(สำเนำ)
ประกำศคณะกรรมกำรบริหำรลูกเสื อแห่ งชำติ
ว่ ำด้ วยหลักเกณฑ์ กำรขอพระรำชทำนเหรียญลูกเสื อสดุดี ชั้นที่ 1 ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3
----------------------------------------------------------เพื่อให้การพิจารณาการขอพระราชทานเหรี ยญลูกเสื อสดุดี ชั้นที่ 1 ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3 เป็ นไปตามความ
ในมาตรา 13 และมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติลูกเสื อ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2528 คณะกรรมการบริ หารลูกเสื อแห่งชาติ จึงได้
กาหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาไว้ดงั นี้ คือ
เหรียญลูกเสื อสดุดี ชั้นที่ 1
จะพระราชทานแก่ผมู ้ ีอุปการคุณต่อกิจการลูกเสื อถึงขนาด หรื อ ได้อุทิศกาลังกาย หรื อกาลังความคิดใน
การประกอบกิจให้บงั เกิดคุณประโยชน์แก่การลูกเสื ออย่างยิง่ คือ
(1) ผูท้ าหน้าที่ฝ่ายบริ หารกิจการลูกเสื อ ซึ่ งได้แก่ ผูอ้ านวยการลูกเสื อจังหวัด อาเภอ โรงเรี ยนหรื อ
หน่ วยงานอื่ น ผูร้ ายงานขอจะต้องระบุ ตาแหน่ ง และเวลาที่ ตนได้ทาหน้าที่ ผูบ้ ริ ห ารกิ จการลูกเสื อ กับแสดงให้เห็ น ว่า
นอกจากการปฏิบตั ิหน้าที่ตามปกติแล้ว ตนได้ประกอบกิ จอันใดเป็ นพิเศษ ซึ่ งแสดงว่าเป็ นการอุทิศกาลังกาย หรื อกาลัง
ความคิด ในการประกอบกิจให้บงั เกิดคุณประโยชน์แก่การลูกเสื อเป็ นอย่างยิง่ เช่น ได้ดาเนินการสร้างค่ายลูกเสื อ หรื อได้
ส่ งเสริ มให้มีการฝึ กอบรมวิชาผูก้ ากับลูกเสื อ หรื อ วิชาลูกเสื อ เป็ นพิเศษ หรื อ ได้จดั ให้มีการชุมนุมลูกเสื อ หรื อ ได้จดั ตั้ง
ทุนถาวรสาหรับส่ งเสริ มกิ จการลูกเสื อ หรื อ ได้จดั หาอุปกรณ์ สาหรับการฝึ กอบรมผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสื อ หรื อ ลูกเสื อ
( เช่น เต็นท์ หรื อ เครื่ องดนตรี ฯลฯ ) ฯลฯ เป็ นต้น
(2) ผูท้ าหน้าที่ฝ่ายฝึ กอบรม ซึ่ งได้แก่ ผูก้ ากับกลุ่มลูกเสื อ ผูก้ ากับกองลูกเสื อ และ คณะกรรมการ
ให้การฝึ กอบรมของเขตการศึกษา จังหวัด อาเภอ หรื อหน่วยงานอื่น สาหรับผูท้ ี่เป็ นผูก้ ากับกลุ่มลูกเสื อ หรื อผูก้ ากับกอง
ลูกเสื อ จะต้องแสดงให้เห็นว่า ได้อุทิศตนทางานในหน้าที่ผใู ้ ห้การฝึ กอบรมเป็ นระยะเวลานาน โดยประกอบกิจกรรมที่
ดีเด่น และได้ประโยชน์แก่การลูกเสื อเป็ นพิเศษ ส่ วนผูท้ ี่อยูใ่ นคณะผูใ้ ห้การฝึ กอบรมของเขตการศึกษา จังหวัด อาเภอ
หรื อหน่วยงานอื่น จะต้องระบุให้ชดั เจนว่า ได้เป็ นกาลังสาคัญในการฝึ กอบรมอะไร ที่ไหน และ เมื่อใด โดยเรี ยงลาดับ
วัน เดือน ปี ของการฝึ กอบรม และจานวนผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมแต่ละครั้งด้วย
(3) ผูท้ าหน้าที่ ฝ่ายสนั บสนุ น กิ จการลูกเสื อ ซึ่ งได้แก่ ผูต้ รวจการลูกเสื อ เจ้าหน้าที่ ลูกเสื อกรรมการ
ลูกเสื อจังหวัด หรื อ อาเภอ หรื อบุคคลทัว่ ไป ควรระบุกิจกรรมสาคัญที่ได้กระทา หรื อได้เป็ นกาลังสาคัญในการประกอบ
กิจอันบังเกิดคุณประโยชน์แก่การลูกเสื อเป็ นอย่างยิง่ และถ้าเป็ นการบริ จาคเงิน หรื อสิ่ งของ ก็ควรมีรายงานอย่างละเอียด
และหลักฐานประกอบ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า เป็ นการอุปการคุณถึงขนาด สมควรได้รับการยกย่องเป็ นพิเศษ

