
 

คูมือการปฏิบัติงาน 
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คํานํา 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕

หมวด ๕ มาตรา ๓๙ และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และท่ี

แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๘ มาตรา ๓๔ วรรคสอง ไดกําหนดใหมีการแบงเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการไดออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

กําหนดใหมีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา จํานวน ๑๘๓ เขต และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีมัธยมศึกษา 

จํานวน ๔๒ เขต และไดออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษา โดยแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ออกเปน       

๘ กลุม และออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

มัธยมศึกษาออกเปน ๗ กลุม 

 เพ่ือใหการปฏิบัติงานของกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาอางทอง มีระบบหรือแนวทางการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน จึงไดจัดทําแนวทางการปฏิบัติงาน       

ของกลุมสงเสริมการจัดการศึกษาข้ึน เพ่ือประโยชนแกเจาหนาท่ีและผูสนใจงานสงเสริมการจัดการศึกษา 

 กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง หวังเปน

อยางยิ่งวา คูมือเลมนี้จะเปนประโยชนตอผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูท่ีมาติดตอราชการ  

 

     กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง 
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สารบัญ 

  หนา 

 - การขอจัดตั้งกลุม กองลูกเสือ และแตงตั้งผูบังคับบัญชาลูกเสือ ๑ 

 - การขออนุญาตลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด เขาคายพักแรม ๒ 

 - การขอเครื่องหมายวูดแบดจ ๒ ทอน ๓ 

 - การขอเครื่องหมายวูดแบดจ ๓ ทอน ๔ ทอน ๔ 

 - การเขารับการฝกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ (ผูบังคับบัญชาลูกเสือ) ๕ 

 - การขออนุญาตใชคายลูกเสือ ๖ 

 - การคัดเลือกผ็บังคับบัญชาดีเดน 

- การคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารีท่ีเห็นสมควรไดรับเข็มลูกเสือบําเพ็ญประโยชน 

๗ 

 - การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ ๘ 

   และเหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นท่ี ๑ ชั้นท่ี ๒ และชั้นท่ี ๓  
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การขอจัดตั้งกลุมกองลูกเสือ และแตงตั้งผูบังคับบญัชาลูกเสือ 

รายละเอียด  

 ๑. การขอจัดตั้งกลุมลูกเสือ หรือกองลูกเสือโรงเรียน  

 ๒. การขอแตงตั้งผูบังคับบัญชาลูกเสือ  

ข้ันตอนการดําเนินงาน 

 ๑. เอกสารประกอบในการขอ จัดตั้งกลุม/กอง และแตงตั้งผูบังคับบัญชาลูกเสือ 

  ๑.๑ หนังสือนําสงขออนุญาตจากโรงเรียน/สถานศึกษา 

  ๑.๒ แบบ ลส.๑ (แบบคํารองขอจัดตั้งกลุม หรือกองลูกเสือ) ๒ ฉบับ/ ๑ กอง,กลุม 

  ๑.๓ แบบ ลส.๒ (ใบสมัครเปนผูบังคับบัญชาลูกเสือ ฯ) ๒ ฉบับ/ ๑ ตําแหนง  

  ๑.๔ วุฒิบัตรผานการฝกอบรมในแตละประเภท (แนบตามจํานวนใบสมัคร) 

  ๑.๕ เอกสารอ่ืนๆ (กรณีชื่อสกุลไมตรงกับวุฒิบัตร) (แนบตามจํานวนใบสมัคร) 

  ๑.๖ สําเนาใบ ลส.๑๑ (ใบอนุญาตตั้งกลุม) (ถาเก่ียวของ) ๒ ฉบับ 

  ๑.๗ สําเนาใบ ลส.๑๒ (ใบอนุญาตตั้งกอง) ๒ ฉบับ 

 ๒. โรงเรียน/สถานศึกษา ยื่น คํารองขอจัดตั้ งกลุมลูกเสือ หรือกองลูกเสือ (ลส.๑)            

หรือขอแตงตั้งผูบังคับบัญชาลูกเสือ (สล.๒) ตอสํานักงานเขตพ้ืนการศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 ๓. สํานักงานเขตพ้ืนการศึกษาประถมศึกษาอางทอง ตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร  

 ๔. สํานักงานเขตพ้ืนการศึกษาประถมศึกษาอางทอง บันทึกเสนอผู อํานวยการลูกเสือ     

จังหวัดอางทอง เพ่ือขออนุญาตใหจัดตั้งกลุมลูกเสือหรือกองลูกเสือ หรือแตงตั้งผูบังคับบัญชาลูกเสือในแบบ    

