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คู่มือการบริหารและดำเนินงาน 
หน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน 

 
๑. นิยามศัพท์  ในคู่มือการบริหารและดำเนินงานหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทานนี้ 

๑.๑  “หน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน”  หมายความว่า  ล ูกเส ือ เนตรนารี ทุกเหล่า  
ทุกประเภทในสังกัดกลุ่มลูกเสือหรือกองลูกเสือทั ้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา รวมตัวกันสมัคร 
เป็นสมาชิกของหน่วยโดยความยินยอมของผู้ปกครอง โดยมีจุดประสงค์เพ่ือทำกิจกรรมจิตอาสา 

 กลุ ่มล ูกเส ือหรือกองล ูกเส ือหนึ ่งอาจมีหน ่วยล ูกเส ือได ้หลายหน่วย  แต่ละหน่วย 
ต้องมีผู้บังคับบัญชาไม่น้อยกว่า ๑ คน และมีสมาชิกหน่วย หน่วยละไม่น้อยกว่า ๑๐ คน และไม่เกิน ๔๐ คน 

๑.๒ “ผู้บังคับบัญชาหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน” หมายความว่า บุคลากรทางการลูกเสือ
ตำแหน่งผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน รองผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน ผู้กำกับกลุ่มลูกเสือ รองผู้กำกั บกลุ่ม
ลูกเสือ ผู้กำกับกองลูกเสือ รองผู้กำกับกองลูกเสือ ที่ผ่านการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตรลูกเสือ
จิตอาสาพระราชทาน และได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บังคับบัญชาหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน 

๑.๓ “เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ”  หมายความว่า เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 
หรือผู้ที่เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทนในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงาน
ลูกเสือแห่งชาติ 

๑.๔ “ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัด”  หมายความว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ที่ผู้ว่าราชการจังหวัด
มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทนในตำแหน่งผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัด 

๑.๕ “ผู้อำนวยการลูกเสือกรุงเทพมหานคร”  หมายความว่า ผู้ว่าการกรุงเทพมหานคร หรือผู้ที่
ผู้ว่าการกรุงเทพมหานครมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทนในตำแหน่งผู้อำนวยการลูกเสือกรุงเทพมหานคร 

๑.๖ “หัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัด” หมายความว่า ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการลูกเสือ
จังหวัด หรือผู ้อำนวยการลูกเสือกรุงเทพมหานครให้ร ับผิดชอบการดำเนินงานกิจการลูกเสือจิตอาสา
พระราชทานของสำนักงานลูกเสือจังหวัด หรือสำนักงานลูกเสือกรุงเทพมหานครแล้วแต่กรณี 

๑.๗ “ผู ้อำนวยการลูกเสือเขตพื ้นที ่การศึกษา” หมายความว่า  ผ ู ้อำนวยการสำนักงาน 
เขตพื้นที ่การศึกษาหรือรองผู ้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาที ่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ  
การดำเนินงานโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๑.๘ “ผู้บริหารสถานศึกษา”  หมายความว่า ผู้อำนวยการหรือรองผู้อำนวยการสถานศึกษาหรือ 
ที ่ เร ียกช ื ่อเป ็นอย ่างอ ื ่นของสถานศึกษาท ี ่หน ่วยล ูกเส ือน ั ้นต ั ้งอยู่   รวมถ ึงศ ูนย ์การศ ึกษาพิเศษ  
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ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ศูนย์การเรียน  วิทยาลัย  วิทยาลัยชุมชน  หรือ
สถานศึกษา ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนของรัฐหรือเอกชน มีอำนาจหน้าที่หรือวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา 

๑.๙ “หัวหน้าหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน”  หมายความว่า  ลูกเสือ หรือเนตรนารี  
ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นหัวหน้าหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทานแต่ละหน่วย 

๑.๑๐ “นายหมู่ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน”  หมายความว่า ลูกเสือ หรือเนตรนารี ที่ได้รับเลือก
จากสมาชิกภายในหมู่ให้เป็นนายหมู่ และผู้บังคับบัญชาหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทานแต่งตั้งให้เป็น  
นายหมู่ลูกเสือจิตอาพระราชทาน 

๑.๑๑ “นายทะเบียน” หมายความว่า บุคลากรที่สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ  สำนักงานลูกเสือจังหวัด 
สำนักงานลูกเสือกรุงเทพมหานคร  สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา หรือสถานศึกษาแล้วแต่กรณี  แต่งตั้ง
เป็นนายทะเบียน ให้มีหน้าที่จัดทำทะเบียนบุคลากรทางการลูกเสือ  ลูกเสือ เนตรนารี และบันทึกกิจกรรม 
การดำเนินงานของหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในระดับที่เกี่ยวข้อง 

๑.๑๒ “เครื ่องหมายเชิดชูเกียรติลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน” หมายความว่า เครื ่องหมาย 
ตราสัญลักษณ์ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานที่สำนักงานลูกเสือแห่งชาติดำเนินการจัดทำขึ ้นตามขนาด 
และรูปแบบที่ได้รับพระราชทาน เพื ่อมอบให้แก่ผู ้ทำกิจกรรมลูกเสือจิตอาสาครบตามเกณฑ์ที ่กำหนด  
ประกอบด้วยเข็มตราสัญลักษณ์ลูกเสือจิตอาสาทำด้วยโลหะเขียนสีลงยามอบให้แก่บุคลากรทางการลูกเสือ 
และแบดจ์ตราสัญลักษณ์ลูกเสือจิตอาสาทำด้วยผ้าปักมอบให้แก่ลูกเสือ เนตรนารี  ใช้ติดที่อกเสื้อเบื้องขวา 
เหนือป้ายชื่อห่างกันประมาณ ๑ เซนติเมตร 

