ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการเลือกกรรมการประเภทผู้แทนในคณะกรรมการ
ลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๒
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๗ (๗) และมาตรา ๓๖ วรรคสาม แห่ งพระราชบัญญัติ ลูกเสือ
พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม
๒๕๕๒ คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ จึง ออกข้อบังคับคณะกรรมการ บริหารลูกเสือแห่ง ชาติ ว่ าด้วย
หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารในการเลื อ กกรรมการประเภทผู แ ทน ในคณะกรรมการลู ก เสื อ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาไว
ดังต่อไปนี้ ขอ
๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการใน
การเลือกกรรมการประเภทผูแทนในคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒”
ขอ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ขอ ๓ ในข้อบังคับนี้
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การ บริหารส่วน
ตาบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
“สถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา” หมายความว่า สถานศึกษาสังกัดสานักงาน คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษานั้น
“สถานศึ ก ษาเอกชน” หมายความว่ า โรงเรี ย นเอกชนซึ่ ง อยู่ ใ นส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษานั้ น
“สถานศึกษาอาชีวศึกษา” หมายความว่า สถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา และโรงเรียน
เอกชนที่เปิดสอนในระดับอาชีวศึกษา
“สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า มหาวิทยาลัย วิทยาลัย สถาบันหรือหน่วยงานของรัฐ และเอกชนที่จัด
การศึกษาในระดับอุดมศึกษา และให้หมายความรวมถึงวิทยาเขตหรือศูนย์ ของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจัดการเรียน
การสอนและตั้งอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษานั้นด้วย
“ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอาเภอ” หมายความว่า ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน อาเภอ
ซึ่งอยู่ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษานั้น “ค่ายลูกเสือ” หมายความว่า ค่ายลูกเสือที่ไดรับอนุญาตในการจัดตั้งจาก
คณะกรรมการลูกเสือ จังหวัด “สมาคมหรือสโมสรลูกเสือ” หมายความว่า สมาคมหรือสโมสรลูกเสือที่ไดรับการ
จัดตั้ง ตามกฎหมายและระเบีย บของทางราชการ โดยมีวัตถุประสงค์ เกี่ยวกับกิจการลูกเสื อ ขอ ๔ คุณสมบัติ
กรรมการประเภทผู้ แทนองค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่น ผู้แทนสถานศึกษา ในสัง กัดเขตพื้น ที่การศึกษา ผู้ แทน
สถานศึกษาเอกชน ผู้แทนสถานศึกษาอาชีวศึกษา ผู้แทน สถาบันอุดมศึกษา ผู้แทนศูนย์บริการการศึกษานอก

โรงเรียนอาเภอ ผู้แทนค่ายลูกเสือ และผู้แทน สมาคมหรือสโมสรลูกเสือ ตองมีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม
ดังต่อไปนี้ (๑) มีอายุไมต่ากว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ และผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้กากับลูกเสือ ขัน้ ความรู เบื้องต้น
(๒) ไมเป็นบุคคลล้มละลาย
(๓) ไมเป็นคนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๔) ไมเคยไดรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึง ที่สุดให้ จาคุก เว้ นแต่โทษสาหรับความผิด ที่ไ ดกระทาโดย
ประมาท หรือความผิดลหุโทษ
ขอ ๕ นอกจากคุณสมบัติและไมมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๔ แลว
(๑) กรรมการประเภทผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตองเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่ปฏิบัติหน้าที่ใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีอ่ ยู่ในเขตพื้นที่การศึกษานั้น
(๒) กรรมการประเภทผู้แทนสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ตองเป็นครูหรือผู้บริหาร สถานศึกษา
ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษานั้น
(๓) กรรมการประเภทผู้แทนสถานศึกษาเอกชน ตองเป็นครูหรือผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ในสังกัดเขตพื้นที่
การศึกษานั้น
(๔) กรรมการประเภทผู้ แทนสถานศึกษาอาชีวศึกษา ต้ องเป็นครูหรือผู้ บริหาร เจ้าหน้าทีหรือบุคลากร
ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษานั้น
(๕) ก รรมการปร ะเภทผู้ แทนสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ต้ อ ง เป็ น ผู้ ปฏิ บั ติ ง านหรื อ ปฏิ บั ติ ห น้ าที่
ในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษานั้น
(๖) กรรมการประเภทผู้ แ ทนศู น ย์ บ ริ ก ารการศึ ก ษานอกโรงเรี ย นอ าเภอ ตองเป็ น ครู ห รื อ ผู้ บ ริ ห าร
ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอาเภอ ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษานั้น
(๗) กรรมการประเภทผู้แทนค่ายลูกเสือ ตองเป็นผู้อานวยการค่ายลูกเสือหรือหัวหนา ค่ายลูกเสือหรือผู้ที่ผู้
อานวยการลูกเสือจังหวัดมอบหมายในเขตพื้นที่การศึกษานั้น
(๘) กรรมการประเภทผู้แทนสมาคมหรือสโมสรลูกเสือ ตองเป็นบุคคลที่เป็นสมาชิก ของสมาคมหรือสโมสร
ลูกเสือในเขตพื้นที่การศึกษานั้น
ขอ ๖ ให้รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ไดรับมอบหมายเป็นกรรมการ และเลขานุการของ
คณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา ดาเนินการสรรหาและเลือกตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
(๑) ในการสรรหาและเลือกกรรมการประเภทผู้ แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทน สถานศึกษาใน
สังกัดเขตพื้นที่ การศึกษา ผู แทนสถานศึกษาเอกชน ผู้ แทนสถานศึกษาอาชีวศึกษา ผู้ แทนสถาบันอุดมศึกษา ผู้
แทนศูนย์ บริ การการศึก ษานอกโรงเรีย นอ าเภอ ผู้ แ ทนค่ ายลูกเสือ และผู้ แทน สมาคมหรือสโมสรลู กเสื อให้
หน่วยงานและองค์กรแต่ละประเภทเสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรเป็นกรรมการ ซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะต้องห้าม
ตามข้อ ๔ จากนั้นให้ผู้ที่ไดรับการเสนอชื่อเลือกกันเอง ให้เหลือประเภทละหนึ่งคน

(๒) ให้รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาที่ไ ดรับมอบหมายเป็ นกรรมการและ เลขานุก าร
เสนอรายชื่อผูไดรับเลือกเป็นกรรมการประเภทผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทน สถานศึกษาในสังกัดเขต
พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ผู้ แ ทนสถานศึ ก ษาเอกชน ผู้ แ ทนสถานศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษา ผู้ แ ทนสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ผู้ แ ทน
ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอาเภอ ผู้แทนค่ายลูกเสือ และผู้แทน สมาคมหรือสโมสรลูกเสือ ต่อผู้ อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในฐานะประธานกรรมการ ลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา และประกาศรายชื่อกรรมการ
ประเภทผู้แทนดังกล่าวต่อไป
ขอ ๗ กรรมการประเภทผู้แทนมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสี่ปี และอาจไดรับแต่งตั้ง ใหม่อีกได แต่จะ
แต่ง ตั้ง ให้ดารงตาแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระมิได นอกจากการพ้ นจากตาแหน่งตามวาระ กรรมการประเภท
ผู้แทนอาจพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) เป็นคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๕) ไดรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก
ขอ ๘ ในกรณีที่กรรมการประเภทผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนสถานศึกษา ในสังกัดเขตพื้นที่
การศึกษา ผู้แทนสถานศึกษาเอกชน ผู้แทนสถานศึกษาอาชีวศึกษา ผู้ แทน สถาบันอุดมศึกษา ผู้แทนศูนย์บริการ
การศึกษานอกโรงเรียนอาเภอ ผู้แทนค่ายลูกเสือ และผู้แทน สมาคมหรือสโมสรลูกเสือ พ้นจากตาแหน่งก่อนครบ
วาระให้ดาเนินการสรรหาและเลือกภายในเกาสิบวัน นับแต่วันที่กรรมการพ้นจากตาแหน่งและให้ผู้ซึ่งไดรับแต่งตั้ง
อยู่ในตาแหน่งเพียงเทาวาระที่เหลืออยู่ ของผู้ซึ้งตนแทน แต่ถ้าวาระการดารงตาแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่าหนึ่งร้อย
แปดสิบวันจะไมดาเนินการก็ได
ขอ ๙ ในกรณีที่ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ วิธีการในการเลือก
กรรมการประเภทผูแทนในคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา มิไดกาหนด รายละเอียดของการสรรหาและ
การคัดเลือกกรรมการประเภทผู้แทนดังกล่าวไว ให้คณะกรรมการ ลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประกาศรายละเอียด
เกี่ยวกับการสรรหาและคัดเลือกกรรมการประเภทผู้แทน เพิ่มเติมได ทั้งนี้ต้องไมขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้
ขอ ๑๐ ให้เลขาธิการสานักงานลูกเสือแห่งชาติเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มี อานาจตีความและ
วินิจฉัยชี้ขาดเกี่ยวกับการปฏิบัติการตามข้อบังคับนี้