ลส.๑๑ , ลส.๑๒ , ลส.๑๓  

 ๕. ผูอํานวยการลูกเสือจังหวัดอางทอง ลงนามอนุญาตใหจัดตั้งกลุมลูกเสือ หรือ กองลูกเสือ 

หรือ แตงตั้งผูบังคับบัญชาลูกเสือ ในแบบ ลส.๑๑ , ลส.๑๒ และ ลส.๑๓  

 ๖. สํานักงานเขตพ้ืนการศึกษาประถมศึกษาอางทองทําหนังสือแจงโรงเรียน/สถานศึกษา 

 ๗. โรงเรียน/สถานศึกษา ไดรับใบอนุญาตตั้งกลุมลูกเสือหรือกองลูกเสือ และผูบังบัญชาลูกเสือ 
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-๒- 

การขออนุญาตลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด เขาคายพักแรม 

ข้ันตอนการดําเนินงาน 

 ๑. โรงเรียน/สถานศึกษา ทําหนังสือขออนุญาต ยื่นตอสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาอางทอง กอนวันออกเดินทาง ๑ สัปดาห 

 ๒. สํานักงานเขตพ้ืนการศึกษาประถมศึกษาอางทอง ตรวจสอบเอกสาร เรื่องคําขออนุญาต  

 ๓. สํานักงานเขตพ้ืนการศึกษาประถมศึกษาอางทอง บันทึกเสนอ การขออนุญาตพาลูกเสือ 

เนตรนารี และยุวกาชาด เขาคายพักแรม 

 ๔. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนการศึกษาประถมศึกษาอางทอง หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย   

ลงนามอนุญาตพาลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด เขาคายพักแรม 

 ๕. สํานักงานเขตพ้ืนการศึกษาประถมศึกษาอางทอง ทําหนังสือแจง โรงเรียน/สถานศึกษา  

 ๖. โรงเรียน/สถานศึกษา รับแจงอนุญาต ใหลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด เขาคายพักแรม  

 ๗. โรงเรียน/สถานศึกษา รายงานการพาลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด เขาคายพักแรม   

ตอสํานักงานเขตพ้ืนการศึกษาประถมศึกษาอางทอง ภายใน ๕ วันทําการ พรอมภาพถาย ๓ – ๕ ภาพ 

หลังจากกลับมาแลว 

เอกสารประกอบการขออนุญาต 

 ๑. โครงการ/สําเนาโครงการ 

 ๒. แบบขออนุญาตผูบังคับบัญชา  

 ๓. บัญชีรายชื่อลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด  

 ๔. หนังสือขออนุญาตผูปกครอง  

 ๕. กรรมธรรมประกันชีวิต  

 ๖. แผนท่ีการเดินทาง 
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-๓- 

การขอรับเคร่ืองหมายวูดแบดจ ๒ ทอน 

วัตถุประสงค   

 เพ่ือนําความรูและประสบการณท่ีไดรับจากการฝกอบรมตั้งท่ีข้ันท่ีหนึ่ง ถึงข้ันท่ีสี่ ไปใชในการ

ฝกอบรม ลูกเสือ พัฒนาตนเองใหมีความรูและทักษะเพ่ิมข้ึน และไดรับการประเมินผลข้ันสุดทาย เพ่ือใหมี

คุณวุฒิวูดแบดจ (W.B.) และมีประสิทธิ์ประดับเครื่องหมายวูดแบดจสองทอน 

ข้ันตอนการดําเนินงาน 

 ๑. โรงเรียนทําหนังสือ แจงรายชื่อ และสงเอกสารเพ่ือขอรับการตรวจข้ันท่ี ๕ ข้ันปฏิบัติการ   

และประเมินผลของบุคลากรทางการลูกเสือ ถึงสํานักงานเขตพ้ืนการศึกษาประถมศึกษาอางทอง กอนขอรับ

การตรวจอยางนอย ๑๕ วัน  

 ๒. สํานักงานเขตพ้ืนการศึกษาประถมศึกษาอางทอง ตรวจคุณสมบัติ ตรวจเอกสารของ 

บุคลากรทางการลูกเสือ ผูขอรับการตรวจ ฯ 

 ๓. แจงผูทรงคุณวุฒิท่ีไดรับการแตงตั้งจากสํานักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ 

ออกตรวจ ตามวันท่ีกําหนด 

 ๔. แจงกําหนดวันออกตรวจฯ ใหโรงเรียนแจงบุคลากรทางการลูกเสือ ท่ีมีความประสงคขอรับ

การตรวจ ทราบ   

 ๕. กรรมการผูทรงคุณวุฒิเสนอผลตรวจไปยังสํานักงานลูกเสือแหงชาติ พิจารณาใหประดับ

เครื่องหมายวูดแบดจ ๒ ทอน (W.B.)  