เหรียญลูกเสื อสดุดี ชั้นที่ 2
จะพระราชทานแก่ผทู ้ ี่มีอุปการคุณต่อกิจการลูกเสื อ ดังต่อไปนี้
(1) บริ จาคเงินหรื อทรัพย์สิ่งของต่าง ๆ ครั้งเดียว หรื อหลายครั้ง รวมกันเป็ นจานวนไม่นอ้ ยกว่า 100,000
บาท หรื อเป็ นเจ้าของโครงการ หรื อผูท้ ี่รับผิดชอบโครงการในการหาทุนสนับสนุ นกิจการลูกเสื อ ซึ่ งอาจจะเป็ นโครงการ
เดียว หรื อ หลายโครงการรวมกัน วงเงินไม่นอ้ ยกว่า 500,000 บาท ในการหาทุนสนับสนุนกิจการลูกเสื อ อาจจะมีผใู ้ ห้
ความช่วยเหลือหลายคน ในกรณี น้ ี ผูร้ ับผิดชอบโครงการ อาจเสนอให้ผรู ้ ่ วมงานได้รับพระราชทานเหรี ยญลูกเสื อสดุดี
เฉพาะผูท้ ี่เป็ นกาลังสาคัญในการหาทุนของโครงการนั้น ๆ
(2) ช่วยเหลือเป็ นอย่างดีในการฝึ กอบรมผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสื อ ระดับที่ 1 วิชาผูก้ ากับลูกเสื อ ขั้นความรู ้เบื้องต้น หรื อ
ขั้นความรู ้ช้ นั สู ง โดยอยู่ประจาตลอดการฝึ กอบรมไม่นอ้ ยกว่า 50 ครั้ง หรื อ ระดับที่ 2 การให้การฝึ กอบรมผูบ้ งั คับบัญชา
ลูกเสื อ ขั้นผูช้ ่วยผูใ้ ห้การฝึ กอบรมวิชาผูก้ ากับลูกเสื อ หรื อ ขั้นหัวหน้าผูใ้ ห้การฝึ กอบรมวิชาผูก้ ากับลูกเสื อ โดยอยูป่ ระจา
ตลอดการฝึ กอบรมไม่นอ้ ยกว่า 20 ครั้ง
(3) ช่วยเหลือกิจการลูกเสื อด้านอื่น ๆ จนเกิดผลดีแก่การลูกเสื อ ติดต่อกันมาไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี และปี หนึ่ง
ๆ ไม่นอ้ ยกว่า 10 ครั้ง หรื อ
(4) ช่วยเหลือและส่ งเสริ มความสัมพันธ์ระหว่างคณะลูกเสื อไทยกับคณะลูกเสื อต่างประเทศเป็ นอย่างดียงิ่
เหรียญลูกเสื อสดุดี ชั้นที่ 3
จะพระราชทานแก่ผทู ้ ี่มีอุปการคุณต่อกิจการลูกเสื อ ดังต่อไปนี้
(1) บริ จาคเงินหรื อทรัพย์สิ่งของต่าง ๆ ครั้งเดียวหรื อหลายครั้งรวมกัน เป็ นจานวนไม่น้อยกว่า 50,000
บาท หรื อ เป็ นเจ้าของโครงการ หรื อผูท้ ี่รับผิดชอบโครงการ ในการหาทุนสนับสนุนกิจการลูกเสื อ ซึ่ งอาจจะเป็ นโครงการ
เดียวหรื อหลายโครงการรวมกันวงเงินไม่น้อยกว่า 250,000 บาท ในการหาทุนสนับสนุ นกิจการลูกเสื อ อาจจะมีผใู ้ ห้ความ
ช่วยเหลือหลายคน ในกรณี น้ ี ผูร้ ับผิดชอบโครงการอาจเสนอให้ผรู ้ ่ วมงานได้รับพระราชทานเหรี ยญลูกเสื อสดุดี เฉพาะผูท้ ี่
เป็ นกาลังสาคัญในการหาทุนของโครงการนั้น ๆ
(2) ช่วยเหลือเป็ นอย่างดีในการฝึ กอบรมผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสื อ ระดับที่ 1 วิชาผูก้ ากับลูกเสื อ ขั้นความรู ้
เบื้องต้น หรื อขั้นความรู ้ช้ นั สู ง โดยอยูป่ ระจาตลอดการฝึ กอบรมไม่นอ้ ยกว่า 25 ครั้ง หรื อระดับที่ 2 การให้การฝึ กอบรม
ผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสื อ ขั้นผูช้ ่วยผูใ้ ห้การฝึ กอบรมวิชาผูก้ ากับลูกเสื อ หรื อ ขั้นหัวหน้าผูใ้ ห้การฝึ กอบรมวิชาผูก้ ากับลูกเสื อ
โดยอยูป่ ระจาตลอดการฝึ กอบรมไม่นอ้ ยกว่า 10 ครั้ง
(3) ช่วยเหลือเป็ นอย่างดีในการฝึ กอบรมวิชานายหมู่ลูกเสื อหรื อวิชาลูกเสื อประเภทต่าง ๆ โดยอยูป่ ระจา
ตลอดการฝึ กอบรมครั้งละ 3 วัน ไม่นอ้ ยกว่า 50 ครั้ง