 ตราสัญลักษณ์ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานทั้งสองรายการเป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานลูกเสือ
แห่งชาติ  ห้ามมิให้ผู้ใดนำแบบรูปรายการในตรานี้ไปผลิต  จัดทำ ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือใช้ประกอบ  สิ่งพิมพ์ 
เสื้อผ้า เครื่องประกอบการแต่งกาย หรือกิจการอ่ืนใดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 

๒. บทบาทหน้าที่ของผู้รับผิดชอบหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน 
๒.๑ เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ  มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

๒.๑.๑ ดำเนินการจัดฝึกอบรมวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทานประจำจังหวัด  
และประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 

๒.๑.๒ อนุมัติการตั ้งหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในกลุ ่มลูกเสือหรือกองลูกเสือ
สถานศึกษาในกรุงเทพมหานคร เว้นแต่สถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร 

๒.๑.๓ อนุมัติและแต่งตั ้งผู ้บังคับบัญชาหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในกลุ ่มลูกเสือ  
หรือกองลูกเสือสถานศึกษาในกรุงเทพมหานคร เว้นแต่สถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร 

๒.๑.๔ อำนวยการ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน
ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 

๒.๑.๕ แต่งตั้งนายทะเบียนลูกเสือจิตอาสาพระราชทานประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 
รับผิดชอบงานด้านทะเบียนลูกเสือจิตอาสาพระราชทานทั้งในสถานศึกษาสังกัดส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค 
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๒.๑.๖ จัดทำเครื ่องหมายเชิดชูเกียรติลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน และอนุมัติการมอบ
เครื่องหมายเชิดชูเกียรติลูกเสือจิตอาสาพระราชทานแก่ผู้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด 

๒.๑.๗ จัดทำและออกวุฒิบัตรให้แก่บุคลากรทางการลูกเสือที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร
บุคลากรทางการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน  

๒.๑.๘ กำหนดแบบรูปรายการวุฒิบัตรที่มอบให้แก่ลูกเสือและเนตรนารีที่ผ่านการฝึกอบรม
หลักสูตรลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน 

๒.๑.๙ ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ  นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน
โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน 

๒.๑.๑๐ รวบรวม สรุปผลการดำเนินงาน มอบตราสัญลักษณ์ วุฒิบัตร  รายงานผลและจัดทำ
สารสนเทศโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน 

๒.๑.๑๑ ประสานและดำเนินงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
๒.๒ ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัด ผู้อำนวยการลูกเสือกรุงเทพมหานคร  มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

๒.๒.๑  คัดเลือกผู้อำนวยการฝึกอบรมและวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทานประจำ
จังหวัด 

๒.๒.๒ วางแผนและดำเน ินการจ ัดฝึกอบรมหลักสูตรคลากรทางการลูกเส ือจิตอาสา
พระราชทาน และหลักสูตรลูกเสือจิตอาสาพระราชทานของจังหวัด 

๒.๒.๓ อนุมัติและแต่งตั้งคณะผู้ให้การฝึกอบรมหลักสูตรบุคลากรทางการลูกเสือจิตอาสา
พระราชทาน และหลักสูตรลูกเสือจิตอาสาพระราชทานของจังหวัด หรือของกรุงเทพมหานครแล้วแต่กรณี 

๒.๒.๔ แต่งต ั ้งนายทะเบียนลูกเส ือจ ิตอาสาพระราชทานประจำจังห ว ัดหร ือประจำ
กรุงเทพมหานคร 

๒.๒.๕ อนุมัติการตั้งหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในกลุ่มลูกเสือหริอกองลูกเสือที่สังกัด
สำนักงานลูกเสือจังหวัด หรือสังกัดสำนักงานลูกเสือกรุงเทพมหานครแล้วแต่กรณ ี

๒.๒.๖ อนุมัติและแต่งตั ้งผู ้บังคับบัญชาหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในกลุ ่มลูกเสือ   
หรือกองลูกเสือท่ีสังกัดสำนักงานลูกเสือจังหวัด หรือสำนักงานลูกเสือกรุงเทพมหานครแล้วแต่กรณี 

๒.๒.๗ อำนวยการ ส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ กำกับติดตามการดำเนินงานโครงการลูกเสือ 
จิตอาสาพระราชทานของสำนักงานลูกเสือจังหวัด หรือสำนักงานลูกเสือกรุงเทพมหานคร 

๒.๒.๘ รวบรวม ตรวจสอบ ประมวลผล และรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยลูกเสือ 
จิตอาสาพระราชทานในสังกัด 

๒.๒.๘ ดำเนินการขอรับ และมอบเครื ่องหมายเชิดชูเกียรติให้แก่ลูกเสือ และบุคลากร 
ทางการลูกเสือ 

