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บทคัดย่อ 
 

ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นหน่วยงานในการขับเคลื่อนกิจการลูกเสือแห่งชาติ      
เป็นฟันเฟ่ืองใหญ่  ในการตอบสนองตามวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ ตามนโยบาย         
ของสภาลูกเสือไทยและมติของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ อีกทั้ง ยังเป็นหน่วย งาน         
ในการประสานงาน ตลอดจนร่วมมือซึ่งกันและกันกับลูกเสือส่วนภูมิภาคและภาคีเครือข่าย แต่ที่ผ่าน
มากิจการลูกเสือไทยกลับซบเซาลง ไม่มีชื่อเสียงเหมือนแต่ก่อน งานวิจัยฉบับนี้  เป็นงานวิจัย          
เชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการบริหารกิจการ
ลูกเสือด้านต่าง ๆ ทั้งด้านโครงสร้างกิจการลูกเสือ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการมีส่วนร่วม       
และการจัดการรูปแบบเครือข่าย และบทบาทส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 2. เพ่ือศึกษาแนวทาง       
การแก้ไขปัญหาการบริหารกิจการลูกเสือ การบริหารจัดการในภาพรวม ที่สามารถขับเคลื่อนกิจการ
ลูกเสือในด้านต่าง ๆ อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ หลังการประกาศใช้พระราชบัญญัติลูกเสือ 
พ.ศ. 2551 ซึ่งสามารถน าไปสู่การแก้ไขปัญหาและพระราชบัญญัติลูกเสือได้ วิธีด าเนินการวิจัย 
ประกอบด้วย 1. รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร (Document Analysis) 2. การสัมภาษณ์ เชิงลึก        
เพ่ือแยกให้ เห็นระหว่างกรรมการโดยต าแหน่ง (Collaborative) กับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ 
(Volunteer) ซึ่งสัมภาษณ์จากผู้แทนระดับต่าง ๆ คือ กรรมการสภาลูกเสือไทย กรรมการบริหาร
ลูกเสือแห่งชาติ พนักงานส านักงานลูกเสือแห่งชาติ กรรมการลูกเสือจังหวัด ส านักงานลูกเสือจังหวัด 
กรรมการลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษา โรงเรียน ภาคีเครือข่าย    
และสมาคม สโมสรลูกเสือต่าง ๆ 
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ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารและพนักงานส านักงานลูกเสือแห่งชาติ ที่ผ่านมาไม่เข้าใจ
บทบาทส านักงานลูกเสือแห่งชาติอย่างแท้จริง ไม่สามารถตอบสนองวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือ
แห่งชาติ  นโยบายของสภาลูกเสือไทยและมติของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติได้          
ส่งผลให้กิจการลูกเสือไทยซบเซาลง และไม่เกิดการพัฒนา ให้เป็นปัจจุบันและเป็นสากล การวิจัยนี้    
จึงได้เสนอแนะทางต่อส านักงานลูกเสือแห่งชาติไว้ 3 แนวทาง 1. การจัดโครงสร้างอ านาจหน้าที่ 
ในระดับนโยบาย 2. การจัดโครงสร้างอ านาจหน้าที่ ในระดับบริหารและการบริหารองค์กร 
และสามารถประสานงานไปสู่ภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ 3. การจัดการความสัมพันธ์ระหว่าง
ระดับบริหารไปถึงระดับปฏิบัติการ รวมทั้งเครือข่ายและท างานร่วมกับองคาพยพ (Volunteer) ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ค าส าคัญ: ลูกเสือ, บุคลากรทางการลูกเสือ, บทบาทส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 
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ABSTRACT 
 

National Scout Bureau is an organization that has been established in 
order to drive scouting as to response to the objectives of National Scout 
Organization of Thailand according to the policy of National Scout Council and the 
agreement of National Scout Executive Board and Scout Networking. However, unlike 
in the past scouting in Thailand has been bring in down turn. Therefore, this research, 
Quality research, aims to 1. Study the factors that cause problems in Thai scouting 
administration in many aspects such as Thai scouting structure, scouting 
administration, scouting participation and network management, and National Scout 
Bureau’s roles. 2. Study to find solutions in scouting administration in big picture as 
to truly drive scouting in all aspects effectively after the declaration of Scout Act    
B.E. 2008. Methodology consists of 1. Document Analysis. 2. In-depth interview as to 
classify collaborative and volunteer. The interview is done by interviewing             
the representatives in many levels from Member of National Scout Council, National 
Scout Executive Board, Staff of National Scout Bureau, Provincial Scout Executive 
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Board, Provincial Scout Office, Educational District Scout Executive Board, Educational 
District Scout Office, School, Scout Networking and Scout Club 

The study found that executive and staff of National Scout Bureau have 
not been really understanding the roles of National Scout Bureau and could not 
deliver the objectives of National Scout Organization of Thailand, policy of National 
Scout Council as well as the agreement of National Scout Executive Board. It caused        
the development of Thai scouting to stop. The recommendation of this study for 
National Scout Bureau are as following 1. Structure of authority at policy level.  
2. Structure of authority at administration level and Improve coordination between 
National Scout Bureau administration and regional administration to its advantage to 
reach the objectives and 3. Management of the relationship between administration 
level and operational level, National Scout Bureau must build up network and work 
with volunteer effectively. 

 
Keywords: Scout, Scout Leader (Volunteer), National Scout Bureau’s roles. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

งานวิจัยฉบับนี้คงไม่อาจส าเร็จสมบูรณ์ขึ้นมาได้ เนื่องจากได้รับความกรุณาอย่างสูง    
จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วสันต์  เหลืองประภัสร์ ที่กรุณารับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยฉบับนี้         
ซึ่งได้ให้ข้อมูล ค าชี้แนะต่าง ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมาก โดยเฉพาะการวางเค้าโครง แนวทาง       
การเขียนเนื้อหาและบทวิเคราะห์ อีกทั้งยังได้สละเวลาอันมีค่าตรวจสอบความถูกต้องของงานวิจัย   
อีกด้วย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทวิดา  กมลเวชช ประธานกรรมการสอบสารนิพนธ์ และ      
นายปรเทพ  สุจริตกุล อดีตสมาชิกวุฒิสภา (อดีตกรรมาธิการวิสามัญ ศึกษาเพ่ือส่งเสริมและฟ้ืนฟู
กิจการลูกเสือแห่งชาติ วุฒิสภา) ที่ท่านได้กรุณาชี้แนะ แนวทางและค าแนะน า ตลอดจนข้อสังเกตต่าง ๆ 
ท าให้ผู้เขียนได้พัฒนาแนวคิดและไตร่ตรองปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรอบคอบตรงประเด็นยิ่งขึ้น จนท าให้
งานวิจัยฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งมา ณ ที่นี้ 

