
 หนา   ๑๓๙ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๔๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มีนาคม   ๒๕๕๒ 
   

 

ขอบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ 
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการในการเลือกกรรมการประเภทผูแทนในคณะกรรมการ 

ลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา 
พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๗  (๗)  และมาตรา  ๓๖  วรรคสาม  แหงพระราชบัญญัติ

ลูกเสือ  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ  คร้ังที่  ๑/๒๕๕๒   

เมื่อวันที่  ๑๖  มกราคม  ๒๕๕๒  คณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ  จึงออกขอบังคับคณะกรรมการ

บริหารลูก เสือแหงชาติ   วาดวยหลักเกณฑและวิธีการในการเลือกกรรมการประเภทผูแทน 

ในคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา  “ขอบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ  วาดวยหลักเกณฑ

และวิธีการในการเลือกกรรมการประเภทผูแทนในคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา   

พ.ศ.  ๒๕๕๒” 

ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ ในขอบังคับนี้   

“องคกรปกครองสวนทองถิ่น”  หมายความวา  องคการบริหารสวนจังหวัด  เทศบาล  องคการ

บริหารสวนตําบล  กรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยา  และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดต้ัง 

“สถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา”  หมายความวา  สถานศึกษาสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษานั้น   

“สถานศึกษาเอกชน”  หมายความวา  โรงเรียนเอกชนซึ่งอยูในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานั้น 

“สถานศึกษาอาชีวศึกษา”  หมายความวา  สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ   

การอาชีวศึกษา  และโรงเรียนเอกชนที่เปดสอนในระดับอาชีวศึกษา   

“สถาบันอุดมศึกษา”  หมายความวา  มหาวิทยาลัย  วิทยาลัย  สถาบันหรือหนวยงานของรัฐ 

และเอกชนที่ จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา   และใหหมายความรวมถึงวิทยาเขตหรือศูนย 

ของสถาบันอุดมศึกษา  ซ่ึงจัดการเรียนการสอนและตั้งอยูในเขตพื้นที่การศึกษานั้นดวย   



 หนา   ๑๔๐ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๔๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มีนาคม   ๒๕๕๒ 
   

 

“ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ”  หมายความวา  ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียน
อําเภอ  ซ่ึงอยูในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานั้น   

“คายลูกเสือ”  หมายความวา  คายลูกเสือที่ไดรับอนุญาตในการจัดต้ังจากคณะกรรมการลูกเสือ
จังหวัด   

“สมาคมหรือสโมสรลูกเสือ”  หมายความวา  สมาคมหรือสโมสรลูกเสือที่ไดรับการจัดต้ัง 
ตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ  โดยมีวัตถุประสงคเกี่ยวกับกิจการลูกเสือ 

ขอ ๔ คุณสมบัติกรรมการประเภทผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ผูแทนสถานศึกษา 
ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา  ผูแทนสถานศึกษาเอกชน   ผูแทนสถานศึกษาอาชีวศึกษา  ผูแทน
สถาบันอุดมศึกษา  ผูแทนศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ  ผูแทนคายลูกเสือ  และผูแทน
สมาคมหรือสโมสรลูกเสือ  ตองมีคุณสมบัติและลักษณะตองหาม  ดังตอไปนี้ 

(๑) มีอายุไมตํ่ากวาย่ีสิบหาปบริบูรณ  และผานการฝกอบรมวิชาผูกํากับลูกเสือ  ข้ันความรู
เบื้องตน   

(๒) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
(๓) ไมเปนคนไรความสามารถ  หรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๔) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  เวนแตโทษสําหรับความผิด 

ที่ไดกระทําโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ 
ขอ ๕ นอกจากคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามขอ  ๔  แลว   
(๑) กรรมการประเภทผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ตองเปนพนักงานสวนทองถิ่น 

ที่ปฏิบัติหนาที่ในองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่อยูในเขตพื้นที่การศึกษานั้น   
(๒) กรรมการประเภทผูแทนสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา  ตองเปนครูหรือผูบริหาร

สถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษานั้น   
(๓) กรรมการประเภทผูแทนสถานศึกษาเอกชน  ตองเปนครูหรือผูบริหารโรงเรียนเอกชน 

ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษานั้น   
(๔) กรรมการประเภทผูแทนสถานศึกษาอาชีวศึกษา  ตองเปนครูหรือผูบริหาร  เจาหนาที่ 

หรือบุคลากรของสถานศึกษาอาชีวศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษานั้น   

(๕) กรรมการประเภทผูแทนสถาบันอุดมศึกษา  ตองเปนผูปฏิบัติงานหรือปฏิบัติหนาที่ 

ในสถาบันอุดมศึกษา  ซ่ึงต้ังอยูในเขตพื้นที่การศึกษานั้น   



 หนา   ๑๔๑ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๔๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มีนาคม   ๒๕๕๒ 
   