๒.๒.๑๐ สรุป ประเมินผล จัดทำสารสนเทศและรายงานผลการจัดกิจกรรมลูกเสือจิตอาสา
พระราชทานของจังหวัดหรือสำนักงานลูกเสือกรุงเทพมหานคร 

๒.๒.๑๑ ประสานและดำเนินงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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๒.๓ ผู้บริหารสถานศึกษา  มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
๒.๓.๑ สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรบุคลากรทางการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน 
๒.๓.๒ ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือของสถานศึกษาสมัครเข้ารับการฝึกอบรม

บุคลากรทางการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน 
๒.๓.๓ อนุญาตให้จัดกิจกรรมโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา 
๒.๓..๔ ส่งเสริมให้ลูกเสือสมัครเป็นสมาชิกหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน 
๒.๓.๕ อนุญาต และจัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือจิตอาสาพระราชทานของสถานศึกษา 
๒.๓.๖ อนุมัติผลการฝึกอบรม และออกวุฒิบัตรให้แก่ลูกเสือ เนตรนารีที่ผ่านการฝึกอบรม

หลักสูตรลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน 
๒.๓.๗ ดำเนินการขอตั้งหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน และขอแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาหน่วย  
๒.๓.๘ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานทั้งในและนอกสถานศึกษา 
๒.๓.๙ นิเทศ กำกับ ติดตาม ให้คำปรึกษาและให้ขวัญกำลังใจแก่บุคลากร และหน่วยลูกเสือ 

จิตอาสาพระราชทาน และรับรองการปฏิบัติงานของผู ้บังคับบัญชาหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน 
ของสถานศึกษา 

๒.๓.๑๐ สรุป ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน
ของสถานศึกษา 

๒.๓.๑๑ ดำเนินงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 

๒.๔ ผู้บังคับบัญชาหน่วยลูกเสือจิตอาสา  มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
๒.๔.๑ สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรบุคลากรทางการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน 
๒.๔.๒ สรรหา และรับสมัครลูกเสือ เนตรนารีเป็นสมาชิกหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน 
๒.๔.๓ ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือจิตอาสาพระราชทานให้แก่ลูกเสือ เนตรนารี  

ทีส่มัครใจ 
๒.๔.๔ เสนอผู้บริหารสถานศึกษาให้พิจารณาดำเนินการเสนอขอตั้งหน่วยลูกเสือจิตอาสา

พระราชทานในสถานศึกษา 
๒.๔.๕ ปกครอง บังคับบัญชา ส่งเสริม สนับสนุนและบริหารจัดการหน่วยลูกเสือจิตอาสา

พระราชทานให้จัดกิจกรรมจิตอาสาในโรงเรียนหรือชุมชนตามหลักการและวิธีการโครงการลูกเสือจิตอาสา
พระราชทาน กำกับ ติดตาม และรับรองผลการปฏิบัติงานของสมาชิกหน่วย 

๒.๔.๖ เป็นนายทะเบียนลูกเสือจิตอาสาพระราชทานของสถานศึกษา 
๒.๔.๗ สรุป ประเมินผลการจัดกิจกรรม รายงานผลเพื่อขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติลูกเสือ

จิตอาสาพระราชทาน จัดทำสารสนเทศ และประชาสัมพันธ์ 
๒.๔.๘ ส่งเสริม สนับสนุน และจดักิจกรรมจิตอาสาอย่างต่อเนื่อง 
๒.๔.๙ ปฏิบัติตามคำสั่ง  นโยบาย หรือคำแนะนำของผู้บังคับบัญชาในลำดับสูงขึ้นไป     
๒.๔.๑๐ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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๒.๕ หัวหน้าหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน  มีบทบาทหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
๒.๕.๑ ปกครอง บังคับบัญชาสมาชิกในหน่วยลูกเสือพระราชทาน 
๒.๕.๒ ประสานงานกับผู้บังคับบัญชาหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในการดำเนินงาน

โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน 
๒.๕.๓ ส่งเสริม สนับสนุนให้สมาชิกในหน่วยเกิดความรัก สามัคคี และร่วมกันทำกิจกรรมให้

บรรลุผลตามเป้าหมาย 
๒.๕.๔ ติดตาม ดูแลความก้าวหน้าของสมาชิกในหน่วย 
๒.๕.๕ ดำเนินงานอื่น ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

๓. เกณฑ์การตั้งหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน 
๓.๑ ผู้บริหารสถานศึกษาผ่านการฝึกอบรมและได้รับวุฒิบัตรหลักสูตรบุคลากรทางการลูกเสือ  

จิตอาสาพระราชทาน 
๓.๒ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือในกลุ่มลูกเสือหรือกองลูกเสือในสังกัดสถานศึกษาผ่านการฝึกอบรม  

และได้รับวุฒิบัตรหลักสูตรบุคลากรทางการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน 
๓.๓ มีลูกเสือ เนตรนารี สมัครเป็นสมาชิกหน่วยและผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือจิตอาสา

พระราชทาน หน่วยละไม่น้อยกว่า ๑๐ คน และไม่เกิน ๔๐ คน 
๓.๔ สถานศึกษาหนึ่งอาจมีหน่วยลูกเสือได้มากกว่าหนึ่งหน่วย  แต่ทุกหน่วยต้องมีผู้บังคับบัญชา  

