้มีอำนาจลงนาม   
    ๖.๓.๔ งานสำเนาหนังสือทุกระบบ (พิมพ์ ถ่ายเอกสาร สแกนเนอร์)   
   ๖.๓.๕ งานจัดเก็บหนังสือราชการและเอกสารอื่นทุกระบบ   
   ๖.๓.๖ งานทะเบียนหนังสือเก็บและขออนุญาตทำลาย   
   ๖.๓.๗ งานส่งหนังสือและส่งโทรสารไปยังผู้รับและหน่วยงานปลายทาง   
   ๖.๓.๘ สืบค้นหาข้อมูล ระเบียบ กฎหมาย ประกาศ ที่เก่ียวข้องในกลุ่ม   
   ๖.๓.๙ ประสานงานระหว่างกลุ่ม หน่วยงาน และสถานศึกษาในงานธุรการที่เก่ียวข้อง   
   ๖.๓.๑๐ งานตามนโยบายเร่งด่วนหรือโครงการพิเศษท่ีได้รับมอบหมาย     
   ๖.๓.๑๑ งานรับรอง ดูแล ช่วยเหลือผู้มาติดต่องานในกลุ่ม   
   ๖.๓.๑๒ ดูแลความเรียบร้อยของอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในกลุ่ม เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ 
เครื่องสแกนเนอร์หรืออุปกรณ์อ่ืนให้พร้อมใช้งานอยู่เสนอ   
   ๖.๓.๑๓ ประสานการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและผลงานของกลุ่มส่งเสริม 
การจัดการศึกษาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไปทราบ   
   ๖.๓.๑๔ ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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๗. Flow Chart การปฏิบัติงาน 

กระบวนการ งานธุรการและสารสนเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับและควบคุมการรับ หนังสือ  
และเอกสารไว้ในทะเบียนคุม 

คัดแยกหนังสือ เสนอ 
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษามอบผู้ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบดำเนินการ 

จัดพิมพ์งานเอกสาร หนังสือ รายงาน 

ควบคุมการนำเสนอเอกสารต่อ ผอ.สพม.มค. และ
การนำส่งออกภายนอก 

จัดเก็บตาม
ระบบงานสาร

บรรณ 

ประมวลผล และจัดการข้อมูล
ทำเป็นสารสนเทศ 

๑. จัดเก็บรวบรวมข้อมูล 

๒. การตรวจสอบข้อมูล 

๓. การประมวลผลข้อมูล 

๔. การนำเสนอข้อมูล 

เผยแพร่ข้อมูล 
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๘. แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง 

 ๘.๑ ทะเบียนคุมการรับ – ส่งหนังสือราชการ 
  ๘.๒ ทะเบียนคุมการรับเอกสาร/พิมพ์ 
  ๘.๓ ทะเบียนคุมการจัดเก็บข้อมูล /แฟ้มงาน 

๙. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

 ๙.๑ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  ๙.๒ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๑๗ 
  ๙.๓ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 
  ๙.๔ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการพ.ศ.๒๕๒๙ 
  ๙.๕ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ  
        (ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๓๓) 
  ๙.๖ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวราชการ พ.ศ.๒๕๒๕ 
  ๙.๗ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ 
  ๙.๘ พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
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ส่วนที่ ๒ กรอบแนวทางในการดำเนินงาน 

๑. ชื่องาน งานส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร 

๒. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

  ๒.๑ เพื ่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาด ผู ้บำเพ็ญประโยชน์ 
                 และนักศึกษาวิชาทหาร ในสถานศึกษา   
  ๒.๒ เพื่อมุ่งเน้นให้สถานศึกษาใช้กิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ -เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญ 
        ประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร พัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