 
การด าเนินการวิจัยไม่อาจส าเร็จลุล่วงไปได้ หากปราศจากความร่วมมือจากเจ้าของ

เอกสารทางวิชาการ เอกสารส าคัญ ทั้งหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน รวมถึงผู้ใหญ่
ใจดี และบุคลากรทางการลูกเสือทั้งหลาย ที่ให้ค าแนะน า ตลอดจนข้อเสนอแนะให้ความช่วยเหลือ       
และเป็นก าลังใจกับผู้วิจัย จนท าให้งานวิจัยส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง    
มา ณ ที่นี้ 

 
สุดท้ายนี้ ผู้วิจัยหวังว่า งานวิจัยฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อส านักงานลูกเสือแห่งชาติ  

และผู้ที่ต้องการศึกษาเพ่ิมเติม จึงขอมอบส่วนดีทั้งหมดนี้ให้แก่เหล่าคณาจารย์ที่ได้ประสิทธิประสาท
วิชาจนท าให้ผลงานวิจัยนี้ เป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้อง และขอมอบความกตัญญูกตเวทิตาคุ ณ       
แด่บิดา มารดาและผู้มีพระคุณทุกท่าน หากมีข้อบกพร่องประการใดเกิดขึ้น ผู้วิจัยขอน้อมรับผิด      
แต่เพียงผู้เดียว และขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย 

 
 
 นายจักรธาร  มาทวีโชติกุล 
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บทที่ 1 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 
1.1 องค์การลูกเสือโลก 
 

กิจการลูกเสือ ได้ถือก าเนิดขึ้น โดย ลอร์ด โรเบิร์ต สตีเฟนสัน สมิทธ์ เบเดน -โพเอลล์ 
(Lord Robert Stephenson Smyth Baden - Powell) หรือ B-P "บี-พี" เมื่อปี 2450 (ค.ศ. 1907) 
ณ ประเทศอังกฤษ โดยในปี 2450 บี-พี ได้รวบรวมเด็ก 20 คน ซึ่งคละกันไปมีทั้งเด็กที่ครอบครัว 
มีฐานะดีและเด็กที่ครอบครัวที่มีฐานะยากจนไปอยู่บนเกาะบราวน์ซี  (Brown sea Islands)           
ในช่องแคบอังกฤษ บี -พี ได้แบ่งเด็กออกเป็น 4 หมู่  ๆ ละ 5 คน ตั้งเด็กที่อาวุโสในแต่ละหมู่ 
เป็น “นายหมู่” (Patrol Leader) ทุกวันจะมีการฝึกอบรมกิจกรรมลูกเสือ สลับกับการเล่นเกมส์  
การเล่านิทาน จากประสบการณ์ของตัวเอง ซึ่งเด็ก ๆ ให้ความสนใจมาก เพราะเด็ก ๆ รู้จักชื่อเสียง 
และความสามารถของท่านอยู่แล้ว ตอนกลางคืนมีการเล่นรอบกองไฟ ร้องเพลง และมีการจัดให้  
แต่ละหมู่ท าหน้าที่เวรยามช่วงกลางคืน สลับสับเปลี่ยนกันไปทุกคืน หมู่ที่เป็นเวรยามจะต้องไป  
ตั้งแคมป์นอกค่ายใหม่ ต้องท าอาหารกินเอง และผลัดกันเข้าเวรยาม ในวันสุดท้ายที่อยู่บนเกาะบี -พี            
ได้ เชิญพ่อแม่เด็กและแขกผู้มี เกียรติจ านวนหนึ่ งมาชมการแสดงต่าง  ๆ ของพวกเขาที่ ได้รับ 
การฝึกอบรมมาจากการเข้าค่ายทดลองของ บี-พี ในครั้งนี้ ประสบความส าเร็จเป็นอย่างสูง ซึ่งท่าน 
เชื่อว่าเหตุผลหลักของความส าเร็จ คือ การแบ่งเด็กออกเป็นหมู่โดยเด็กในหมู่อยู่ด้วยกัน กินด้วยกัน 
เล่นด้วยกัน ท างานด้วยกัน ตลอดจนมีการดูแลรับผิดชอบพวกเขากันเอง และการที่เด็กได้ใช้ชีวิต
ค่อนข้างอิสระและท ากิจกรรมกลางแจ้งในธรรมชาติ ก็เป็นสิ่งที่ถูกใจเด็ก  ๆ มาก ซึ่งนับเป็น 
การพักแรมครั้งแรกของลูกเสือ และต่อมาต้นปี 2451 บี -พี ได้เขียนหนังสือ “การลูกเสือส าหรับ
เด็กชาย” (Scouting for Boys) โดยพิมพ์ออกขายทีละบท รวมทั้งสิ้น 6 บท ได้รับการต้อนรับอย่าง
กว้างขวางทั่วประเทศโดยเฉพาะพวกเด็ก ๆ และอีกประมาณ 2-3 เดือน บี-พี ออกหนังสือรายสัปดาห์
ชื่อ “Scout” ซึ่งหนังสือขายดีมากอีกเช่นกัน หนังสือรายสัปดาห์ฉบับนี้ มีส่วนช่วยเผยแพร่กิจการ
ลูกเสือออกไปสู่ผู้คนอย่างมากและขยายการก่อตั้งกองลูกเสือข้ึนตามเมืองต่าง ๆ และต่างประเทศ 

บี-พี ใช้ชีวิตในบั้นปลายอยู่ที่ประเทศเคนยา แอฟริกา และถึงแก่กรรม เมื่อวันที่          
8 มกราคม 2484 ณ ประเทศเคนยา อายุได้ 84 ปี ซึ่งท่านปฏิเสธที่จะน าศพท่านไปประกอบพิธี      
และฝังที่มหาวิหารเวสมินสเตอร์ (Westminster Abbey) ในกรุงลอนดอน เพราะท่านชอบด ารงชีวิต
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แบบเรียบง่ายมาโดยตลอด ที่ป้ายหินเหนือหลุมฝังศพของท่าน สลักชื่อท่านและสลักเครื่องหมาย
ลูกเสือ (Scout Trail Sign) ที่มีความหมายว่า “กลับบ้าน” (Gone Home)1 

Mission of World Organization of the Scout Movement 
“ The Mission of Scouting is to contribute to the education of young 

people, through a value system based on the Scout Promise and Law, to help build 
a better world where people are self-fulfilled as individuals and play a constructive 
role in society.” 