ที่ผ่านการฝึกอบรมหน่วยละอย่างน้อยหนึ่งคน 
๓.๕ ลูกเสือ เนตรนารี ทุกประเภท และทุกเหล่า สามารถจัดอยู่ในหน่วยเดียวกันได้ 
๓.๖ ลูกเสือ หรือเนตรนารี หมู่หนึ่งมีจำนวนหกถึงแปดคน อาจมีสมาชิกลูกเสือ หรือเนตรนารีรวมกัน

ได้ทุกประเภท และทุกเหล่า แต่ไม่ควรจัดให้ลูกเสือ และเนตรนารีอยู่ในหมู่เดียวกัน 
๓.๗ การเรียกชื่อหมู่ ถ้าหน่วยใดมีลูกเสือ และเนตรนารีมากกว่าหนึ่งประเภท ให้เรียกชื่อ “หมู่  

ตามด้วยลำดับเลข” ถ้าหน่วยใดประกอบด้วยลูกเสือ หรือเนตรนารีประเภทเดียว ให้เรียกชื่อหมู่ตามประเภท 
ที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงหรือข้อบังคับฯ 

๔. เกณฑ์การได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน 
๔.๑ วิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทานประจำจังหวัดและประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 

๔.๑.๑  ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรบุคลากรทางการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน 
๔.๑.๒  มีผลงานเป็นผู้ให้การฝึกอบรมหลักสูตรบุคลากรทางการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

และหรือหลักสูตรลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ไม่น้อยกว่า ๓ รุ่น   
๔.๒ ผู้บริหารสถานศึกษา 

๔.๒.๑ ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรบุคลากรทางการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานและหรือได้รับ
แต่งตั้งเป็นผู้บังคับบัญชาหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน 
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๔.๒.๒  มีผลงานการเป็นผู้ให้การฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน และหรือ
ควบคุม หรือส่งเสริมให้หน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทานจัดกิจกรรมจิตอาสาไม่น้อยกว่า ๓ ครั้ง  

๔.๓ ผู้บังคับบัญชาหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน  
๔.๓.๑ ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรบุคลากรทางการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน  และได้รับ

แต่งตั้งเป็นผู้บังคับบัญชาหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน 
๔.๓.๒ มีผลงานการเป็นผู้กำกับ ควบคุมหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทานจัดกิจกรรมจิตอาสา

ไม่น้อยกว่า ๓ ครั้ง หรือมีผลงานการเป็นผู้ให้การฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานหนึ่งครั้ง และกำกับ 
ควบคุมหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทานจัดกิจกรรมจิตอาสาไม่น้อยกว่า ๓ ครั้ง  

๔.๔. ลูกเสือ เนตรนารี 
๔.๔.๑ ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน 
๔.๔.๒ เป็นสมาชิกหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน 
๔.๔.๓ มีผลงานการปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาไม่น้อยกว่า ๓ ครั้ง โดยผู้บังคับบัญชาหน่วยลูกเสือ

จิตอาสาพระราชทานเป็นผู้รับรองผลงาน 

๕. การเสนอขอรับเคร่ืองหมายเชิดชูเกียรติลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน 
๕.๑ ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ  เป็นผู้รวบรวม  รับรองผลงานและ

เสนอขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติลูกเสือจิตอาสาพระราชทานสำหรับวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสา
พระราชทานประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 

๕.๒ หัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัด หรือหัวหน้าสำนักงานลูกเสือกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี 
เป็นผู้รวบรวม  รับรองผลงาน และเสนอขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติลูกเสือจิตอาสาพระราชทานสำหรับ
วิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทานประจำจังหวัด หรือประจำกรุงเทพมหานคร 

๕.๓ ผู้บริหารสถานศึกษา  รายงานผลการดำเนินงานของผู้บังคับบัญชาหน่วยลูกเสือจิตอาสา
พระราชทาน และลูกเสือของหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทานผ่านผู ้บังคับบัญชาตามลำดับขั ้นจนถึง
เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ หรือผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัด หรือผู้อำนวยการลูกเสือกรุงเทพมหานคร 
แล้วแต่กรณี 

๕.๔  เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นผู้อนุมัติ ให้ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติลูกเสือ 
จิตอาสาพระราชทาน 

 
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 
๓  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ 
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เอกสารประกอบการดำเนินงานโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน 

 

 แบบ ลส.จอส.๑  ใบสมัครเป็นสมาชิกหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน 
แบบ ลส.จอส.๒  ใบสมัครเป็นผู้บังคับบัญชาหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน 
แบบ ลส.จอส.๓  ใบขอตั้งหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน 
แบบ ลส.จอส.๔  ทะเบียนหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน 
แบบ ลส.จอส.๕  วุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรบุคลากรทางการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน 
แบบ ลส.จอส.๖  วุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน 
แบบ ลส.จอส.๗  หนังสือสำคัญการตั้งหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน 
แบบ ลส.จอส.๘  หนังสือสำคัญการแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน 
แบบ ลส.จอส.๙  หนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน 
แบบ ลส.จอส.๑๐ หนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่ของลูกเสือ  เนตรนารีจิตอาสาพระราชทาน 
แบบ ลส.จอส.๑๑ แบบคำขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน 
แบบ ลส.จอส.๑๒ แบบสรุปและรายงานผลการดำเนินงานโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน 

ของจังหวัด 
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แบบ ลส.จอส.๑ 
 

ใบสมัครเป็นสมาชิกหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน 

  ข้าพเจ้า .............................................................................................. ...................................... 
เป็น O ลูกเสือ  O เนตรนารี  ประเภท................................................... เหล่า ................................................... 
สังกัดกลุ่ม/กองลูกเสือ.......................................................... อำเภอ/เขต............................................................. 
จังหวัด........................................................... โทรศัพท์ (ถ้ามี).............................................................................. 

