
คู่มือการปฏิบัติงาน 

ของ 

 
นางชวนฝัน ภูเตศวร 

ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษาช านาญการ 

กลุม่ส่งเสริมการจัดการศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ 

 

 

 กลุ่มงานส่งเสรมิกิจการนักเรียน 

นางชวนฝัน  ภูเตศวร  ต ำแหน่ง นักวิชำกำรศกึษำช ำนำญกำร  มหีน้ำที่รับผดิชอบและปฏิบตัิงำน  ดังนี้ 



 1. ปฏิบตัิงำนในฐำนะผู้ปฏบิัติงำนที่มคีวำมช ำนำญงำนและประสบกำรณ์สูงมำกเปน็พิเศษ
เกี่ยวกบังำนวิชำกำรศึกษำทีม่ีลักษณะงำนยำกมำกเปน็พิเศษ   โดยกำรพิจำรณำ  ศึกษำ  วิเครำะห์  วิจัย ท ำ
ควำมเหน็  สรุปรำยงำน  เสนอแนะกำรปฏบิัตงิำนวิชำกำรในควำมรับผดิชอบ  กำรก ำหนดโครงกำรส ำรวจ
และจดัเกบ็ข้อมูล  วิเครำะหข์้อมูลและสถติิกำรศกึษำ  ตดิตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน  ปฏิบัตงิำน
โดยจ ำเป็นต้องมีกำรตัดสินใจหรือแก้ปัญหำในงำนที่รับผดิชอบเป็นประจ ำ  และปฏิบตัิหน้ำที่อืน่ตำมที่ได้รับ
มอบหมำย 

2. ปฏิบัติหน้ำที่แทนผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ  ล ำดับที่  6 ในกรณีที่
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มไม่อยู่  หรอืไม่สำมำรถปฏิบตัิหน้ำที่ได้ 

3. งำนส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือเนตรนำรี  ยุวกำชำด  ผูบ้ ำเพ็ญประโยชน์  และนกัศกึษำ 
วิชำทหำร 
     3.1 ศึกษำวิเครำะห ์ และวำงแผนกำรพัฒนำกิจกรรมลูกเสือ  เนตรนำรี  ยุวกำชำด   
ผู้บ ำเพ็ญประโยชนโ์ดยผ่ำนกระบวนกำรลกูเสือ 
     3.2 พิจำรณำคัดเลือกผูบ้ังคับบัญชำลูกเสือ  เจำ้หนำ้ที่และผู้สนับสนุนกิจกำรลกูเสือ 
ผู้บริหำรลูกเสอืดีเดน่  ยกย่องเชดิชูเกียรติบคุลำกรทำงกำรลูกเสือ 
     3.3 ด ำเนนิกำรเผยแพรป่ระชำสัมพันธก์ิจกรรมลกูเสือ  เนตรนำร ี ยุวกำชำด ตลอดจน
กลุ่มลูกเสือและหมู่ยวุกำชำด 
     3.4  กำรขออนญุำตอยูค่่ำยพักแรมของลูกเสือเนตรนำร ี ยุวกำชำด  และผู้บ ำเพ็ญ
ประโยชน ์
                       3.5 ตดิตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนกิจกรรมลูกเสอื  เนตรนำรี  ยุวกำชำด 
                       3.6 กำรด ำเนินกำรจดัประกวดระเบียบแถว 
     3.7 กำรส่งเงินค่ำบ ำรุงลกูเสือประจ ำป ี และกำรรำยงำนกำรลูกเสือ  เนตรนำรีประจ ำปี 
 4. งำนส่งเสริมกำรกีฬำและนันทนำกำร 
                       4.1 สง่เสริมให้มกีำรจดักิจกรรมนนัทนำกำรหลำยรูปแบบ 
 5. งำนส่งเสริมกำรศึกษำ  กำรศำสนำ  และวฒันธรรม 
      5.1 ส่งเสริมกำรจดักิจกรรมทัศนศกึษำ 
             5.2 กำรจัดงำนฉลองวนัเด็กแหง่ชำต ิ
      5.3 กำรส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมของนกัเรียนและสถำนศึกษำ 
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คู่มือการคัดเลือกลูกเสือทีไ่ด้รับเข็มลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์ 



ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 1. ส ำนักกำรลูกเสอืแห่งชำติ แจ้งโครงกำรคัดเลือกลูกเสือที่เหน็สมควรรบัเข็มลูกเสอืบ ำเพ็ญ 
ประโยชน ์ประจ ำป ี
 2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศกึษำประถมศึกษำประจวบครีีขันธ์ เขต 1 แจง้โรงเรียนในสังกดั 
ให้พิจำรณำคดัเลือกลูกเสือ เนตรนำรีที่เห็นสมควรได้รบัเข็มลูกเสือบ ำเพ็ญประโยชน ์ 
 3. โรงเรียนในสงักัดส่งแบบรำยงำนให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศกึษำ 
 4. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศกึษำส่งแบบรำยงำนโครงกำร คดัเลือกลกูเสือ เนตรนำรทีี่เห็นสมควร
ได้รบัเขม็ลูกเสอืบ ำเพ็ญประโยชน์ให้ส ำนักกำรลกูเสือแหง่ชำติ 
 5. ส ำนักกำรลูกเสอืแห่งขำติ ประกำศผลกำรคดัเลือกลกูเสือ เนตรนำรีที่ได้รบัเข็มลกูเสือบ ำเพ็ญ 
ประโยชน ์พร้อมเข็มลูกเสือบ ำเพ็ญประโยชน์  
 6. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศกึษำประถมศึกษำประจวบครีีขันธ์ เขต 1 ส่งส ำเนำประกำศส ำนักงำน 
ลูกเสือแห่งชำต ิและเขม็ลูกเสือบ ำเพ็ญประโยชน์ให้โรงเรียนที่ได้รบักำรคัดเลือก พรอ้มทั้งใหป้ระกอบพิธ ี
มอบในโอกำสอนัควร 
 7. สรปุรำยงำนผลกำรด ำเนนิงำน 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 ข้อบังคับคณะกรรมกำรบรหิำรลูกเสือแห่งชำต ิว่ำดว้ยเข็มลูกเสอืบ ำเพ็ญประโยชน์ พ.ศ.2554 

เอกสารประกอบ 
 1. หนังสือน ำส่งจำกโรงเรียน 
 2. แบบรำยงำนกำรขอเข็มลูกเสือบ ำเพ็ญประโยชน์ ชัน้ที่ 1 หรือชัน้ที่ 2 
 3. แบบรำยงำนกำรขอเข็มลูกเสือบ ำเพ็ญประโยชน์ ชัน้ที่ 3 
 4. เอกสำรหลักฐำน 
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คู่มือการคัดเลือกผูบ้ังคบับัญชาลูกเสือดีเด่น 



ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 1 ส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำต ิแจ้งโครงกำรคดัเลือกผูบ้ังคบับัญชำลูกเสือดีเด่น ประจ ำปี 
 2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศกึษำประถมศึกษำประจวบครีีขันธ์ เขต 1 แจง้สถำนศกึษำในสังกดั 
เข้ำรว่มโครงกำรฯ โดยให้ผูป้ระสงค์สมคัรเข้ำรบักำรคัดเลือกจัดท ำแบบรำยงำนพรอ้มเอกสำรประกอบ 
รวบรวมส่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศกึษำฯ 
 3. แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำคุณสมบตัิเพื่อคดัเลือกผู้บังคับบัญชำลูกเสือดีเด่น 
 4. เชญิคณะกรรมกำรที่ได้รบักำรแตง่ตัง้ประชุมเตรียมกำรคดัเลือก 
 5. ด ำเนนิกำรพิจำรณำคัดเลือกผู้บังคับบญัชำลูกเสือดีเด่น โดยแยกเป็นประเภทผู้บริหำร 
ผู้สอน และผู้สนับสนุน 
 6. แจง้ผลกำรพิจำรณำพรอ้มเอกสำรประกอบให้ส ำนักงำนกำรลูกเสือแห่งชำติ ทรำบ 
 7. ส ำนักกำรลูกเสอืแห่งชำติ ส่งประกำศผลกำรคัดเลือกผู้บังคบับญัชำลูกเสือดเีดน่ ให้ส ำนกังำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำทรำบพรอ้มใบประกำศเกียรติคุณ 
 8. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขนัธ ์เขต 1 แจ้งให้ผู้ทีไ่ดร้ับกำร 
คัดเลือกทรำบพร้อมทัง้ไปรบัใบประกำศเกียรติคุณในวนัประกอบพิธีวำงพวงมำลำและถวำยรำชสดุดี 
พระบรมรำชำนุสำวรีย์ รัชกำลที่ 6 วนัที่ 25 พฤศจิกำยน ของทุกปี 
 9. สรปุรำยงำนผลกำรด ำเนนิงำน 