(4) ช่ วยเหลือกิ จการลูกเสื อด้านอื่น ๆ จนเกิ ดผลดี แก่การลูกเสื อ ติดต่อกันมาไม่น้อยกว่า 3 ปี และ ปี
หนึ่ง ๆ ไม่นอ้ ยกว่า 5 ครั้ง หรื อ
(5) ช่วยเหลือและส่ งเสริ มความสัมพันธ์ระหว่างคณะลูกเสื อไทยกับคณะลูกเสื อต่างประเทศเป็ นอย่างดียงิ่
กำรรับรองผลกำรปฏิบัติงำน
ผลการปฏิบตั ิงานในการช่วยเหลือสนับสนุ นกิจการลูกเสื อทุก ๆ ด้าน ของ ผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสื อ หรื อ
บุคคลทัว่ ไป จะต้องมีผรู ้ ับรองเป็ นหลักฐาน ดังนี้
1. ด้านการฝึ กอบรมให้ผอู ้ านวยการฝึ กอบรมแต่ละครั้งเป็ นผูร้ ับรอง
2. ด้านการบริ จาค และสนับสนุนกิจการลูกเสื อด้านอื่น ๆ
2.1 ส่ วนกลางให้เลขาธิ การคณะกรรมการบริ หารลูกเสื อแห่ งชาติ หรื อ กรรมการบริ หารลูกเสื อ
แห่ งชาติ หรื อ อธิ บดี หรื อ ตาแหน่งที่เทียบเท่า หรื อ หัวหน้าหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่ากรม หรื อผูอ้ านวยการกองการ
ลูกเสื อ แล้วแต่กรณี เป็ นผูร้ ับรอง
2.2 ส่ วนภูมิภาค ให้ผูว้ ่าราชการจังหวัด หรื อ ศึกษาธิ การเขต หรื อ ศึกษาธิ การจังหวัด หรื อ
นายอาเภอ หรื อ ศึกษาธิการอาเภอ แล้วแต่กรณี เป็ นผูร้ ับรอง
กำรเสนอขอพระรำชทำนเหรียญลูกเสื อสดุดี
ข้อปฏิบตั ิในการเสนอขอพระราชทานเหรี ยญลูกเสื อสดุดี ทั้งในส่ วนกลาง และส่ วนภูมิภาคมีดงั นี้
1. ส่ วนกลำง ให้อ ธิ บ ดี ห รื อต าแหน่ งที่ เที ยบเท่ า หรื อหั วหน้าหน่ ว ยงานที่ มี ฐานะเที ย บเท่ ากรมหรื อ
กรรมการบริ หารลูกเสื อแห่ งชาติแล้วแต่กรณี รายงานการขอพระราชทานต่อเลขาธิการคณะกรรมการ บริ หารลูกเสื อแห่งชาติ
เพื่อเสนอไปยังประธานคณะกรรมการบริ หารลูกเสื อแห่งชาติ ตามลาดับ
2 ส่ วนภูมิภำค ให้ผูว้ ่าราชการจังหวัดรายงานการขอพระราชทาน ต่อ เลขาธิ การคณะกรรมการบริ หาร
ลูกเสื อแห่งชาติเพื่อเสนอไปยังประธานคณะกรรมการบริ หารลูกเสื อแห่งชาติตามลาดับ
กำรขอเลื่อนชั้นเหรียญลูกเสื อสดุดี
ผูท้ ี่จะขอเลื่อนชั้นเหรี ยญลูกเสื อสดุดีให้สูงขึ้น จะต้องมีระยะเวลา
มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี และต้องชี้แจงผลการปฏิบตั ิงานใหม่โดยละเอียด
ประกาศ ณ วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2531
(ลงชื่อ) มารุ ต บุนนาค
(นายมารุ ต บุนนาค)
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงศึกษาธิการ

นับจากวันที่ได้รับพระราชทาน

แบบฟอร์ มกำรขอเหรียญลูกเสื อสดุดี

แบบรำยงำนกำรขอพระรำชทำนเหรียญลูกเสื อสดุดี ประจำปี 2560
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ทะเบียนเลขที่

ให้ ณ วันที่

(พอสั งเขป)

-3(12)
สรุ ปผลงานที่ได้ปฏิบตั ิเกี่ยวกับกิจการลูกเสื อ (หากเป็ นไปได้กรุ ณาแยกเป็ นข้อ ๆ )
อาทิ 1.บริ จาคทรัพย์ส่วนตัวช่วยเหลือกิจการลูกเสื อ
1.1
1.2
2.เป็ นเจ้าของโครงการ หรื อเป็ นผูร้ ่ วมในการหาทุนสนับสนุนกิจการลูกเสื อ
2.1
2.2
3. ให้การสนับสนุน หรื อบาเพ็ญประโยชน์ต่อกิจการลูกเสื อ
3.1
3.2
4.ช่วยเหลือในด้านการฝึ กอบรมลูกเสื อ – เนตรนารี
4.1
4.2
ขอรับรองว่าข้อความทั้งหมดเป็ นความจริ ง
(ลงชื่อ)................................................................
(ดูหมายเหตุหน้า 4)

(...............................................................)
ตาแหน่ง..............................................................

หมำยเหตุ 1. ช่องที่ 6 และช่องที่ 8 กรุ ณาแนบสาเนาหนังสื อสาคัญ และสาเนาวุฒิบตั รไปด้วย
2. ช่องที่ 12
ข้อ 1 - 3 มีหลักฐานประกอบอย่างชัดเจน โดยมีผลู ้ งนามรับรองตามประกาศฯ
ข้อ 4 มีหลักฐานประกอบโดยระบุวา่ ให้การฝึ กอบรมอะไร เมื่อใด โดยเรี ยงลาดับวัน
เดือน ปี ของการฝึ กอบรม และจานวนผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมแต่ละครั้ง และให้
ผูอ้ านวยการฝึ กอบรมของแต่ละครั้งเป็ นผูร้ ับรอง
3. ผูล้ งนามรับรองข้อความทั้งหมดเป็ นความจริ ง ให้เป็ นการลงนามจริ ง ผูท้ ี่ได้รับมอบหมายรักษา
ราชการ หรื อปฏิบตั ิราชการแทนกรุ ณาแนบสาเนาคาสัง่ ไปด้วย
3.1 ส่ วนกลาง อธิบดี หรื อตาแหน่งเทียบเท่า หรื อหัวหน้าส่ วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่ากรม หรื อ
ผูต้ รวจการลูกเสื อฝ่ ายต่าง ๆ หรื อนายกสมาคมสโมสรลูกเสื อ หรื อผูช้ ่วยเลขาธิการ
คณะกรรมการบริ หารลูกเสื อแห่งชาติ แล้วแต่กรณี เป็ นผูล้ งนาม
3.2 ส่ วนภูมิภาค ผูว้ า่ ราชการจังหวัดเป็ นผูล้ งนาม
4. แบบรายงานให้จดั ทาคนละ 12 ชุด (ไม่ตอ้ งเย็บเล่ม) และสาเนาหลักฐานประกอบการรายงานเป็ นรู ปเล่มอี คนละ 1 เล่ม
5. สาหรับผูท้ ี่ขอเลื่อนชั้นเหรี ยญลูกเสื อสดุดี จะต้องชี้แจงผลการปฏิบตั ิงานใหม่ (ช่องที่ 12) นับแต่วนั ที่ได้รับพระราชทานอย่างละเอียด
6. แบบรายงานนี้เป็ นเพียงตัวอย่างเท่านั้น และการเขียนรายงานกรุ ณาทาตามรู ปแบบ
7. เอกสำรที่เสนอขอพระรำชทำนขออนุญำตไม่ ส่งคืน