ขอสมัครเป็นสมาชิกหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน หน่วยที่ .............................................  
สถานศึกษา............................................................................................................. 
  ข้าพเจ้าสมัครใจเข้าเป็นสมาชิกหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน  ยอมประพฤติตนตามวินัย
ลูกเสือ และยินดีปฏิบัติตามระเบียบของหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทานทุกประการ 

       

(ลงชื่อ)......................................................ผูส้มัคร 

 

 

 

คำยินยอมของผู้ปกครอง 

  ข้าพเจ้า .................................................................................................................................... 
ตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บ้านเลขท่ี........................ หมู่ที่....................... ถนน.................................................................. 
ตำบล/แขวง..................................................................... อำเภอ/เขต................................................................. 
จังหวัด..................................................... รหัสไปรษณีย์........................... โทร.................................................... 
เป็นผู้ปกครองของ .................................................................................... โดยเป็น............................................. 
ยินยอมให้สมัครเป็นสมาชิกหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทานตามใจสมัคร  ข้าพเจ้ารับจะช่วยดูแลความประพฤติ 
และให้การสนับสนุน อุดหนุนให้ทำกิจกรรมตามภารกิจของหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน 
 

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ปกครอง 
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แบบ ลส.จอส.๒ 
 

ใบสมัครเป็นผู้บังคับบัญชาหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน 

                                                                   เขยีนที่.............................................................. 

                                   วันที่....................เดือน.........................พ.ศ........................ .. 

  ข้าพเจ้า .......................................................................................................................... ......... 
เป็นบุคลากรทางการลูกเสือ ตำแหน่ง...................................................... ประเภท..............................................
เหล่า.................................................... สังกัดกลุ่ม/กองลูกเสือ............................................................................  
อำเภอ/เขต...................................................................จังหวดั............................................................................ 
โทรศัพท์............................................................ ผ่านการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน 
เมื่อวันที่............................................................. วุฒิบัตรเลขท่ี....................................................... ขอสมัครเป็น
ผู้บังคับบัญชาหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน สถานศึกษา.............................................................................
หน่วยที่.................................. 

ข้าพเจ้าสมัครใจเข้าเป็นผู้บังคับบัญชาหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน  ยอมประพฤติตน 
ตามวินัยลูกเสือ และอุทิศตนปกครอง บังคับบัญชา และบริหารหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทานให้บรรลุผล
ตามวัตถุประสงคท์ุกประการ 
 

(ลงชื่อ)......................................................ผูส้มัคร 
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แบบ ลส.จอส.๓ 
 

ใบขอตั้งหน่วยลูกเสือจติอาสาพระราชทาน 

 

ที่ ..............................................    สถานศึกษา................................................. 
อำเภอ......................................................... 
จังหวัด ....................................................... 

                                           วันที่ ........................................................ 

เรื่อง   ขออนุมัติตั้งหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน 

เรียน  ......................................................................... 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ทะเบียนหน่วยลูกเสือ   
 ๒. สำเนาวุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรมของผู้บังคับบัญชาหน่วย จำนวน .......... ฉบับ 
 ๓. สำเนาวุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรมของสมาชิกหน่วย จำนวน ........... ฉบับ 

  ด้วย (ชื่อสถานศึกษา............. ..............................) ประสงค์ขอตั้งหน่วยลูกเสือจิตอาสา
พระราชทานในสถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือนำกระบวนการลูกเสือไปจัดกิจกรรม 
จิตอาสา  พัฒนาสัมพันธภาพระหว่างบุคคล  สัมพันธภาพระหว่างชุมชนและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 
จำนวน .............. หน่วย สมาชิกหน่วยทุกคนผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน  
และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด  ประกอบด้วยลูกเสือ .......... คน เนตรนารี ............ คน ผู้บังคับบัญชา
หน่วย จำนวน ......... คน คือ 

๑. ................................................................. 
๒. .................................................................   

จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาอนุมัติตั ้งหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทานและแต่งตั้ง
ผู้บังคับบัญชาหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทานต่อไปด้วย  จักขอบคุณยิ่ง 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 

(...............................................) 
ตำแหน่ง..................................................... 
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แบบ ลส.จอส.๔ 
 

ทะเบียนหน่วยลูกเสือจติอาสาพระราชทาน 

 

สถานศึกษา............................................................... 

อำเภอ/เขต........................................................จังหวัด............................................ 

หน่วยท่ี............................ 

 

หมายเลขทะเบียนประจำหน่วย....................................... 

ได้รับอนุมตัิให้จัดตั้งเมือ่..................................................................... 