ระยะเวลาด าเนินการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรขีันธ์ เขต 1 
 ช่วงเดือน มกรำคม – พฤษภำคม 

เอกสารประกอบ 
 1. หนังสือน ำส่งจำกโรงเรียน 
 2. แบบรำยงำนผลงำนผู้บงัคับบญัชำลูกเสือ  (แบบ ผบ.ลส.1) 
 3. รำยละเอียดผลงำนของผูบ้ังคับบัญชำลูกเสือดีเด่น (แบบ ผบ.ลส.2) 
 4. แบบประเมินผลผูบ้ังคบับัญชำลกูเสือดีเดน่ (แบบ ผบ.ลส.3) 
 5. รปูถ่ำยเครื่องแบบลูกเสือ ขนำด 2 นิ้ว 1 ภำพ 
 
        

-4- 

คู่มือการขออนุญาตพาลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด เข้าค่ายพักแรม 



ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 1. โรงเรียน/สถำนศกึษำ ท ำหนงัสือขออนญุำต ยื่นต่อส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศกึษำ 
ประจวบครีีขนัธ ์เขต 1 กอ่นวนัออกเดนิทำง 15 วนั 
 2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศกึษำประถมศึกษำประจวบครีีขันธ์ เขต 1 ตรวจสอบเอกสำร เรื่อง ค ำขอ 
อนุญำต 
 3. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศกึษำประถมศึกษำประจวบครีีขันธ์ เขต 1 บนัทึกเสนอ กำรขออนุญำต 
พำลูกเสือ เนตรนำรี และยวุกำชำดเข้ำค่ำยพักแรม 
 4. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขนัธ ์เขต 1 หรือผู้ทีไ่ดร้ับ 
มอบหมำยลงนำมอนุญำตพำลูกเสือ เนตรนำร ีและยุวกำชำด เขำ้ค่ำยพักแรม 
 5. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศกึษำประถมศึกษำประจวบครีีขันธ์ เขต 1 ท ำหนังสอืแจง้ โรงเรียน/ 
สถำนศึกษำ 
 6. โรงเรียน/สถำนศกึษำ รบัแจ้งอนุญำต ให้ลูกเสอื เนตรนำรี และยุวกำชำด เข้ำคำ่ยพักแรม 
 7. โรงเรียน/สถำนศกึษำ รำยงำนกำรพำลูกเสอื เนตรนำรี และยุวกำชำด เข้ำคำ่ยพักแรม ต่อ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศกึษำประจวบครีีขนัธ์ เขต 1 ภำยใน 5 วันท ำกำร พรอ้มภำพถ่ำย 
3 – 5 ภำพ หลังจำกกลับมำแล้ว 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 1. ข้อบังคบัคณะลูกเสือแหง่ชำต ิวำ่ดว้ยกำรปกครอง หลักสูตรและวชิำพิเศษลูกเสือ 
พ.ศ.2509 ขอ้ 274 กำรเดินทำงไกลของลูกเสือ ต้องได้รับควำมยินยอมจำกผู้ปกครองของลูกเสอื 
ของลูกเสือก่อนถ้ำแรมคนืดว้ยต้องได้รับอนุญำตจำกหนว่ยรำชกำรที่สงักัด และจำกเลขำธกิำรลกูเสือ 
แห่งชำติผูอ้ ำนวยกำรลูกเสือจังหวดัหรือผู้อ ำนวยกำรลกูเสืออ ำเภอ แล้วแต่กรณี 
 2. ค ำสัง่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรลกูเสือจังหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ที่ 1470/2549 
ลงวันที ่14 กนัยำยน 2549 เรือ่ง มอบอ ำนำจของผู้อ ำนวยกำรลูกเสือจังหวดั ใหผู้้อ ำนวยกำรลกูเสือ 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำทกุเขตำของจังหวดัปฏิบตัิรำชกำรแทน ขอ้ 3 กำรอนญุำตให้ลูกเสือ เนตรนำรี 
เดินทำงไกล กรณีที่มกีำรแรมคืน ส ำหรับกลุม่และกองลกูเสือ เนตรนำรี สงักดัส ำนกังำนคณะกรรมกำร 
ลูกเสือจังหวดั 
 3. ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรือ่ง มำตรกำรในกำรพำนักเรียน และนักศกึษำไปนอก 
สถำนศึกษำและเดินทำงไกล เข้ำค่ำยพักแรมของลูกเสือ เนตรนำรี และยวุกำชำด ลงวันที ่30 พฤษภำคม 
พ.ศ.2551 
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เอกสารประกอบ 
 1. หนังสือน ำส่งจำกโรงเรียน 