The Mission was adopted at the 35th World Scout Conference in Durban, 
South Africa in 1999. Illustrating both the local and global impact of Scouting,        
the Mission of Scouting has been captured in World Scouting’s brand as         
“Creating a better World” 

Vision of World Organization of the Scout Movement 
“By 2023 Scouting will be the world’s leading educational youth 

movement, enabling 100 million young people to be active citizens creating positive 
change in their communities and in the world based on shared values.” 
The Vision for Scouting, Vision 2023, was adopts at the 40th World Scout Conference 
in Ljubljana, Slovenia in 2014.2 

1.1.1 ส านักงานลูกเสือโลก 
ส านั ก งาน ลู ก เสื อ โล ก  จั ด ตั้ งขึ้ น เมื่ อปี  1 922  ได้ รวบ รวม ป ระ เท ศสมาชิ ก 

ที่ด าเนินการกิจการลูกเสือเข้าด้วยกัน ปัจจุบันการลูกเสือได้เจริญเติบโตและแพร่ขยายไปทั่วโลก      
ซึ่งมีสมาชิกกว่า 40 ล้านคนใน 166 ประเทศ และเขตปกครองอาณานิคมแคว้นต่าง ๆ ทั่วโลก           
มีองค์การลูกเสือโลก (World Organization of the Scout Movement) โดยส านักงานลูกเสือ
โลก (World Scout Bureau) ซึ่งตั้งอยู่ที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ และกรุงกัวลาลัมเปอร์ 
ประเทศมาเลเซีย  

 

                                           
1 สุชาติ กลศาสตร์เสนี, ประวัติ ลอร์ด โรเบิร์ต เบเดน-โพเอลล์ (ม.ป.ท.: ม.ป.พ., 2544), 1-17 
2 ส านักงานลูกเสือโลก, “Mission,” ส านักงานลูกเสือโลก, https://www.scout.org/ 

mission (สืบค้นเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560). 
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ท าหน้าที่เป็นส านักงานเลขาธิการฯ ดูแลการด าเนินงานของประเทศสมาชิกให้พัฒนา 
ไปตามกรอบนโยบายและแนวทางขององค์การลูกเสือโลกและตามมติของที่ประชุมสมัชชาลูกเสือโลก 
(World Scout Conference) ซึ่งจัดให้มีข้ึนในทุก ๆ 3 ปี 

นอกจากมีส านักงานลูกเสือโลก (World Scout Bureau) แล้วยังมีส านักงานลูกเสือ
ภาคพ้ืนอยู่ในภูมิภาคท่ัวโลก อีก 6 ภาคพ้ืน ได้แก่ 

1. ภาคพ้ืนยุโรป  (Europe) - มีประเทศสมาชิก 41 ประเทศ ส านักงานใหญ่   
ตั้งอยู่ที ่กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ และกรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม 

2. ภาคพ้ืน ยูเรเชีย (Eurasia) - มีประเทศสมาชิก 9 ประเทศ ส านักงานใหญ่ 
ตั้งอยู่ที่ สาธารณรัฐยูเครน และส านักงานสาขา ที่กรุงมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย 

3. ภาคพ้ืนอินเตอร์อเมริกา (Inter - America) - มีประเทศสมาชิก 32 ประเทศ 
ส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ กรุงซานติเอโก ประเทศชิลี 

4.  ภาคพ้ืนอาหรับ  (Arab) - มีประเทศสมาชิก 18 ประเทศ ส านักงานใหญ่   
ตั้งอยู่ที่ กรุงไคโร ประเทศอียิปต์ 

5.  ภาคพ้ืนอาฟริกา (Africa) – มีประเทศสมาชิก 37 ประเทศ ส านักงานใหญ่ 
ตั้งอยู่ที ่กรุงไนโรบี ประเทศเคนยา 

- ส านักงานสาขา 1. ตั้งอยู่ที่ กรุงดาการ์ ประเทศเซเนกัล 
- ส านักงานสาขา 2. ตั้งอยู่ที่ กรุงเคปทาวน์ ประเทศอาฟริกาใต ้

6. ภาคพ้ืน เอเชีย -แปซิฟิก (Asia-Pacific) - มีประเทศสมาชิก 24 ประเทศ 
ส านักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่กรุงมนิลา ประเทศฟิลิปปินส์3 ซึ่งประเทศไทยเป็นสมาชิกในภาคพ้ืนนี้ 

1.1.2 ส านักงานลูกเสือโลก ภาคพื้นเอเชีย – แปซิฟิก 
ส านักงานลูกเสือโลก ภาคพ้ืนเอเชีย – แปซิฟิก เป็นส านักงานย่อยขององค์การลูกเสือ

โลก (World Organization of the Scout Movement) ซึ่งมีส านักงานอยู่ที่เมืองมาคาติ ประเทศ
ฟิลิปปินส์ ส านักงานลูกเสือโลก ภาคพ้ืนเอเชีย – แปซิฟิก ได้ส่งเสริม สนับสนุนกิจการลูกเสือในพ้ืนที่
ภ าค พ้ื น เอ เชี ยตอน ใต้ ของไซบี เรียและทางตะวัน ออกของเอ เชี ยกลางและ พ้ืนที่ ลุ่ มน้ า 
แปซิฟิกส่วนใหญ่ ยกเว้นประเทศสหพันธรัฐไมโครนีเซีย สาธารณรัฐหมู่เกาะมาร์แชลล์ และปาเลา  
ซึ่งอยู่ภายใต้ส านักงานลูกเสือโลก ภาคพ้ืนอินเตอร์อเมริกา (Inter - American Region) 