 

 

หมายเหตุ 
(๑)  ถ้าสถานศึกษาใดมีมากกว่า ๑ หน่วย  ให้ระบุว่าหน่วยที่ ๑  ๒  ๓  หรือ ..... 
(๒)  หมายเลขทะเบียนประจำหน่วย  สำนักงานลูกเสือจังหวัดเป็นผู้กำหนด  ประกอบด้วยรหัส ๔ ตัว คือ 
 ตัวที่ ๑ หน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน  ใช้อักษรย่อ ลส.จอส. 
 ตัวที่ ๒ ชื่อจังหวัด  ใช้อักษรย่อชื่อจังหวัด (ตามระเบยีบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ) 
 ตัวที่ ๓ ลำดับหน่วย  ของสถานศึกษาที่ยื่นคำขอตั้งหน่วย ใช้เลขเรียงไปตามลำดับ 
 ตัวที่ ๔ ปีที่ตั้งหน่วย  ใช้เครื่องหมาย / ตามด้วยเลขปีพุทธศักราชที่ตั้งหน่วย (ตามแบบ ลส.จอส. ๔)  
      เช่น 

ลส.จอส.ชบ  ๕/๒๕๖๔  หมายความว่า หน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทานจังหวัดชลบุรี  
                                          ลำดับที่ ๕  ตั้งเมื่อปี ๒๕๖๔  

ลส.จอส.ภก  ๑/๒๕๖๔  หมายความว่า หน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทานจังหวัดภูเก็ต  
                                         ลำดับที่ ๑  ตั้งเมื่อปี ๒๕๖๔ 

 

 

 

(๑) 

(๒) 
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แบบ ลส.จอส.๔ 
 

รายชื่อผูบ้ังคับบัญชาหน่วย 

ลำดับ ชื่อ สกุล เลขทีวุ่ฒิบัตร 
วันเดือนปี 

ทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 
วันเดือนปี 
ที่จำหน่าย 
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แบบ ลส.จอส.๔ 
 

รายชื่อสมาชิกหน่วย 

 

ลำดับ ชื่อ สกุล ประ 
เภท 
ลส./
นน. 

เลขที่
วุฒิบัตร 

วัน
เดือนปี
ที่เป็น
สมาชิก 

สัง 
กัด 
หมู่ 

วัน เดือน ปี 
ที่ทำกิจกรรม 

จิตอาสา 

วันได้รับ
เครื่องหมาย 
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แบบ ลส.จอส.๔ 
 

แบบบันทึกและสรุปผลการจัดกิจกรรมจติอาสาของหน่วย 

เดือน .................................................  พ.ศ........................ 

หน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน สถานศึกษา.........................................................หน่วยที่......... 

สรุปผลสำเร็จ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
สรุปประเด็นที่ควรปรับปรุง/พัฒนา 

ประเด็นที่ควรปรับปรุง/พัฒนา วิธีการ 
  
  
  
  

 

      (ลงช่ือ).........................................................ผูบ้นัทึก 

ครั้งที ่ วัน เดือน ปี หมู่ 
จำนวนผู้ทำกิจกรรมประเภท 

สถานที่/ผลสำเร็จ 
พัฒนา บริการ ภัยพิบัติ 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

รวม     
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สำนักงานลูกเสือแห่งชาติขอสงวนลิขสิทธิ์ในข้อความ เนื้อหา ส่วนหนึ่งส่วนใดในเอกสารฉบับนี้  
หากท่านใดต้องการคัดลอก ทำซ้ำ เผยแพร่ ต้องดำเนินการขออนุญาตจากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 

แบบ ลส.จอส.๕ 
 

แบบวุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน 
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แบบ ลส.จอส.๖ 
แบบวุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรลกูเสือจิตอาสาพระราชทาน 

QR Code สำหรับดาวน์โหลด แบบ ลส.จอส.๖ มอบให้แก่ลูกเสือท่ีผ่านการอบรม 

 

หมายเหตุ  

(๑)  ให้ระบุ ชื่อ – นามสกลุของผู้บริหารสถานศึกษา 
(๒)  ให้ระบุตำแหน่งของผู้บริหารสถานศึกษา ตามข้อ ๑.๘ เช่น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรัทธาภิรมย์,  
      ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี, ผู้อำนวยการ สนง. กศน. จังหวัดชลบุรี 
(๓)  ให้ระบุเลขที่วุฒิบัตร นายทะเบียนของหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทานเป็นผู้กำหนด  ประกอบด้วยรหัส ๔ ตัว คือ 

ตัวที่ ๑ หน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน  ใช้อักษรย่อ ลส.จอส. 
ตัวที่ ๒ ชื่อจังหวัด  ใช้อักษรย่อชื่อจังหวัด (ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ)  
เช่น จังหวัดชลบุรี ตัวย่อคือ ชบ (ไม่มีจดุต่อท้าย) 
ตัวที่ ๓ รหัส ๒ หลัก สำหรับลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน คือ ๐๔ 
ตัวที ่ ๔ เลขประจำตัวของลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ใช้เครื ่องหมาย / ตามด้วยเลขเรียงไปตามลำดับ 
กำหนดให้มี ๔ หลัก เช่น รุ ่นที ่ ๑ ผู้ เข้ารับการอบรม ๔๐ คน กำหนดหมายเลข ๐๐๐๑ ถึง ๐๐๔๐  
รุ่นที่ ๒ ผู้เข้ารับการอบรม ๔๐ คน กำหนดหมายเลข ๐๐๔๑ ถึง ๐๐๘๐ 