 2. รำยละเอียดโครงกำร รำยชื่อครูผู้ควบคมุและรำยชือ่นักเรียน 
 3. ตำรำงกิจกรรมประจ ำวนั 
 4. แบบใบขออนุญำตผู้ปกครองพำนกัเรียน นกัศึกษำไปนอกสถำนศึกษำ 
 5. แผนที่กำรเดินทำงโดยสังเขป และรำยละเอียดของสถำนที่ที่จะเดินทำงไป 
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คู่มือการจัดประกวดระเบยีบแถวลูกเสือ เนตรนารี ตามโครงการส่งเสริม 
เยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม 



ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 1. ส ำนักกำรลูกเสอืยุวกำชำด และกิจกำรนักเรียน แจ้งก ำหนดจดักิจกรรมกำรประกวด 
ระเบียบแถวลกูเสือ เนตรนำรี ทัว่ประเทศ ในโครงกำรส่งเสริมเยำวชนลูกเสอืมีระเบียบวนิัยในสังคม 
 2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศกึษำประถมศึกษำประจวบครีีขันธ์ เขต 1 แจง้สถำนศกึษำในสังกดั 
เข้ำรว่มกิจกรรมกำรประกวดฯ โดยส่งแบบแสดงควำมประสงคเ์ข้ำร่วมกิจกรรม 
 3. แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรประกวดระเบียบแถว ลูกเสือ เนตรนำรี ระดับเขตพ้ืนที ่
กำรศกึษำ และระดับจังหวดั 
 4. เชญิคณะกรรมกำรที่ได้รบักำรแตง่ตัง้ประชุมเตรียมกำรจัดกำรประกวดฯ 
 5. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศกึษำประถมศึกษำประจวบครีีขันธ์ เขต 1 ด ำเนนิกำรเตรยีมควำมพร้อม 
ในกำรจดัประกวดโดยกำรแต่งตั้งคณะท ำงำนฝ่ำยต่ำง ๆ  เช่น สถำนที ่งบประมำณ และ บุคลำกร 
 6. ด ำเนนิกำรประกวดระเบยีบแถวระดบัเขตพื้นที่กำรศกึษำ และระดบัจังหวดั เพ่ือหำตวัแทน 
จังหวดัประจวบครีีขนัธ ์ไปรว่มสวนสนำมระดบัประเทศ 
 7. แจง้ผลกำรประกวดให้ส ำนักกำรลูกเสือ ยวุกำชำด และกิจกำรนกัเรียนทรำบ 
 8. ส่งกองลูกเสือ เนตรนำรทีี่ชนะกำรประกวดในระดบัจังหวดั เข้ำประกวดในระดบัประเทศ 
ในวันที ่1 กรกฎำคม ของทกุป ี
 9. สรปุรำยงำนผลกำรด ำเนนิงำน 

ระยะเวลาด าเนินการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรขีันธ์ เขต 1 
 ช่วงเดือน พฤษภำคม – มิถนุำยน 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
  - คู่มือกำรประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนำรี ของส ำนักกำรลูกเสือยุวกำชำด และกิจกำร 
นักเรียนส ำนักงำนปลดักระทรวงศึกษำธิกำร 
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คู่มือการจัดเกบ็เงินบ ารุงกิจการลูกเสือ เนตรนารี และรายงานการลูกเสือ เนตรนารี ประจ าปี 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 