 ๖. สํานักงานลูกเสือแหงชาติ เปนผูเสนอรายชื่อผูท่ีเห็นสมควรไดรับเครื่องหมายวูดแบดจ 

สองทอนไปยังผูตรวจการลูกเสือฝายพัฒนาบุคลากร เพ่ือพิจารณาเสนอเลขาธิการสํานักงานลูกเสือแหงชาติ 

อนุมัติและแตงตั้งใหมีคุณวุฒิวูดแบดจ (W.B.) 

 ๗. แจงผลการอนุมัติและแตงตั้งใหบุคลากรทางการลูกเสือทราบ และทําพิธีประดับ

เครื่องหมายในโอกาสสําคัญ 

เอกสาร/หลักฐานอางอิง  

 - ระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ วาดวยการฝกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ 

พ.ศ. ๒๕๕๖  

ระยะเวลาดําเนินการของสํานักงานเขตพ้ืนการศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 ประมาณ ๑๕ วัน 
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-๔- 

การขอรับเคร่ืองหมายวูดแบดจ ๓ ทอน ๔ ทอน 

ข้ันตอนการดําเนินงาน 

 ๑. ตรวจสอบเอกสารประกอบการขออน ุม ัต ิเพ ื่อขอร ับเครื่องหมายวูดแบดจ ๓ ท อน    

และ ๔ ท อน ถูกตองตามระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ วาดวยการฝกอบรมบุคากรทางการ

ลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๖ หรือไม 

 ๒. ส งเอกสารและแบบรายงานไปยังสำนักงานลูกเสือแหงชาติ 

 ๓. สวนกลางพ ิจารณาและแจงสำนักงานลูกเสือจ ังหว ัด 

 ๔. สำนักงานลูกเสือจังหว ัดสงว ุฒิบัตรใหสํานกงานลูกเส ือเขตพ ื้นท่ีการศึกษา 

 ๕. สำนักงานเขตพ ื้นท่ีการศึกษาสงวุฒ ิบัตรเพ่ือมอบใหผ ูเสนอขอตอไป 

ระเบียบกฎหมายท ี่เกี่ยวข อง 

 - ระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ วาดวยการฝกอบรมบุคากรทางการลูกเสือ 

พ.ศ. ๒๕๕๖ ขอ ๑๒,๑๓,๑๔,๑๕ 

การขอไมกําหนดระยะเวลา แตตองผานการฝกอบรมไมนอยกวา ๑ ป 

เอกสารและแบบฟอรมท่ีใช 

 ผลการปฏิบัติงานดานลูกเสือของผู ย่ืนเสนอขอรับเครื่องหมายว ูดแบดจ ๓ ทอน  

  ประกอบดวย 

 ๑. สวนท่ี ๑ บ ันทึกข อความและรายงานผล 

 ๒. สวนท่ี ๒ รายละเอ ียดการร วมเปนคณะว ิทยากรให การฝ ึกอบรม 

 ๓. สวนท่ี ๓ สาเนาใบประกาศนียบัตรการอบรมผูช วยผ ูใหการฝกอบรม 

 ๔. สวนท่ี ๔ สาเนาหน ังสือรับรอง/คาสั่ง/หนังส ือเช ิญ 

 ผลการปฏิบัติงานดานลูกเสือของผู ย่ืนเสนอขอรับเครื่องหมายว ูดแบดจ ๔ ทอน  

  ประกอบดวย 

 ๑. สวนท่ี ๑ บ ันทึกข อความและรายงานผล 

 ๒. ส วนท่ี ๒ รายงานผลการปฏิบ ัต ิหน าที ผู อานวยการฝ ึกอบรม และร วมเป ็นคณะวิทยากร

ใหการฝกอบรม 

ระยะเวลาดําเนินการของสํานักงานเขตพ้ืนการศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 ประมาณ ๑๕ วัน 

 

 



 

คูมือการปฏิบัติงาน 

นายวัชรชัย ลายตลับ ตําแหนง เจาหนาท่ีลูกเสือเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 

