
ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการเลือกกรรมการประเภทผู้แทนในคณะกรรมการ 

 ลูกเสือเขตพื้นท่ีการศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๕๒ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๗  (๗)  และมาตรา  ๓๖  วรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติ ลูกเสือ  
พ.ศ.  ๒๕๕๑  ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ  ครั้งท่ี  ๑/๒๕๕๒   เมื่อวันท่ี  ๑๖  มกราคม  
๒๕๕๒  คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ  จึงออกข้อบังคับคณะกรรมการ บริหารลูกเสือแห่งชาติ  ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการในการเลือกกรรมการประเภทผูแทน ในคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นท่ีการศึกษาไว
ดังต่อไปนี้ ขอ 

๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ  ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการใน
การเลือกกรรมการประเภทผูแทนในคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นท่ีการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๒”  

ขอ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ขอ ๓ ในขอ้บังคับนี้  
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การ บริหารส่วน

ต าบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นท่ีมีกฎหมายจัดต้ัง  
“สถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษา” หมายความว่า สถานศึกษาสังกัดส านักงาน คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐานในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานั้น    
“สถานศึกษาเอกชน” หมายความว่า โรงเรียนเอกชนซึ่งอยู่ ในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานั้น 

“สถานศึกษาอาชีวศึกษา” หมายความว่า สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา และโรงเรียน
เอกชนท่ีเปิดสอนในระดับอาชีวศึกษา  

“สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า มหาวิทยาลัย วิทยาลัย สถาบันหรือหน่วยงานของรัฐ และเอกชนท่ีจัด
การศึกษาในระดับอุดมศึกษา และให้หมายความรวมถึงวิทยาเขตหรือศูนย์ ของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจัดการเรียน
การสอนและต้ังอยู่ในเขตพื้นท่ีการศึกษานั้นด้วย 

“ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอ าเภอ”  หมายความว่า  ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน อ าเภอ  
ซึ่งอยู่ในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานั้น “ค่ายลูกเสือ” หมายความว่า ค่ายลูกเสือท่ีไดรับอนุญาตในการจัดต้ังจาก
คณะกรรมการลูกเสือ จังหวัด   “สมาคมหรือสโมสรลูกเสือ”  หมายความว่า  สมาคมหรือสโมสรลูกเสือท่ีไดรับการ
จัดต้ัง ตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ  โดยมีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับกิจการลูกเสือ ขอ ๔ คุณสมบัติ
กรรมการประเภทผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนสถานศึกษา ในสังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษา  ผู้แทน
สถานศึกษาเอกชน  ผู้แทนสถานศึกษาอาชีวศึกษา  ผู้แทน สถาบันอุดมศึกษา  ผู้แทนศูนย์บริการการศึกษานอก



โรงเรียนอ าเภอ  ผู้แทนค่ายลูกเสือ และผู้แทน สมาคมหรือสโมสรลูกเสือ  ตองมีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม  
ดังต่อไปนี้ (๑) มีอายุไมต่ ากว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ และผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือ ขัน้ความรู เบ้ืองต้น    

(๒) ไมเป็นบคุคลล้มละลาย  
(๓) ไมเป็นคนไรความสามารถ  หรือคนเสมือนไรความสามารถ  
(๔) ไมเคยไดรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่โทษส าหรับความผิด ท่ีไดกระท าโดย

ประมาท หรือความผิดลหุโทษ  
ขอ ๕ นอกจากคุณสมบัติและไมมีลักษณะต้องหา้มตามข้อ  ๔  แลว 
(๑) กรรมการประเภทผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตองเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีใน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีอ่ยู่ในเขตพื้นท่ีการศึกษานั้น 
(๒) กรรมการประเภทผู้แทนสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษา ตองเป็นครูหรือผู้บริหาร สถานศึกษา

ในสังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษานั้น  
(๓) กรรมการประเภทผู้แทนสถานศึกษาเอกชน ตองเป็นครูหรือผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ในสังกัดเขตพื้นท่ี

การศึกษานั้น 
(๔) กรรมการประเภทผู้แทนสถานศึกษาอาชีวศึกษา  ต้องเป็นครูหรือผู้บริหาร  เจ้าหน้าทีหรือบุคลากร

ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษานั้น 
(๕ )  ก รรมการประ เภท ผู้ แทนสถาบั นอุ ดม ศึกษา ต้ อง เป็น ผู้ ปฏิบั ติ ง านหรื อปฏิบั ติหน้ า ท่ี                                    

ในสถาบันอุดมศึกษา  ซึ่งต้ังอยู่ในเขตพื้นท่ีการศึกษานั้น  
(๖) กรรมการประเภทผู้แทนศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอ าเภอ ตองเป็นครูหรือ ผู้บริหาร

ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอ าเภอ ซึ่งต้ังอยู่ในเขตพื้นท่ีการศึกษานั้น    
(๗) กรรมการประเภทผู้แทนค่ายลูกเสือ  ตองเป็นผู้อ านวยการค่ายลูกเสือหรือหัวหนา ค่ายลูกเสือหรือผู้ท่ีผู้

อ านวยการลูกเสือจังหวัดมอบหมายในเขตพื้นท่ีการศึกษานั้น    
(๘) กรรมการประเภทผู้แทนสมาคมหรือสโมสรลูกเสือ ตองเป็นบุคคลท่ีเป็นสมาชิก ของสมาคมหรือสโมสร

ลูกเสือในเขตพื้นท่ีการศึกษานั้น  
ขอ ๖ ใหร้องผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีไดรับมอบหมายเปน็กรรมการ และเลขานุการของ

คณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นท่ีการศึกษา ด าเนินการสรรหาและเลือกตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้ 
(๑) ในการสรรหาและเลือกกรรมการประเภทผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทน สถานศึกษาใน

สังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษา  ผูแทนสถานศึกษาเอกชน ผู้แทนสถานศึกษาอาชีวศึกษา ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา  ผู้
แทนศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอ าเภอ  ผู้แทนค่ายลูกเสือ  และผู้แทน สมาคมหรือสโมสรลูกเสือให้
หน่วยงานและองค์กรแต่ละประเภทเสนอช่ือผู้ท่ีเห็นสมควรเป็นกรรมการ ซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะต้องห้าม
ตามข้อ  ๔  จากนั้นให้ผู้ท่ีไดรับการเสนอช่ือเลือกกันเอง ให้เหลือประเภทละหนึ่งคน   



(๒) ให้รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีไดรับมอบหมายเป็นกรรมการและ เลขานุการ  
เสนอรายช่ือผูไดรับเลือกเป็นกรรมการประเภทผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้แทน สถานศึกษาในสังกัดเขต
พื้นท่ีการศึกษา ผู้แทนสถานศึกษาเอกชน ผู้แทนสถานศึกษาอาชีวศึกษา ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา ผู้แทน
ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอ าเภอ ผู้แทนค่ายลูกเสือ และผู้แทน สมาคมหรือสโมสรลูกเสือ ต่อผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาในฐานะประธานกรรมการ ลูกเสือเขตพื้นท่ีการศึกษา  และประกาศรายช่ือกรรมการ
ประเภทผู้แทนดังกล่าวตอ่ไป  

ขอ ๗ กรรมการประเภทผู้แทนมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละส่ีปี และอาจไดรับแต่งต้ัง ใหม่อีกได แต่จะ
แต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระมิได นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  กรรมการประเภท
ผู้แทนอาจพ้นจากต าแหน่งเมื่อ  

(๑) ตาย  
(๒) ลาออก 
(๓) เป็นบุคคลล้มละลาย  
(๔) เป็นคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ  
(๕) ไดรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 
 ขอ ๘ ในกรณีท่ีกรรมการประเภทผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนสถานศึกษา ในสังกัดเขตพื้นท่ี

การศึกษา ผู้แทนสถานศึกษาเอกชน ผู้แทนสถานศึกษาอาชีวศึกษา ผู้แทน สถาบันอุดมศึกษา ผู้แทนศูนย์บริการ
การศึกษานอกโรงเรียนอ าเภอ ผู้แทนค่ายลูกเสือ และผู้แทน สมาคมหรือสโมสรลูกเสือ พ้นจากต าแหน่งก่อนครบ
วาระใหด้ าเนินการสรรหาและเลือกภายในเกาสิบวัน  นับแต่วันท่ีกรรมการพ้นจากต าแหน่งและให้ผู้ซึ่งไดรับแต่งต้ัง
อยู่ในต าแหน่งเพียงเทาวาระท่ีเหลืออยู่ ของผู้ซึ้งตนแทน แต่ถ้าวาระการด ารงต าแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่าหนึ่งร้อย
แปดสิบวันจะไมด าเนินการก็ได  

ขอ ๙ ในกรณีท่ีข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ วิธีการในการเลือก
กรรมการประเภทผูแทนในคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นท่ีการศึกษา มิไดก าหนด รายละเอียดของการสรรหาและ
การคัดเลือกกรรมการประเภทผู้แทนดังกล่าวไว ให้คณะกรรมการ ลูกเสือเขตพื้นท่ีการศึกษาประกาศรายละเอียด
เกี่ยวกับการสรรหาและคัดเลือกกรรมการประเภทผู้แทน เพิ่มเติมได ท้ังนี้ต้องไมขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้  

ขอ ๑๐ ใหเ้ลขาธิการส านักงานลูกเสือแห่งชาติเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มี อ านาจตีความและ
วินิจฉัยช้ีขาดเกี่ยวกับการปฏิบัติการตามข้อบังคับนี้ 