 1. ส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ แจ้งให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศกึษำด ำเนนิกำรรวบรวมเงินค่ำบ ำรุง 
ลูกเสือ เนตรนำรี และรำยงำนกำรลูกเสือ เนตรนำรี ประจ ำปี 
 2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศกึษำประถมศึกษำประจวบครีีขันธ์ เขต 1 แจง้ให้โรงเรียนในสังกดั 
สพป.ปข.1 และ สพม.10 ด ำเนินกำรจดัเกบ็เงนิบ ำรุงลกูเสือ เนตรนำรี ตำมข้อบังคบัคณะลกูเสือแห่งชำติ 
ว่ำดว้ยกำรปกครอง หลักสูตรและวิชำพิเศษลูกเสือ พ.ศ.2509 ขอ้ 18 – 34 และข้อบังคับคณะลูกเสอื 
แห่งชำต ิวำ่ดว้ยกำรปกครองหลักสตูรและวิชำพิเศษลกูเสือและเครื่องแบบของเนตรนำร ีฉบบัชัว่ครำว 
พ.ศ.2520  พรอ้มทั้งจดัท ำรำยงำนกำรลูกเสือเนตรนำร ีส่งส ำนักงำนเขตฯ ภำยในเดือน สิงหำคม 
 3. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศกึษำประถมศึกษำประจวบครีีขันธ์ เขต 1 ด ำเนนิกำรรวบรวมเงนิ 
บ ำรุงลกูเสือ เนตรนำร ีของโรงเรียนในสังกัด สพป.ปข.1 และ สพม.10 และสรุปรำยงำนกำรลูกเสอื 
เนตรนำรี ให้ส ำนกังำนลูกเสอืแหง่ชำติ 
 4. มอบกลุ่มบรหิำรกำรเงินและสนิทรัพย์ จดัเก็บเงนิตำมระเบียบฯ 
 5. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 ข้อบังคับคณะลูกเสอืแห่งชำติ ว่ำดว้ยกำรปกครอง หลักสูตรและวิชำพิเศษลูกเสือ พ.ศ.2509  
ข้อ 18 – 34 และข้อบังคบัคณะลูกเสอืแห่งชำติ ว่ำด้วยกำรปกครองหลกัสูตรและวชิำพิเศษลูกเสือและ
เครื่องแบบของเนตรนำรี ฉบับชั่วครำว พ.ศ.2520   

เอกสารประกอบ 
 1. หนังสือน ำส่งจำกโรงเรียน 
 2. แบบรำยงำนกำรเงนิลูกเสือ (ลส.10) 
 3. แบบรำยงำนกำรลูกเสือ เนตรนำรี 
 4. เงนิค่ำบ ำรงุลูกเสอื เนตรนำรี 
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คู่มือการขอพระราชทานเหรียญลูกเสือ สรรเสริญ ลูกเสือสดุดี และลูกเสือยัง่ยืน 
เข็มลูกเสือสมนาคุณ 



ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
1. ส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ แจ้งก ำหนดกำรและหลักเกณฑ์ขอพระรำชทำนเหรียญลูกเสือสดุด ี

ประจ ำป ี
2. ส ำนักงำนลูกเสือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดย ส ำนักงำนลูกเสือเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประจวบคีรขีันธ์ 