๓. แนวทางการดำเนินงานในสถานศึกษา 

  กำหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ส่งเสริมให้ลูกเสือทุกคน  
ได้ใช้กระบวนการของลูกเสือในการพัฒนาคุณธรรม โดยยึดมั ่นในวินัย กฎ และคำปฏิญาณของลูกเสือ 
ผู ้กำกับลูกเสือจะต้องพิจารณาให้เหมาะสม น ามาจัดกิจกรรมให้ลูกเสือ โดยยึดหลักการเรียนการสอน  
และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือในแต่ละประเภท คือ ลูกเสือสำรอง 
ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามัญ โดยผู ้กำกับลูกเสือ จะต้องเรียนรู ้ และเข้าใจ 
ในคำปฏิญาณ และกฎของลูกเสือ ในทุกระดับทุกประเภทอย่างถูกต้อง กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี เป็นกิจกรรม 
ที่มุ่งปลูกฝังระเบียบวินัยและกฎเกณฑ์ เพื่อการอยู่ร่วมกันให้รู้จักการเสียสละและบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม 
และวิถีชีวิตในระบอบประชาธิปไตยซึ่งการจัดกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสำนักงาน
ลูกเสือแห่งชาติ รวมทั้งให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  

๔. คำจำกัดความ  
  ๔.๑ ลูกเสือ หมายความว่า เด็กและเยาวชนทั้งชายและหญิงที่สมัครเข้าเป็นลูกเสือทั้งในสถานศึกษา 
และ นอกสถานศึกษา ส่วนลูกเสือที่เป็นหญิงให้เรียกว่า เนตรนารี  
  ๔.๒ บุคลากรทางลูกเสือ หมายความว่า ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ กรรมการ ลูกเสือ 
อาสาสมัครลูกเสือ และเจ้าหน้าที่ลูกเสือ  
  ๔.๓ ลูกเสือ มี ๔ ประเภท  
   - ลูกเสือสำรอง  
   - ลูกเสือสามัญ  
   - ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  
   - ลูกเสือวิสามัญ  
  ๔.๔ ยุวกาชาด หมายความว่า เยาวชนชาย หญิง อายุ ๗ - ๒๕ ปี ทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา 
สังกัดต่างๆ รวมถึงเยาวชนกลุ่มพิเศษในความรับผิดชอบของหน่วยงานต่างๆ เช่น กศน. กรมราชทัณฑ์  
  ๔.๕ ผู้บำเพ็ญประโยชน์ หมายถึง กิจกรรมอาสาสมัครสำหรับเด็กผู้หญิงและสตรีที่สนใจโดยไม่จำกัด  
เชื้อ ชาติ และศาสนา  
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  ๔.๖ นักศึกษาวิชาทหาร หมายถึง บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง  
และอยู่ใน ระหว่างการฝึกวิชาทหาร ตามหลักสูตรที่กระทรวงกลาโหมกำหนด ใช้คำย่อว่า “นศท.” 