-๕- 

การเขารับการฝกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ (ผูบังคับบัญชาลูกเสือ) 

ข้ันตอนการดําเนินงาน 

 ๑. สํารวจความตองการของผูเขารับการฝกอบรมในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 ๒. จัดทําโครงการการฝกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ  

 ๓. เสนอขออนุมติโครงการและขออนุมัติเลขรุนการฝกอบรม ตอผูอํานวยการลูกเสือจังหวัด

อางทอง 

 ๔. รับสมัครผูมีความประสงคเขารับการฝกอบรม  

 ๕. แตงตั้งคณะกรรมการในการฝกอบรม  

 ๖. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนและเตรียมการฝกอบรม  

 ๗. ประสานขอความรวมมือจากหนวยงาน สถานศึกษา องคกรท้ังภาครัฐและเอกชน       

เพ่ือเตรียมการฝกอบรม เชน สถานท่ี บุคลากร อุปกรณ  ในระหวางการฝกอบรม  

 ๘. ดําเนินการฝกอบรมแบบอยูคายพักแรม โดยใชหลักสูตรตามแนวทางของสํานักงาน  

ลูกเสือโลก และสํานักงานลูกเสือแหงชาติ  

 ๙. ผูรับผิดชอบในการดําเนินงานจัดการฝกอบรมผูกํากับลูกเสือทุกระดับตองรายงานผลการ

ฝกอบรมพรอมสงทําเนียบการฝกอบรม ถึงสํานักงานลูกเสือจังหวัดอางทอง ภายใน ๑๕ วันหลังจากสิ้นสุดการ

ฝกอบรม 

 ๑๐. สํานักงานลูกเสือจังหวัดอางทอง รายงานผลการฝกอบรมพรอมสงทําเนียบการฝกอบรม 

ถึงสํานักงานลูกเสือแหงชาติ ภายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นสุดการฝกอบรม 

เอกสาร/หลักฐานอางอิง  

 - แนวปฏิบัติในการดําเนินการเก่ียวกับการฝกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ตามระเบียบคณะ

กรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ  

ระยะเวลาดําเนินการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 - ประมาณ ๑ เดือน



 

คูมือการปฏิบัติงาน 

นายวัชรชัย ลายตลับ ตําแหนง เจาหนาท่ีลูกเสือเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 

-๖- 

การขออนุญาตใชคายลูกเสือจังหวัดอางทอง 

ข้ันตอนการดําเนินงาน 

 ๑. โรงเรียน/สถานศึกษา ทําหนังสือขออนุญาตใชคายลูกเสือจังหวัดอางทอง สงสํานักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง กอนวันขอใชคายลูกเสืออยางนอย ๑ สัปดาห  

 ๒. สํานักงานเขตพ้ืนการศึกษาประถมศึกษาอางทอง ตรวจสอบเอกสาร วัน เวลา ในการขอใช

คายลูกเสือจังหวัดอางทอง 

 ๓. สํานักงานเขตพ้ืนการศึกษาประถมศึกษาอางทอง บันทึกเสนอ การขออนุญาตใชคาย 

ลูกเสือจังหวัดอางทอง 

 ๔. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนการศึกษาประถมศึกษาอางทอง หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย   

ลงนามอนุญาตใหใชคายลูกเสือจังหวัดอางทอง 

 ๕. สํานักงานเขตพ้ืนการศึกษาประถมศึกษาอางทองทําหนังสือแจง โรงเรียน/สถานศึกษา  

 ๖. โรงเรียน/สถานศึกษา รับแจงอนุญาตใหใชคายลูกเสือจังหวัดอางทอง 

 ๗. โรงเรียน/สถานศึกษา นําสงเงินคาใชบริการคายลูกเสือจังหวัดอางทอง ตามระเบียบฯ  

และรายงานการใชคายลูกเสือจังหวัดอางทอง พรอมภาพถาย จํานวน ๓ – ๕ ภาพ  

เอกสารท่ีเกี่ยวของ 

 - ระเบียบการใชคายลูกเสือจังหวัดอางทอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คูมือการปฏิบัติงาน 

นายวัชรชัย ลายตลับ ตําแหนง เจาหนาท่ีลูกเสือเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 