เขต 1 แจ้งสถำนศึกษำในสงักัด โรงเรียนมธัยมศกึษำในเขต 1 และ สพป.ปข.2 วิทยำลัยกำรอำชีพ 
บำงสะพำน เทศบำลเมืองประจวบคีรขีันธ์ และวิทยำลัยเทคนิคประจวบคีรขีันธ์ ทรำบ  
 3. ส ำนักงำนลูกเสือจังหวดัประจวบครีีขนัธ ์แต่งตั้งคณะกรรมกำรกลัน่กรองบุคคลที่เห็นสมควร 
เสนอขอพระรำชทำนเหรียญลูกเสือสดุด ี
 4. เชญิประชุมคณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งประชมุเพื่อเตรียมกำร 
 5. ด ำเนนิกำรพิจำรณำกลั่นกรองบุคคลทีเ่หน็สมควรเสนอขอพระรำชทำนเหรียญลกูเสือสดดุี 
ตำมหลักเกณฑ์กำรขอพระรำชทำนเหรียญลูกเสือสดดุี ชัน้ที่ 1 ชั้นที่ 2 และชั้นที ่3 
 6. ส่งแบบสรุปรำยงำนกำรขอพระรำชทำนฯ แบบรำยงำน และเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ 
ให้ส ำนักงำนลกูเสือแหง่ชำต ิ
 7. จัดท ำรำยงำนกำรประชมุคณะกรรมกำรกลั่นกรองบคุคลที่เหน็สมควรเสนอขอพระรำชทำน 
เหรียญลกูเสือสดุด ี
 8. ส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ แจ้งรำยนำมผู้ได้รับพระรำชทำนเหรียญลูกเสือสดดุี และเข้ำเฝ้ำ 
รับพระรำชทำนจำกสมเด็จพระบรมโอรสำธริำชฯ  สยำมมกุฎรำชกุมำร 
 9. สรปุรำยงำนผลกำรด ำเนนิงำน 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 ประกำศคณะกรรมกำรบริหำรลูกเสือแหง่ชำติ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรขอพระรำชทำนเหรียญ 
ลูกเสือสดดุี ชั้นที ่1 ชัน้ที่ 2 และชั้นที ่3 

เอกสารประกอบ 
 1. หนังสือน ำส่งจำกโรงเรียน 
 2. แบบรำยงำนกำรขอพระรำชทำนเหรียญลูกเสือสดดุี คนละ 12 ชดุ (ไม่ตอ้งเย็บเล่ม) 
 3. ส ำเนำหลักฐำนประกอบกำรรำยงำนเปน็รูปเล่ม คนละ 1 เล่ม 
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คู่มือการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 



 1. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำขัน้พื้นฐำน  แจง้ให้ส ำนกังำนเขตพ้ืนที่กำรศกึษำด ำเนินกำร 
คัดเลือกโรงเรียนตน้แบบลกูเสือ  
 2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศกึษำประถมศึกษำประจวบครีีขันธ์ เขต 1 แจง้โรงเรียนในสังกดั 
แจ้งควำมประสงค์เพื่อคัดเลอืก 
 3. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศกึษำประถมศึกษำประจวบครีีขันธ์ เขต 1 แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
ด ำเนินกำรคดัเลือกโรงเรียนต้นแบบลกูเสือ ตำมหลกัเกณฑ์และวธิีกำรคดัเลือกโรงเรียนตน้แบบลูกเสือ 
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จ ำนวนไม่เกนิ 11 คน ประกอบด้วย 
     3.1 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนลูกเสือเขตพ้ืนที่กำรศกึษำหรือรองผู้อ ำนวยกำรส ำนกังำน 
ลูกเสือเขตพื้นทีก่ำรศึกษำทีไ่ด้รบัมอบหมำยเปน็ประธำน 
     3.2 ผู้อ ำนวยกำรลูกเสือโรงเรียน จ ำนวนไม่เกิน 2 คน เปน็กรรมกำร 
     3.3 ผู้ทรงคุณวุฒิทำงลูกเสือ จ ำนวนไมเ่กิน 3 คน เป็นกรรมกำร 
     3.4 ผู้แทนคณะกรรมกำรลูกเสือเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จ ำนวนไม่เกนิ 2 คน เป็นกรรมกำร 
     3.5 ผู้แทนผู้ก ำกับลกูเสอื จ ำนวนไม่เกิน 2 คน เปน็กรรมกำร 
     3.6 ผู้อ ำนวยกำรกลุม่ส่งเสริมกำรจดักำรศึกษำ เปน็กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 4. คณะกรรมกำรด ำเนินกำรพิจำรณำคดัเลือกโรงเรียนต้นแบบลกูเสือตำมหลักเกณฑ์และวธิีกำร
คัดเลือกโรงเรียนตน้แบบลกูเสือของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัน้พื้นฐำน 
 5. ประกำศผลกำรประเมินโรงเรียนตน้แบบลูกเสือในระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ พร้อมทั้งจัดล ำดบั 
 และรำยงำนผลให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัน้พื้นฐำน ทรำบ เพื่อด ำเนนิกำรต่อไป 
 8. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 หลักเกณฑแ์ละวิธกีำรคัดเลอืกโรงเรียนตน้แบบลูกเสือ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำน 