 

(๖) กรรมการประเภทผูแทนศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ  ตองเปนครูหรือ

ผูบริหารศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ  ซ่ึงต้ังอยูในเขตพื้นที่การศึกษานั้น   

(๗) กรรมการประเภทผูแทนคายลูกเสือ  ตองเปนผูอํานวยการคายลูกเสือหรือหัวหนา 

คายลูกเสือหรือผูที่ผูอํานวยการลูกเสือจังหวัดมอบหมายในเขตพื้นที่การศึกษานั้น   

(๘) กรรมการประเภทผูแทนสมาคมหรือสโมสรลูกเสือ  ตองเปนบุคคลที่ เปนสมาชิก 

ของสมาคมหรือสโมสรลูกเสือในเขตพื้นที่การศึกษานั้น   

ขอ ๖ ใหรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ไดรับมอบหมายเปนกรรมการ 

และเลขานุการของคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา  ดําเนินการสรรหาและเลือกตามหลักเกณฑ

และวิธีการดังตอไปนี้   

(๑) ในการสรรหาและเลือกกรรมการประเภทผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ผูแทน

สถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา  ผูแทนสถานศึกษาเอกชน  ผูแทนสถานศึกษาอาชีวศึกษา  

ผูแทนสถาบันอุดมศึกษา  ผูแทนศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ  ผูแทนคายลูกเสือ  และผูแทน

สมาคมหรือสโมสรลูกเสือใหหนวยงานและองคกรแตละประเภทเสนอชื่อผูที่เห็นสมควรเปนกรรมการ  

ซ่ึงมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามขอ  ๔  จากนั้นใหผูที่ไดรับการเสนอชื่อเลือกกันเอง 

ใหเหลือประเภทละหนึ่งคน   

(๒) ใหรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ไดรับมอบหมายเปนกรรมการและ

เลขานุการ  เสนอรายชื่อผูไดรับเลือกเปนกรรมการประเภทผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ผูแทน

สถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา  ผูแทนสถานศึกษาเอกชน  ผูแทนสถานศึกษาอาชีวศึกษา  

ผูแทนสถาบันอุดมศึกษา  ผูแทนศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ  ผูแทนคายลูกเสือ  และผูแทน

สมาคมหรือสโมสรลูกเสือ  ตอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในฐานะประธานกรรมการ

ลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา  และประกาศรายชื่อกรรมการประเภทผูแทนดังกลาวตอไป 

ขอ ๗ กรรมการประเภทผูแทนมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป  และอาจไดรับแตงต้ัง

ใหมอีกได  แตจะแตงต้ังใหดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระมิได 

นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ  กรรมการประเภทผูแทนอาจพนจากตําแหนงเมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 



 หนา   ๑๔๒ 
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(๓) เปนบุคคลลมละลาย 

(๔) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 

(๕) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 

ขอ ๘ ในกรณีที่กรรมการประเภทผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ผูแทนสถานศึกษา 

ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา  ผูแทนสถานศึกษาเอกชน   ผูแทนสถานศึกษาอาชีวศึกษา  ผูแทน

สถาบันอุดมศึกษา  ผูแทนศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ  ผูแทนคายลูกเสือ  และผูแทน

สมาคมหรือสโมสรลูกเสือ  พนจากตําแหนงกอนครบวาระใหดําเนินการสรรหาและเลือกภายในเกาสิบวัน  

นับแตวันที่กรรมการพนจากตําแหนงและใหผูซ่ึงไดรับแตงต้ังอยูในตําแหนงเพียงเทาวาระที่เหลืออยู 

ของผูซ่ึงตนแทน  แตถาวาระการดํารงตําแหนงเหลืออยูนอยกวาหนึ่งรอยแปดสิบวันจะไมดําเนินการก็ได 

ขอ ๙ ในกรณีที่ขอบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ  วาดวยหลักเกณฑและ

วิธีการในการเลือกกรรมการประเภทผูแทนในคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา  มิไดกําหนด

รายละเอียดของการสรรหาและการคัดเลือกกรรมการประเภทผูแทนดังกลาวไว  ใหคณะกรรมการ

ลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการสรรหาและคัดเลือกกรรมการประเภทผูแทน

เพิ่มเติมได  ทั้งนี้ตองไมขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ 
ขอ ๑๐ ใหเลขาธิการสํานักงานลูกเสือแหงชาติเปนผู รักษาการตามขอบังคับนี้  และใหมี

อํานาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาดเกี่ยวกับการปฏิบัติการตามขอบังคับนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๐  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
จุรินทร  ลักษณวิศิษฏ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
ประธานกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ 