                                           
3 ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ, “ก าเนิดลูกเสือโลก,” ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ, 

http://www.scoutthailand.org/index.php?option=com_content&view=article&id=58&It
emid=76 (สืบค้นเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560). 
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ส านักงานลูกเสือโลก ภาคพ้ืนเอเชีย – แปซิ ฟิก ได้ก่อตั้ งขึ้น  ในปี  พ.ศ. 2499  
โดยเริ่มจากสมาชิกผู้ก่อตั้งสิบประเทศและขยายไปถึง 27 ประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2560 ซึ่งมีสมาชิก 
25 ประเทศ เป็นสมาชิกเต็มตัวและ 2 ประเทศเป็นสมาชิกสมทบ มีประชากรลูกเสือประมาณ
30,000,000 คน ซึ่งมี 8 ใน 15 ประเทศ ที่มีประชากรลูกเสือมากอับดับต้น ๆ ของโลก อยู่ในภาคพ้ืน
นี้ ซึ่งคณะกรรมการลูกเสือโลก ได้ให้การยอมรับว่าลูกเสือในประเทศอินโดนีเซีย มีจ านวนสมาชิก
ทั้งหมด 17,000,000 คน เมื่อปี พ.ศ. 2552 ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงสมาชิกภาพในภูมิภาคนี้  
ซึ่งจ านวนสมาชิกเพ่ิมขึ้นถึง 9,000,000 คน จึงมีจ านวนทั้งสิ้น 24,700,000 คน ส านักงานลูกเสือโลก 
ภาคพ้ืนนี้ครอบคลุมพ้ืนที่การดูแลทั้งหมด 21 ล้านตารางกิโลเมตร ซึ่งทอดยาวจากทางเหนือ 
ของประเทศมองโกเลียสู่ทางใต้ของประเทศนิวซีแลนด์ และจากทางตะวันตกของประเทศปากีสถาน
ไปจนถึงทางตะวันออกของประเทศเฟรนช์โปลินีเซีย4 

ปัจจุบันประธานกรรมการลูกเสือโลก ภาคพ้ืนเอเชีย – แปซิ ฟิก คือ Mr. Paul 
Parkinson ชาวออสเตรเลีย (Scouts Australia) และมีว่าที่ร้อยตรี ดร. พัทธโรจน์  กมลโรจน์สิริ    
ชาวไทย (คณะลูกเสือแห่งชาติ) เป็นกรรมการอยู่ด้วย โดยที่ผ่านมาได้ให้ความส าคัญกับเยาวชน  
ซึ่ง นางสาวศรสวรรค์  โฮ (คณะลูกเสือแห่งชาติ) ได้รับเลือกเป็นประธานเยาวชนลูกเสือโลก  
ภาคพ้ืนเอเชีย – แปซิฟิก และด ารงต าแหน่งกรรมการลูกเสือโลกภาคพ้ืนเอเชีย – แปซิฟิก  
อีกต าแหน่งหนึ่ง เมื่อปี 2557 – 2559 อีกด้วย ส านักงานลูกเสือโลก ภาคพ้ืนเอเชีย – แปซิฟิก  
มี Mr. Jose Rizal Pangilinan (Boy Scouts of the Philippines) ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านัก
ลูกเสือโลก ภาคพ้ืนเอเชีย – แปซิฟิก ค่อยอ านายความสะดวกให้กับกรรมการ และบริหารงาน
พนักงานในส านักงานฯ 
 
1.2 กิจการลูกเสือไทย 
 

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อพระชนมายุได้ 13 พรรษา ได้เสด็จ        
ไปทรงศึกษา ณ ประเทศอังกฤษ ระหว่างที่ทรงศึกษาอยู่นั้น ได้ทรงทราบเรื่องการสู้รบเพ่ือรักษา    
เมืองมาฟิคิง (Mafeking) ของลอร์ด โรเบิร์ส สเตปเพนสัน สมิส เบเดน โพเอลล์ (Lord Robert 

                                           
4 ส านักงานลูกเสือโลก ภาคพ้ืนเอเชีย – แปซิฟิก, “About Asia – Pacific Region,” 

ส านักงานลูกเสือโลก ภาคพ้ืนเอเชีย – แปซิฟิก, https://www.scout.org/node/94/about/115 
(สืบค้นเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560). 
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Stephenson Smyth Baden - Powell) ซึ่งตั้งกองบัญชาการรบและให้เด็กเป็นหน่วยสอดแนม
ข้าศึก ช่วยรบกับพวกบัวร์ (Boar) จนได้รับชัยชนะ และกลับมาตั้งกองลูกเสือท่ีประเทศอังกฤษ 

เมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงราชสมบัติต่อจากสมเด็จ      
พระบรมชนกนาถ ได้ทรงจัดตั้ง “กองเสือป่า (Wild Tiger Corps)” ขึ้น เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2454          
มีจุดมุ่งหมายเพ่ือฝึกหัดให้ข้าราชการและพลเรือนได้เรียนรู้วิชาทหาร หลังจากนั้นได้พระราชทาน
ก าเนิดลูกเสือไทยขึ้น เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2454 โดยมีพระราชปรารภว่า เมื่อฝึกผู้ใหญ่เป็นเสือป่า 
เพ่ือเตรียมพร้อมในการช่วยเหลือชาติบ้านเมืองแล้ว เห็นควรที่จะมีเด็กชายปฐมวัยให้มีความรู้ทางเสือ
ป่าด้วย เมื่อเติบโตขึ้นจะได้รู้จักหน้าที่และประพฤติตน ให้เป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง พระองค์
ทรงตั้งกองลูกเสือกองแรกขึ้นที่โรงเรียนมหาดเล็กหลวง (วชิราวุธวิทยาลัยในปัจจุบัน) ได้ก าหนด
ข้อบังคับลักษณะปกครองลูกเสือขึ้นและพระราชทานค าขวัญแก่ลูกเสือว่า “เสียชีพอย่าเสียสัตย์”  
โดยผู้ที่เป็นลูกเสือคนแรก คือ นายชัพน์  บุนนาค ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น “นายลิขิต
สารสนอง” และเมื่อปี 2456 คณะลูกเสือไทยได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกขององค์การลูกเสือโลก  
ซึ่งประเทศไทยถือได้ว่าเป็นสมาชิกกลุ่มที่ 3 นอกเครือจักรภพ ที่ได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกองค์การ
ลูกเสือโลก 