เช่น ลส.จอส. ชบ ๐๔/๐๐๐๑  หมายความว่า หนว่ยลูกเสือจิตอาสาพระราชทานจงัหวัดชลบุร ีเป็นลูกเสือ 
                                                          จิตอาสาพระราชทาน คนที่ ๑ ของจังหวัดชลบุรี  
     ลส.จอส. ภก ๐๔/๐๐๔๐  หมายความว่า หนว่ยลูกเสือจิตอาสาพระราชทานจงัหวัดภูเก็ต เป็นลูกเสือ 
                                                          จิตอาสาพระราชทาน คนที่ ๔๐ ของจังหวัดภูเก็ต  

(๑) 
(๒) (๓) 
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แบบ ลส.จอส.๗ 
 

แบบหนังสือสำคัญการตั้งหน่วยลูกเสือจติอาสาพระราชทาน (ลส. จอส. ๗) 

QR Code สำหรับดาวน์โหลด แบบ ลส.จอส.๗ 

 

หมายเหตุ 

(๑)  ให้ระบุว่า  กลุ่มลูกเสือหรือกองลูกเสือสถานศึกษา  เช่น  กลุ่มลูกเสือโรงเรียนวัดศรัทธาภิรมย์,   
      กลุ่มลูกเสือวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี, กลุ่มลูกเสือ สนง. กศน. จังหวัดชลบุรี 
(๒)  ทะเบียนลขที่  สำนักงานลูกเสือจังหวัดเป็นผู้กำหนด  ประกอบด้วยรหัส ๔ ตัว คือ 
 ตัวที่ ๑ หน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน  ใช้อักษรย่อ ลส.จอส. 
 ตัวที่ ๒ ชื่อจังหวัด  ใช้อักษรย่อชื่อจังหวัด (ตามระเบยีบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ) 
 ตัวที่ ๓ ลำดับหน่วย  ของสถานศึกษาที่ยื่นคำขอตั้งหน่วย ใช้เลขเรียงไปตามลำดับ 
 ตัวที่ ๔ ปีที่ตั้งหน่วย  ใช้เครื่องหมาย / ตามด้วยเลขปีพุทธศักราชที่ตั้งหน่วย (ตามแบบ ลส.จอส. ๔)  
      เช่น 

ลส.จอส.ชบ  ๕/๒๕๖๔  หมายความว่า หน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทานจังหวัดชลบุรี  
                                          ลำดับที่ ๕  ตั้งเมื่อปี ๒๕๖๔  

ลส.จอส.ภก  ๑/๒๕๖๔  หมายความว่า หน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทานจังหวัดภูเก็ต  
                                         ลำดับที่ ๑  ตั้งเมื่อปี ๒๕๖๔ 

(๑) 
(๒) 
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แบบ ลส.จอส.๘ 
 

แบบหนังสือสำคัญการแต่งตั้งผู้บงัคับบัญชาหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน (ลส. จอส. ๘) 

QR Code สำหรับดาวน์โหลด แบบ ลส.จอส.๘ 

 

หมายเหตุ 

(๑)  ให้ระบุว่า  กลุ่มลูกเสือหรือกองลูกเสือสถานศึกษา  เช่น  กลุ่มลูกเสือโรงเรียนวัดศรัทธาภิรมย์,   
      กลุ่มลูกเสือวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี, กลุ่มลูกเสือ สนง. กศน. จังหวัดชลบุรี 
(๒)  ทะเบียนลขที่  สำนักงานลูกเสือจังหวัดเป็นผู้กำหนด  ประกอบด้วยรหัส ๔ ตัว คือ 
 ตัวที่ ๑ หน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน  ใช้อักษรย่อ ลส.จอส. 
 ตัวที่ ๒ ชื่อจังหวัด  ใช้อักษรย่อชื่อจังหวัด (ตามระเบยีบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ) 
 ตัวที่ ๓ ลำดับหน่วย  ของสถานศึกษาที่ยื่นคำขอตั้งหน่วย ใช้เลขเรียงไปตามลำดับ 
 ตัวที่ ๔ ปีที่ตั้งหน่วย  ใช้เครื่องหมาย / ตามด้วยเลขปีพุทธศักราชที่ตั้งหน่วย (ตามแบบ ลส.จอส. ๔)  
      เช่น 

ลส.จอส.ชบ  ๕/๒๕๖๔  หมายความว่า หน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทานจังหวัดชลบุรี  
                                          ลำดับที่ ๕  ตั้งเมื่อปี ๒๕๖๔  

ลส.จอส.ภก  ๑/๒๕๖๔  หมายความว่า หน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทานจังหวัดภูเก็ต  
                                         ลำดับที่ ๑  ตั้งเมื่อปี ๒๕๖๔ 

(๒) 
(๑) 
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แบบ ลส.จอส.๙ 

 

แบบหนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน 

หนังสือรับรองนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า 

นาย/นาง/นางสาว ...................................................................................... 

ตำแหน่ง................................................... สถานศึกษา/หน่วยงาน........................................................... 