เอกสารประกอบ 
 1. ค ำสัง่แต่งตั้งคณะกรรมกำรคดัเลือกโรงเรียนตน้แบบลูกเสือ 
 2. บญัชีกำรให้คะแนนโรงเรยีนต้นแบบลูกเสอื โดยเรียงล ำดับคะแนนทุกโรงเรียน 

3. เอกสำรผลงำนโรงเรียนตน้แบบลูกเสอื ล ำดับที ่1 
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คู่มือการจัดกิจกรรมกีฬา นันทนาการ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 



 1. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำขัน้พื้นฐำน / สพป./หนว่ยงำนอื่น  แจ้งโครงกำรจดักำร
แข่งขันกีฬำประเภทตำ่ง ๆ  
 2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศกึษำประถมศึกษำประจวบครีีขันธ์ เขต 1 ประชำสมัพันธ์ เชญิชวน 
กำรจดักิจกรรมแขง่ขนัให้โรงเรียน /ข้ำรำชกำรใน สพป.ปข.1 ทรำบเพื่อรว่มกิจกรรม 
 3. เตรียมกำรฝกึซ้อมและกำรส่งทีมเข้ำแขง่ขนั 
 4. เข้ำแข่งขันและคดัเลือก 
 5. ส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแขง่ขันในระดับต่ำงๆ  
 6. สรปุรำยงำนกำรแข่งขัน 

เอกสารประกอบ 
 1. ก ำหนดกำรแข่งขัน 
 2. รำยละเอียดกีฬำ กตกิำ เกณฑ์กำรประกวด แข่งขัน 
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คู่มือการจัดกิจกรรมวันเดก็แห่งชาติ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 



 1. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำขัน้พื้นฐำน  แจง้ให้ส ำนกังำนเขตพ้ืนที่กำรศกึษำประถมศกึษำ 
ประจวบครีีขนัธ ์เขต 1 ด ำเนินกำรคดัเลือกเดก็และเยำวชนดีเด่นเข้ำเยี่ยมคำรวะนำยกรัฐมนตรี /น ำชื่อเสียง
มำสู่ประเทศชำต ิ
 2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศกึษำประถมศึกษำประจวบครีีขันธ์ เขต  1 ประชำสัมพันธ์โรงเรียน 
ในสังกดัส่งแบบสมัครเข้ำรับกำรคดัเลือก 
 3. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศกึษำประถมศึกษำประจวบครีีขันธ์ เขต 1 แต่งตั้งคณะกรรมกำร
ด ำเนินกำรคดัเลือกเด็กและเยำวชนดีเด่น/น ำชื่อเสียงมำสู่ประเทศชำติ 

4. คณะกรรมกำรที่ได้รบักำรแต่งตั้ง ด ำเนินกำรคัดเลอืกตำมหลักเกณฑ์กำรคัดเลอืกเด็กและ 
เยำวชนดีเด่น 
 5. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศกึษำประถมศึกษำประจวบครีีขันธ์ เขต 1 แจง้ผลกำรคดัเลือกเด็ก 
และเยำวชนดีเดน่/น ำชื่อเสยีงมำสู่ประเทศชำติ ให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและ 
เด็กทีไ่ดร้ับกำรคดัเลือก 
 6. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำขัน้พื้นฐำน สง่ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง ประกำศผล
กำรคดัเลือกเดก็และเยำวชนดีเด่น เด็กและเยำวชนที่น ำชื่อเสียงมำสู่ประเทศชำติ 
 7. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศกึษำประถมศึกษำประจวบครีีขันธ์ เขต 1 แจง้เด็กและเยำวชนดีเด่น 
เด็กและเยำวชนที่น ำชื่อเสียงมำสู่ประเทศทีได้รบักำรคัดเลือก เข้ำเยี่ยมคำรวะนำยกรัฐมนตรี 
 8. กระทรวงศึกษำธิกำร แจง้กำรจดัสรรงบประมำณกำรจัดงำนฉลองวนัเด็กแห่งชำต ิให้ส ำนกังำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศกึษำประจวบคีรขีันธ์ เขต 1 
 9. บนัทึกเสนอผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศกึษำประจวบครีีขนัธ์ เขต 1  
มอบกลุม่บรหิำรงำนกำรเงินและสนิทรัพย์เปน็ผู้ด ำเนนิกำรจัดซื้อของเลน่ให้เด็ก โดยจัดสรรให้ 4 อ ำเภอ 
มอบหมำยให้ประธำนคณะกรรมกำรบรหิำรศูนย์ส่งเสรมิประสิทธิภำพกำรบรหิำรจดักำรศึกษำ ระดบัอ ำเภอ 
ไปมอบให้เด็กในวันเด็กแห่งชำติ และจดัสรรให้สว่นรำชกำรที่ขอรับกำรสนับสนุนของขวญั ของรำงวัลให้เด็ก 
 10. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขนัธ ์เขต 1 ส่งใบเสร็จรบัเงินให้
กระทรวงศึกษำธิกำร 
 11. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขนัธ ์เขต 1 รว่มกิจกรรมวันเด็กแหง่ชำติ 
 12. รำยงำนผลกำรด ำเนนิงำน 
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เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1. หลกัเกณฑ์กำรพิจำรณำคัดเลือกเด็กและเยำวชนทีน่ ำชื่อเสียงมำสู่ประเทศ 
2. หลกัเกณฑ์กำรคดัเลือกเด็กและเยำวชนดีเด่นเข้ำเยี่ยมคำรวะนำยกรัฐมนตรี 