ลูกเสือกองแรกของไทย ก่อตั้งขึ้นที่โรงเรียนมหาดเล็กหลวง (โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย
ในปัจจุบัน) เรียกว่า “ลูกเสือกรุงเทพ ที่  1” โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
พระราชทานคติพจน์ เพ่ือให้ เด็กที่จะเข้าประจ าการในกองลูกเสื อได้ปฏิญาณตนว่า “เสียชีพ          
อย่าเสียสัตย์” ในสมัยนั้นกิจการลูกเสือไทยเลื่องลือไปยังนานาชาติว่า “พระเจ้าแผ่นดินสยาม        
ทรงใฝ่พระทัยในกิจการลูกเสือเป็นอย่างยิ่ง” พระองค์ทรงรับกองลูกเสืออังกฤษ “The South-West 
London Troop” ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้เป็นกองลูกเสือในพระองค์แห่งพระเจ้าแผ่นดิน       
กรุงสยาม (The King of Siam’s Own) และพระราชทานตราเครื่องหมายประจ ากองให้อีกด้วย      
ซึ่งเป็นรูปช้างเผือกยืนบนพ้ืนสีแดง เป็นตราประจ ากลุ่มสืบมาและใช้ชื่อย่อของกลุ่มว่า K.S.O. ซึ่งย่อ
มาจากค าว่า The King of Siam’s Own หลังจากนั้นทรงสถานากิจการลูกเสือขึ้นมาแล้ว ได้ทรง
โปรดเกล้าฯ ให้กระท าพิธีเข้าประจ ากองลูกเสือประจ าจังหวัดนั้น ๆ ให้ และหลังจากพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่อยู่ รั ชกาลที่ 7 ได้ทรงฟ้ืนฟู
กิจการลูกเสือขึ้นอีกครั้ง และเมื่อปี 2470 พระองค์โปรดเกล้าฯ ให้มีการจัดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ
ขึ้นเป็นครั้งแรก ณ บริเวณพระราชอุทยานสราญรมย์และจัดให้มีการอบรมลูกเสืออยู่หลายรุ่น     
กระทั่งรุ่นสุดท้ายในปี 2475 ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองขึ้น กิจการลูกเสือจึงได้รับ          
การปรับปรุงใหม่ โดยรัฐบาลได้จัดหน่วยยุวชนทหารแทนลูกเสือ โดยรับเด็กที่เคยเป็นลูกเสือมาแล้ว   
มาฝึกวิชาทหาร ต่อมากิจการลูกเสือได้มีพระราชบัญญัติลูกเสือ ท าให้กิจการลูกเสือมีการขยาย       
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ให้กว้างขวางขึ้น โดยมีการจัดตั้งกองลูกเสือเหล่าเสนาและลูกเสือเหล่าสมุทรเสนาขึ้น เพ่ือฝึกร่วมกับ
ยุวชนทหาร ท าให้กิจการลูกเสือซบเซาลงบ้างในยุคนี้5 

ในปี 2490 กิจการลูกเสือกลับมาฟ้ืนฟูอีกครั้ง หลังจากรัฐบาลได้จัดงานชุมนุมลูกเสือ
แห่งชาติและส่งเจ้าหน้าที่กองลูกเสือไปร่วมการฝึกอบรมวิชาลูกเสือตามมาตรฐานสากล และตามแบบ
นานาชาติ ณ ประเทศอังกฤษ กระทั่งปี 2507 มีพระราชบัญญัติลูกเสือ บังคับใช้โดยคณะกรรมการ
ลูกเสือแห่งชาติ มีก าหนดวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ เพ่ือเป็นการระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทย ให้พัฒนารุ่งเรืองมาจวบจนทุกวันนี้ ทางราชการ         
จึงก าหนดให้ทุกวันที่  1 กรกฎาคมของทุกปี เป็น “วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ”        
โดยในวันนี้บรรดาลูกเสือไทยจะจัดกิจกรรมที่เป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน 
รวมทั้งน าพวงมาลาไปถวายบังคมที่พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 
ณ สถานพระบรมราชานุสรณ์และจัดให้มีการสวนสนามในโรงเรียน หรือสถานที่ต่าง  ๆ เช่น  
ในกรุงเทพจัดที่สนามศุภชลาศัย ส่วนจังหวัดต่าง ๆ จัดที่ศาลาว่าการหรือสนามกีฬาในจังหวัดนั้น ๆ 
จะมีเหล่าลูกเสือจ านวนมากมาร่วมเดินสวนสนาม เพ่ือแสดงความเคารพและกล่าวทบทวนค าปฏิญาณ        
ต่อองค์พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ เพ่ือประกาศความเป็นลูกเสือสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน 

1.2.1 พระราชบัญญัติลูกเสือ 
พระราชบัญญัติลูกเสือ ถือเป็นกฎหมายที่ตราขึ้น เพ่ือก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับ

กิจการลูกเสือทั้งระบบ ทั้งในด้านองค์ความรู้ความเข้าใจในภาพรวมและองค์ประกอบต่าง ๆ          
ของกิจการลูกเสือระบุความหมาย วัตถุประสงค์จ าแนกตามประเภท บทบาทหน้าที่ ปฏิสัมพันธ์      
ขององค์ประกอบต่าง ๆ รวมทั้งวิธีการในการบริหารจัดการในส่วนรวมและส่วนย่อยทั้งระบบ 
นอกจากนี้ พระราชบัญญัติลูกเสือ ยังได้บัญญัติให้มีการก าหนดข้อปฏิบัติในรูปแบบกฎกระทรวง 
ข้อบังคับ กฎ ระเบียบเป็นหลักการ วิธีการปฏิบัติ ในสาระส าคัญปลีกย่อย ตามบทบัญญัติ             
ในพระราชบัญญัตินี้ จึงเป็นแม่บทใหญ่ในการด าเนินกิจการลูกเสือที่เกี่ยวข้องทุกคนจะต้องศึกษา 
เรียนรู้  วิเคราะห์ให้เข้าใจและยึดถือเป็นหลักปฏิบัติอย่างถูกต้อง มั่นคง ต่อเนื่องเพ่ือด ารงไว้          
และพัฒนาให้กิจการลูกเสือเจริญก้าวหน้า ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว พระราชบิดาของกิจการลูกเสือไทยและหลักการ วิธีการของลูกเสืออย่างแท้จริง                
นับจากประเทศไทยมีการประกาศใช้ข้อบังคับลักษณะการปกครองลูกเสือฉบับแรกเป็นต้นมา         

                                           
5 ส านั กการลู ก เสื อ  ยุ วกาชาดและกิ จการนั ก เรียน , สารานุ ก รมลู ก เสื อ  (Scout 

Encyclopedia) 100 ปีลูกเสือไทย, เล่มที่  1 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร 
แห่งประเทศไทย จ ากัด, 2554), 1-12. 