อำเภอ.................................................... จังหวัด............................................................. 

ได้ปฏิบัติหน้าที่  .(ระบุบทบาทหน้าที่ที่ปฏิบัติ)...................................................................... .......................... 

ในการ .....(ระบุกิจกรรมที่ทำ เช่น การฝึกอบรม/  ควบคุมลูกเสือทำกิจกรรม ฯลฯ.................... 

ระหว่างวันที่...................เดือน..........................................พ.ศ..............................  

ณ......................................................................อำเภอ..............................จังหวัด........................  

ให้ไว้  ณ  วันที่ .......................เดือน..........................................พ.ศ.............................  

 

ลงชื่อ.............................................. 
     (...............................................) 

ตำแหน่ง................................................ 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  ๑. ผู้อำนวยการฝึกอบรมเป็นผู้ลงนามรับรอง ในกรณีเป็นผู้ให้การฝึกอบรม 
              ๒. ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ลงนามรับรอง ในกรณีเป็นผู้บังคับบัญชาหน่วยลูกเสือฯ  
                  ควบคุมลูกเสือไปจัดกิจกรรม 
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แบบ ลส.จอส.๑๐ 

 

แบบรับรองการปฏิบัติหน้าที่ของลูกเสือ  เนตรนารีจิตอาสาพระราชทาน 

หนังสือรับรองนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า 

เด็กชาย/เด็กหญิง/นาย/นางสาว ..................................................................... 

สมาชิกหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน หน่วยที่.................... สถานศึกษา....................................... 

อำเภอ.................................................... จังหวัด....................................................... 

ได้ปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสา ดังนี้ 

ครั้งที ่ วัน เดือน ปี กิจกรรม (ทำอะไร  กับใคร อย่างไร) สถานที ่

    

    

    

    

    

                     ให้ไว้  ณ  วนัที่ .......................เดือน..........................................พ.ศ.............................  

        

ลงชื่อ.............................................. 
     (...............................................) 

ผู้บังคับบัญชาหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน 
สถานศึกษา................................................ 
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แบบ ลส.จอส.๑๑ 
 

แบบคำขอรับเคร่ืองหมายเชิดชูเกียรติลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน 

ที่ ..............................................    สำนักงานลูกเสือจังหวัด.............................. 
อำเภอ......................................................... 
จังหวัด ....................................................... 

                                           วันที่ ........................................................ 

เรื่อง   ขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน 

เรียน  เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ทะเบียนบุคลากรทางการลูกเสือ  จำนวน............ ราย 
 ๒. ทะเบียนลูกเสือ เนตรนารี          จำนวน ........... ราย 

  ด้วยหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทานประจำจังหวัด............................................................... 
จำนวน .............. หน่วย รายงานผลการดำเนินงานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ประจำปี...........................ซึง่
สำนักงานลูกเสือจังหวัดได้ตรวจสอบแล้ว มีบุคลากรทางการลูกเสือ และลูกเสือ เนตรนารีที่มีผลงานและ
คุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์  สมควรได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ดังนี้ 

๑. บุคลากรทางการลูกเสือที่เป็นวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทานประจำจังหวัด 
  จำนวน ........... ราย 

๒. บุคลากรทางการลูกเสือที่เป็นผู ้บริหารสถานศึกษาและผู้บังคับบัญชาหน่วยลูกเสือ 
  จิตอาสาพระราชทาน จำนวน ............. ราย 

๓. ลูกเสือ เนตรนารีที่เป็นสมาชิกหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน จำนวน ........... ราย  
สำนักงานลูกเสือจังหวัดจึงขอส่งทะเบียนบุคลากรทางการลูกเสือ และทะเบียนลูกเสือ  

เนตรนารี ที่มีผลการดำเนินงานครบถ้วนทั้ง ๓ รายการ มาเพื่อขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติลูกเสือจิตอาสา
พระราชทาน 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป 

ขอแสดงความนับถือ 

 

(.........................................) 
ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัด..................................... 
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แบบ ลส.จอส.๑๒ 
 

แบบสรุปและรายงานผลการดำเนินงานโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน 
จังหวัด............................................... 

คร้ังที่...................................วันเดือนปทีี่รายงาน............................................ 
จำนวนหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทานของจังหวัด ............................ หน่วย 

สรุปผลและรายงานครั้งนี้ .........................หน่วย 
 

ผลงาน/กิจกรรมดีเด่น 

………………………………………………………………...……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………...……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………...……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………...……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………...……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………...……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………...……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………...……………………………………………………………………………….. 

หน่วย 
ทะเบียนเลขที่ 

ชื่อหน่วย 
จำนวน
สมาชิก
หน่วย 

จำนวนผู้ทำกิจกรรมจิตอาสา จำนวน 
ผู้บังคับ 
บัญชา พัฒนา บริการ ภัยพิบัติ 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

รวม       
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สำนักงานลูกเสือแห่งชาติขอสงวนลิขสิทธิ์ในข้อความ เนื้อหา ส่วนหนึ่งส่วนใดในเอกสารฉบับนี้  
หากท่านใดต้องการคัดลอก ทำซ้ำ เผยแพร่ ต้องดำเนินการขออนุญาตจากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน  
มุ่งประสานทำความดีด้วยหัวใจ” 

.................................................... 
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