เอกสารประกอบ 
 1. หนังสือน ำส่งจำกโรงเรียน 
 2. แบบสมัครคัดเลอืกเด็กและเยำวชนดีเดน่ พรอ้มรปูถำ่ย 
 3. แบบสมัครคัดเลอืกเด็กและเยำวชนทีน่ ำชื่อเสียงมำสูป่ระเทศชำติ พร้อมรปูถ่ำย 
 4. เอกสำรหลักฐำนประกอบต่ำงๆ  
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คู่มือการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUNBER ONE) 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 



 ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์/ศูนย์อ ำนวยกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด 
จังหวดัประจวบครีีขนัธ ์ขอควำมร่วมมือให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขนัธ ์เขต 1 
ด ำเนินกำร ดังนี ้
            1. ประชำสมัพันธส์ถำนศึกษำในสงักดัด ำเนนิกำรโครงกำรฯ ร้อยละ 100 คือให้นักเรียนทกุคน 
สมัครเป็นสมำชิกโดยก ำหนดเป้ำหมำยนักเรียนตั้งแต่ชัน้ประถมศึกษำปีที่ 1 จนถึงชั้นมธัยมศึกษำปีที่ 6 และ 
เผยแพร่กิจกรรม To Be Number One เข้ำไปทุกหอ้งเรียน 
            2. ให้สถำนศกึษำบันทึกข้อมูลกำรสมัครสมำชกิ To Be Number One ทำง Website  
            3. ให้สถำนศกึษำเพิ่มวำระกำรประชุมเรื่อง To Be Number One ในกำรประชุมครู และให ้
ครูน ำเรื่องของ To Be Number One ไปบรูณำกำรในกำรจดักำรเรียนกำรสอนเพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้ 
เรื่อง To Be Number One 
            4. ให้สถำนศกึษำจัดตัง้ศูนย์เพื่อนใจ To Be Number One/มุมเพื่อใจ To Be Number One 
ตำมควำมเหมำะสม 
            5. ให้สถำนศกึษำจัดกิจกรรมเขียนเรียงควำมเรื่องกำรป้องกนัปัญหำยำเสพติดเปน็นโยบำยของ 
โรงเรียน โดยให้นักเรียนเปน็ผู้เขียนเรียงควำม โดยใหโ้รงเรียนคดิเปน็คะแนนเก็บในแต่ละเทอม 
             6. ให้สถำนศึกษำมีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแต่ละ Setting ภำยในจังหวดั/ภำยนอกจงัหวัด 
โดยให้เจำ้ภำพแตล่ะ Setting ก ำหนดเป้ำหมำยจ ำนวนกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1. ระเบียบและกตกิำกำรแข่งขนัฯ 
2. ใบสมคัร 

 

 

 
     

 
   

 
 
  



 
  
 
 
 
 