Ref. code: 25605903011137AXQ

7 
 

 

7 

มีการแก้ไขและปรับปรุงข้อบังคับลักษณะการปกครองลูกเสือเป็นครั้งคราวมาโดยตลอด จนกระทั่ง 
พ.ศ. 2482 จึงได้มีการบัญญติให้คณะลูกเสือมีสภาพเป็นนิติบุคคล มีวัตถุประสงค์เพ่ือฝึกและอบรม
เยาวชนให้ เป็นพลเมืองดี  โดยไม่ เกี่ ยวข้องกับการเมืองใด  ๆ และให้สภากรรมการกลาง 
เป็นผู้ด าเนินการบริหารงานและออกกฎข้อบังคับต่าง ๆ ของคณะลูกเสือแห่งชาติ จึงกล่าวได้ว่า 
“คณะลูกเสือแห่งชาติได้ถือก าเนิดขึ้นใน พ.ศ. 2482 เป็นต้นมา” ต่อมาได้มีการร่างพระราชบัญญัติ
ลูกเสือออกมาใช้อีกฉบับหนึ่งในปี พ.ศ. 2490 นอกจากได้บัญญัติให้คณะลูกเสือแห่งชาติ มีสภาพ 
เป็นนิติบุคคล มีวัตถุประสงค์เพ่ืออบรมเยาวชนให้เป็นพลเมืองดีตามจารีตประเพณีของบ้านเมืองและ
นานาชาติแล้ว ยังบัญญัติให้พระมหากษัตริย์ทรงด ารงต าแหน่งพระบรมราชูปถัมภ์ของคณะลูกเสือ
แห่งชาติ และให้มีสภากรรมการกลางจัดการลูกเสือแห่งชาติ เป็นผู้ด าเนินการบริหารงานและออกกฎ
ข้อบังคับต่าง ๆ ของคณะลูกเสือแห่งชาติอีกด้วย จนปัจจุบันได้บัญญัติให้พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ และให้มีสภาลูกเสือไทยและคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ  
ซึ่งพระราชบัญญัติลูกเสือ ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน นับได้ว่ามีมาแล้วถึง 7 ฉบับ คือ พระราชบัญญัติ
ลูกเสือ พ.ศ. 2482, พ.ศ. 2490, พ.ศ. 2507, (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2509, (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2528, (ฉบับที่ 
4) พ.ศ. 2530 และฉบับปัจจุบัน เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2551 

1.2.2 คณะลูกเสือแห่งชาติ 
คณะลูกเสือแห่งชาติ เป็นองค์กรที่ดูแลเกี่ยวกับการลูกเสือทั่วประเทศ ก่อตั้งขึ้น         

เมื่อปี 2454 และได้เข้าร่วมสมัชชาลูกเสือโลก เมื่อปี 2465 กิจการลูกเสือถือว่ามีส่วนช่วยให้ระบบ
การศึกษาของชาติ มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น อีกทั้งกิจการลูกเสือ ได้รับการยอมรับจากสมาชิกท่ัวโลก
ว่าเป็นกิจการที่ส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนที่มีประสิทธิภาพ ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 166 ประเทศทั่วโลก 
ประเทศไทยได้น าหลักสูตรและกิจกรรมลูกเสือเข้าเป็นจุดเปลี่ยนส าคัญในการจัดกระบวนการเรียน
การสอน เพื่อสร้างคนให้มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และมีจิตสาธารณะ ถือได้ว่ากิจการลูกเสือไทย
ยังคงได้รับการสืบสานให้มีความเจริญก้าวหน้าตลอดมาตามล าดับ 

แต่ปัจจุบันกิจการลูกเสือไทยกลับประสบปัญหาต่าง ๆ มากมายหลายด้าน ผู้รับผิดชอบ
โดยตรงและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องยังไม่เข้าใจถึงความส าคัญ  แม้จะมีพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 
ประกาศใช้อย่างเป็นทางการก็ตาม ส่งผลให้กิจการลูกเสือไทยซบเซาเรื่อยมา ส านักงานลูกเสือ
แห่ งช าติ  ถื อ เป็ น ห น่ ว ย งาน ที่ ต อบ สน องอ งค์ ค ณ ะต่ าง  ๆ  แล ะ เป็ น เฟื อ งให ญ่ ส าคั ญ 
ในการขับเคลื่อนกิจการลูกเสือไทยในภาพรวม แต่กลับไม่รองรับการด าเนินงาน ท าให้เกิดปัญหา 
ทั้งระดับโครงสร้างและการด าเนินงานของกิจการลูกเสือไทย เช่น สภาลูกเสือไทย กรรมการบริหาร
ลูกเสือแห่งชาติ เลขาธิการส านักงานลูกเสือแห่งชาติและส านักงานลูกเสือในส่วนภูมิภาค สัดส่วนที่มา                 
ของคณะกรรมการด้านต่าง ๆ ที่ ไม่มีที่มาที่ ไปจึงเกิดความไม่ เหมาะสม การบริหารจัดการ                
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ที่ไม่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ที่ควรมีการปรับปรุงให้ทันสมัย 
เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ         
เพ่ือพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจและศีลธรรมให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิ ดชอบ      
และช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคีและมีความเจริญก้าวหน้า ทั้งนี้  เพ่ือความสงบสุข  
และความม่ันคงของประเทศชาติตามแนวทาง ดังต่อไปนี้ 

1. ให้มีนิสัยในการสังเกต จดจ า เชื่อฟังและพ่ึงตนเอง 
2. ให้ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน 
3. ให้รู้จักบ าเพ็ญตนเพ่ือสาธารณประโยชน์ 
4. ให้รู้จักท าการฝีมือ และฝึกฝนให้ท ากิจกรรมต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 
5. ให้ รู้จั กรักษาและส่ งเสริมจารีตประเพณี  วัฒนธรรมและความมั่ นคง 