-๗- 

การคัดเลือกผูบังคับบัญชาดีเดน 

ข้ันตอนการดําเนินงาน 

 ๑. สํานักงานลูกเสือแหงชาติ แจงกําหนดการคัดเลือกผูบังคับบัญชาดีเดนประจําป          

เพ่ือเปนขวัญกําลังใจแกผูบังคับบัญชาลูกเสือท่ีอุทิศตนจนบังเกิดผลดีตอกิจการลูกเสือ 

 ๒. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง แจงสถานศึกษาในสังกัดประชาสัมพันธ

และพิจารณาคัดเลือกบุคลากรในสังกัดท่ีมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ ท่ีสํานักงานลูกเสือแหงชาติกําหนด 

 ๓. โดยสงรายงานผลงานผูบังคับบัญชาลูกเสือ ตามแบบรายงานท่ีสํานักงานลูกเสือแหงชาติ

กําหนด พรอมเอกสารผลงานประกอบการพิจารณาคัดเลือก ใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

อางทอง ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

 ๔. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง สรุปรวบรวมจัดสงรายละเอียดเอกสาร

ประกอบการพิจารณาไปยังสํานักงานลูกเสือแหงชาติ 

 ๕. สํานักงานลูกเสือแหงชาติ จัดทําประกาศ และออกใบเกียรติคุณในวันคลายวันสถาปนา

คณะลูกเสือแหงชาติ 

 

การคัดเลือกลูกเสือที่เห็นสมควรไดรับเข็มลูกเสือบาํเพ็ญประโยชน 

ข้ันตอนการดําเนินงาน 

 ๑. สํานักงานลูกเสือแหงชาติ แจงกําหนดการคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารีท่ีเห็นสมควรไดรับเข็ม

ลูกเสือบําเพ็ญประโยชนประจําป เพ่ือเปนขวัญกําลังใจ แกลูกเสือ เนตรนารี และเปนตัวอยางท่ีดีแกลูกเสือ 

เนตรนารี อ่ืนๆ 

 ๒. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง แจงสถานศึกษาในสังกัดประชาสัมพันธ

และพิจารณาคัดเลือกบุคลากรในสังกัดท่ีมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ ท่ีสํานักงานลูกเสือแหงชาติกําหนด 

 ๓. โดยรวบรวมประวัติผลการปฏิบัติงานลูกเสือ เนตรนารีแตละคน ตามแบบรายงานท่ี

สํานักงานลูกเสือแหงชาติกําหนด พรอมเอกสารผลงานประกอบการพิจารณา เสนอผูอํานวยการลูกเสือจังหวัด

อางทอง ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

 ๔. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง สรุปรวบรวมจัดสงรายละเอียดเอกสาร

ประกอบการพิจารณาไปยังสํานักงานลูกเสือแหงชาติ 

 ๕. สํานักงานลูกเสือแหงชาติ จัดทําประกาศ และออกใบเกียรติคุณในวันคลายวันสถาปนา

คณะลูกเสือแหงชาติ 

 

 

 



 

คูมือการปฏิบัติงาน 

นายวัชรชัย ลายตลับ ตําแหนง เจาหนาท่ีลูกเสือเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 

-๘- 

การขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณอันเปนสิริยิ่งรามกีรติ 

ลูกเสือสดุดีช้ันพิเศษและเหรียญลูกเสือสดุดี ช้ันที ่๑ ช้ันที่ ๒ และช้ันที่ ๓ 

ข้ันตอนการดําเนินงาน 

๑. สํานักงานลูกเสือแหงชาติ แจงกําหนดการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 

อันเปนสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ และเหรียญลูกเสือสดุดีประจําป 

 ๒. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง แจงหนวยงานและสถานศึกษา       

ทุกสังกัดในจังหวัดอางทอง ประชาสัมพันธใหบุคลากรในสังกัดท่ีมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ ท่ีสํานักงานลูกเสือ

แหงชาติกําหนด 

 ๓. โดยสงผลงานพรอมเอกสารหลักฐานเพ่ือเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ    

อันเปนสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ และเหรียญลูกเสือสดุดี ใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาอางทอง ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

 ๔. แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง และคัดเลือกบุคลากรทางการลูกเสือ ท่ีเหมาะสม

และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑท่ีสํานักงานลูกเสือแหงชาติกําหนด 

 ๕. สงรายชื่อบุคลากรทางการลูกเสือ พรอมเอกสารหลักฐาน ไปยังสํานักงานลูกเสือแหงชาติ 

พรอมท้ังแนบมติท่ีประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัดพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกบุคลากรท่ีเหมาะสม 