๕. หน้าที่และความรับผิดชอบ  
  สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ได้กำหนดหน้าที ่และความรับผิดชอบ 
ของงานส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ไว้ดังนี้  
  ๕.๑ งานส่งเสริมดำเนินการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู ้บำเพ็ญประโยชน์ 
และนักศึกษาวิชาทหาร เช่น การพัฒนาหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การฝึกอบรมกิจกรรม  
ค่ายพักแรมการเดินทางไกลและค่ายพักแรม กิจกรรมในวันสำคัญต่าง ๆ ในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับสถานศึกษา 
กลุ่มสถานศึกษาเครือข่ายสหวิทยาเขต เขตพื้นที่การศึกษา จังหวัด ภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ เป็นต้น  
  ๕.๒ งานส่งเสริมให้มีการพัฒนาผู ้บังคับลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู ้บ ำเพ็ญประโยชน์ 
และนักศึกษาวิชาทหาร เช่น การอบรม การประชุมสัมมนา การอบรมทักษะเฉพาะวิชาในหน่วยงานทุกระดับ 
  ๕.๓ งานการสนับสนุนกิจกรรมชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ตามกิจกรรมของนักเรียนในหน่วยงาน  
ทุกระดับ  
  ๕.๔ งานส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมเพื ่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน  
ในการเสริมสร้างภาวะผู ้นำทักษะป้องกันตัว การช่วยเหลือสังคม และการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 
  ๕.๕ งานดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ในฐานะเลขานุการ  
การดำเนินงานกิจกรรมลูกเสือจังหวัด ลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษา แล้วแต่กรณี  
  ๕.๖ งานส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกลุ่ม กองลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด เช่นการจัดทำระเบียน เป็นต้น 
  ๕.๗ งานส่งเสร ิมให้ม ีการจัดสอบและประเมินวิชาพิเศษลูกเส ือ เนตรนาร ี และยุวกาชาด 
  ๕.๘ งานดำเนินการขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสรรเสริญ ลูกเสือสดุดี ลูกเสือยั่งยืน เข็มลูกเสือ
สมนาคุณ  
   ๕.๙ งานดำเนินการจัดเก็บเงินค่าบำรุงลูกเสือตามแนวทาง ระเบียบที่เก่ียวข้อง  
  ๕.๑๐ เรื่อง การตั้งกลุ่ม กองลูกเสือ และแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  
  ๕.๑๑ ส่งเสริม สนับสนุน สถานศึกษาจัดตั้งกองเพ่ือนักศึกษาวิชาทหาร  
  ๕.๑๒ งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๖. ขั้นตอนการดำเนินงาน  
  ๖.๑ โรงเร ียนส ่งคำร ้องขอจ ัดต ั ้ งกล ุ ่ ม กองล ูกเส ือ และแต ่งต ั ้ งผ ู ้บ ั งค ับบ ัญชาล ูกเสื อ  
ตามแบบฟอร์มที่กำหนด     
  ๖.๒ เจ้าหน้าที ่ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องตามระเบียบ หลักเกณฑ์การตั ้งกลุ ่ม กองลูกเสือ  
และแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือตาม ดังนี้  
   ๖.๒.๑ ตรวจสอบคำร้องขอตั้งกลุ่ม / กองลูกเสือ / ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  
   ๖.๒.๒ มีจำนวนลูกเสือ เนตรนารี มีจำนวนเด็กไม่เกินจำนวนหมู่  
   ๖.๒.๓ มีจำนวนลูกเสือ เนตรนารี เพียงพอกับการตั้งกลุ่ม กองลูกเสือ  
   ๖.๒.๔ ต้องมีผู้รับรองคุณสมบัติในใบคำร้องขอตั้งกลุ่ม / กองลูกเสือ / ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  
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   ๖.๒.๕ ตรวจสอบคุณสมบัติของผู ้บ ังคับบัญชา ผู ้กำกับกลุ ่ม / ผ ู ้กำกับกองลูกเสือ 
ต้องมีวุฒิทางลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้น  
  ๖.๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ส่งต่อไปยังสำนักงานลูกเสือจังหวัด 
เพื่อเสนอต่อผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดพิจารณาอนุมัติตั้งกลุ่ม / กองลูกเสือ และแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 
  ๖.๔ สำนักงานลูกเสือจังหวัดอนุมัติตั ้งกลุ ่ม / กองลูกเสือ และแต่งตั ้งผู ้บังคับบัญชาลูกเสือ  
  ๖.๕ จัดส่งใบแต่งตั้งให้สถานศึกษา  
๗. ระเบียบกฎหมายที่เกีย่วข้อง  
  ๗.๑ พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.๒๕๕๑  
  ๗.๒ แนวปฏิบัติการขอจัดตั้งกลุ่ม กองลูกเสือและแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  
  ๗.๓ แนวทางการจัดกิจกรรมลูกเสือที่สอดคล้ องกับหลักสูตรการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔     
                ของสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 

๘. เอกสารแบบฟอร์มที่ใช้ 

๘.๑ หนังสือบันทึกข้อความ 
๘.๒ หนังสทอราชการภายนอก 
๘.๓ แบบขอจัดตั้ง กลุ่ม กอง และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 
๘.๔ แบบประเมินผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ในแต่ละระดับ 
๘.๕ แบบขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 
๘.๖ แบบประเมินคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น 

๙. เอกสาร / หลักฐานอ้างอิง 

 ๙.๑ พระราชบัญญัติลูกเสือแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 ๙.๒ ระเบียบการจัดตั้งกองพันนักศึกษาวิชาทหาร 
  ๙.๓ ระเบียบกรมการรักษาดินแดนว่าด้วย การรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร และรายงานตัว 
         เข้าฝึกวิชา ทหาร พ.ศ. ๒๕๒๙ 

  

 

 