ของประเทศชาติ 

1.2.3 โครงสร้างคณะลูกเสือแห่งชาติ ประกอบด้วย 
1.2.3.1 สภาลูกเสือไทย  
สภ าลู ก เสื อ ไท ย  ถื อ เป็ น องค์ คณ ะที่ ร วบ รวมผู้ มี อ าน าจ ในการสั่ งก าร 

ได้มารวมกัน เพ่ือร่วมกันพัฒนากิจการลูกเสือให้เจริญก้าวหน้าได้ มีองค์คณะ คือ นายกรัฐมนตรี        
เป็นสภานายกสภาลูกเสือไทย รองนายกรัฐมนตรี เป็นอุปนายกสภาลูกเสือไทย รัฐมนตรี ผู้น าเหล่าทัพ 
ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ ผู้บริหารระดับสูงในกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด            
อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมการปกครองท้องถิ่น ผู้อ านวยการศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้าน 
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาลูกเสือไทย (โปรดเกล้าฯแต่งตั้งตามพระราชอัธยาศัย) ด้านสัดส่ วน    
ในการมาเป็นกรรมการและที่มาของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสภาลูกเสือไทย ไม่เกิน 80 คน        
ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตามพระราชอัธยาศัย เป็นกรรมการมีอ านาจหน้าที่ในการวางนโยบาย     
ของคณะลูกเสือแห่ งชาติ  ให้ค าแนะน าและพิจารณารายงานประจ าปี  ในการปฏิบัติ งาน              
ของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ คล้ายเป็นการตรวจสอบฝ่ายบริหารไปอีกทางหนึ่ง       
(คล้ายท าหน้าที่เป็นสภาสูง) 

1.2.3.2 คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 
คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ  ถือเป็นคณะบริหารกิจการลูกเสือไทย 

ในภาพรวมของประเทศ มีองค์คณะ คือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน   
คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการและรองปลัดกระทรวงมหาดไทย    
เป็นรองประธานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ผู้บริหารระดับสูงในกระทรวงศึกษาธิการ 
ผู้อ านวยการศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้านและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ เป็นกรรมการ มีอ านาจ
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หน้าที่ในการรับนโยบายจากสภาลูกเสือไทย หาแนวทางในการพัฒนาลูกเสือให้เจริญก้าวหน้า       
และปฏิบัติภารกิจได้อย่างเต็มที่ โดยมีส านักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นหน่วยงานในการสนับสนุน       
ให้กรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติขับเคลื่อนไปได ้

1.2.3.3 ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 
ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ  ถือเป็นหน่วยงานรองรับการบัญชา สั่ งการจาก 

สภาลูกเสือไทยและคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ เป็นหน่วยงานนิติบุคคลในก ากับ           
ของกระทรวงศึกษาธิการ มีรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ท าหน้าที่เลขาธิการส านักงานลูกเสือ
แห่งชาติ เป็นผู้บังคับบัญชาภายในส านักงานลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานในการขับเคลื่อน      
การประสานงานการมีส่วนร่วมหรือการจัดการในรูปแบบเครือข่าย อีกทั้ง ด้านการบริหารจัดการ
งบประมาณประจ าปี ซึ่งในปัจจุบันเป็นลักษณะของเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และส านักงานลูกเสือ
แห่งชาติเอง ยังไม่สามารถเสนอเพ่ือขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้เอง งบประมาณที่ได้รับ     
การจัดสรรมา 

1.2.3.4 ส านักงานลูกเสือจังหวัด 
ส านักงานลูกเสือจังหวัด ถือเป็นหน่วยงานด าเนินการบริหารงานส่วนภูมิภาค  

ดูแลรับผิดชอบในจังหวัด ซึ่งได้รวมผู้บริหารส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารลูกเสือ 
ใน จั งห วั ด ด้ ว ย  เป็ น ก ารร่ วม มื อ กั น ระห ว่ า ง  2  ก ระท รว ง  คื อ  ก ระท รว งศึ กษ าธิ ก าร 
และกระทรวงมหาดไทยท างานร่วมกัน ซึ่งการบริหารจัดการกิจการลูกเสือส่วนภูมิภาค เป็นหน้าที่        
ของคณะกรรมการลูกเสือจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ซึ่งรับผิดชอบการบริหาร
จัดการกิจการลูกเสือส่วนใหญ่ของประเทศ 

1.2.3.5 ส านักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา  
ส านักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษา ถือเป็นหน่วยงานด าเนินการบริหารงานส่วน

ภูมิภาค ดูแลรับผิดชอบในเขตพ้ืนที่การศึกษา ซึ่งได้รวมผู้บริหารส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการบริหารลูกเสือในเขตพ้ืนที่การศึกษาด้วย เป็นการร่วมมือกันระหว่าง 2 กระทรวง คือ 
กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงมหาดไทยท างานร่วมกัน ซึ่งการบริหารจัดการกิจการลูกเสือ      
เขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยมีผู้อ านวยการเขต
พ้ืนที่การศึกษาเป็นประธาน ซึ่งรับผิดชอบการบริหารจัดการกิจการลูกเสือส่วนใหญ่ของประเทศ 

1.2.4 เครือข่ายกับส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 
หน่วยงานต่าง ๆ ที่น ากระบวนการลูกเสือไปใช้ให้ เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

และประเทศชาติ โดยลงนามเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายกับส านักงานลูกเสือแห่งชาติ เช่น รัฐสภา     
(ลูกเสือรัฐสภา), กระทรวง ICT (Cyber Scout), กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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(Green Scout), กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม (กองลูกเสือวัฒนธรรม), กรมราชทัณฑ์ 
กระทรวงยุติธรรม (หน่วยลูกเสือราชทัณฑ์), ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (หน่วยลูกเสืออาสา 
กกต.), มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ (หน่วยลูกเสือราชประชานุเคราะห์), สมาคมวางแผนครอบครัว
แห่งประเทศไทยฯ (ลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต), กองลูกเสือสันติสุข จังหวัดชายแดนภาคใต้,       
หน่วยลูกเสือจราจร รวมทั้ งสมาคม สโมสรลูกเสือต่าง ๆ ฯลฯ แต่ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 
กับเป็นเพียงหน่วยงานจัดตั้งให้หน่วยงานอ่ืน  ๆ ตั้งกองลูกเสือหรือหน่วยลูกเสือและปล่อยให้
ด าเนินการเองตามล าพัง ซึ่งส านักงานลูกเสือแห่งชาติควรเป็นหน่วยงานประสานงานและร่วมกัน
ด าเนินงานกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
1.3 ก่อนจะมาเป็นส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 
 

หลังจากคณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือได้ร่วมกันจัดตั้งสโมสรลูกเสือกรุงเทพ เพ่ือส่งเสริม
กิจการลูกเสือและช่วยเหลือกิจการต่างๆ ของสภากรรมการกลางจัดการลูกเสือแห่ งชาติ               
ในปีพุทธศักราช 2502 แล้ว คณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือหลายท่านด าริให้มี “สโมสรลูกเสือแห่งชาติ” 
ในลักษณะเดียวกับ B – P House ของประเทศอังกฤษ โดยเริ่มจากประเทศไทยได้จัดส่ง นายแพทย์
แสง  สุทธิพงศ์ นายอภัย  จันทวิมล และผู้บังคับบัญชาลูกเสืออีกส่วนหนึ่งเป็นผู้แทนคณะลูกเสือไทย       
ไปร่วมประชุมกิจการลูกเสือนานาชาติในส่วนภาคเอเชีย (First Regional Scout Conference)      
ณ ประเทศสหภาพพม่า ในการประชุมครั้งนี้ คณะลูกเสือสหภาพพม่าได้ท าพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้าง
สโมสรลูกเสือแห่งชาติขึ้น ที่ใจกลางเมืองย่างกุ้ง โดยนายกรัฐมนตรีอูนุ เป็นประธานในพิธี 

เมื่อเดินทางกลับถึงประเทศไทย นายอภัย  จันทวิมล และคณะจึงให้มีการก่อสร้าง
อาคารสโมสรลูกเสือให้เป็นปึกแผ่นในโอกาสฉลองกิจการลูกเสือครบ 50 ปี และงานชุมนุมลูกเสือ
แห่งชาติ ครั้งที่ 4 ในปีพุทธศักราช 2504 ซึ่งได้แบ่งส่วนงานออกเป็น 5 แผนก คือ 

1. จัดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติและเชิญลูกเสือต่างประเทศมาร่วมงาน 
2. จัดประกวดบทละครวิทยุส่งเสริมกิจการลูกเสือ 
3. จัดท าแสตมป์ที่ระลึกฉลองกิจการลูกเสือครบ 50 ปี 
4. จัดพิมพ์หนังสือคู่มือผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 
5. จัดสร้างสโมสรลูกเสือแห่งชาติ 

เมื่อสภากรรมการกลางจัดการลูกเสือแห่งชาติรับหลักการดังกล่าวแล้ว สภาฯ ได้ตั้ง
คณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง โดยมีเจ้าพระยารามราฆพ เป็นประธานจัดหาทุนสร้างสโมสรลูกเสือ 
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โดยหาทุนก้อนแรกได้ 42,000 บาท และจะจัดหาให้ได้ 1,000,000 บาท จากการแข่งม้า ชกมวย    
แข่งฟุตบอลและรับบริจาคจากธนาคาร บริษัทห้างร้านที่มีจิตศรัทธา 

ต่อมา สภากรรมการกลางจัดการลูกเสือแห่งชาติ ได้แต่งตั้ง นายนาค  เทพหัสดิน        
ณ อยุธยา ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานอนุกรรมการหาทุนเพ่ือสร้างสโมสรลูกเสือแห่งชาติ
อีกคณะหนึ่ง โดยที่จะสร้างที่สนามเสือป่าหรือสวนลุมพินีแต่ติดขัดด้วยเงื่อนไขเวลาติดต่อขออนุญาต 
ประธานจึงขอใช้ที่ดินบริเวณกรมพลศึกษากรีฑาสถานแห่งชาติด้านหน้า ติดถนนพระราม 1          
เป็นที่ท าการก่อสร้างเพ่ือให้ทันพิธีวางศิลาฤกษ์ ในวันที่ 1 กรกฎาคม พุทธศักราช 2504 

ด้านทุนด าเนินการก่อสร้าง เนื่องจากประธานอนุกรรมการชุดนี้  เป็นประธาน         
ขององค์การค้าคุรุสภาในขณะนั้น จึงได้ขออนุมัติยืมเงินลงทุนส ารองขั้นต้น 1,000,000 บาท        
โดยมีเงื่อนไขว่า เมื่ออาคารนี้ก่อสร้างเสร็จแล้วชั้นล่างจะมอบให้องค์การค้าคุรุสภาด าเนินงานร้านค้า
ของลูกเสือ (Scout Shop) และมอบหมายให้นายผลพูน เทพหัสดิน ณ อยุธยา สถาปนิกช่างออกแบบ          
กรมอาชีวศึกษา เป็นผู้ออกแบบ โดยน าต้นร่างมาจากอาคารอ านวยการลูกเสือของฟิลิปปินส์        
ราคาประมาณการขั้นต้น 2,000,000 บาท  

 
 
 
 
 

ภาพที่ 1.1 ตึกจ าลองอาคารศาลาวชิราวุธ, ถ่ายจากส านักงานลูกเสือแห่งชาติ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 

2560. 
อาคารสโมสรลูกเสือแห่งชาติในครั้งแรก ก าหนดให้ชั้นล่างเป็นที่จ าหน่ายสินค้า 

ของลูกเสือ ชั้นที่ 2 เป็นพิพิธภัณฑ์ลูกเสือ ชั้นที่ 3 เป็นที่ท าการของส านักงานกองการลูกเสือ ต่อมา
คณะกรรมการมีมติให้ก่อสร้างเป็นอาคาร 4 ชั้น โดยชั้นที่ 4 ให้เป็นที่พักของคณะลูกเสือที่เดินทาง  
มาจากต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ 

วันที่ 20 มิถุนายน พุทธศักราช 2504 จัดให้มีการประมูลราคาก่อสร้างอาคารนี้ขึ้น          
โดยมีนายแพทย์แสง  สุทธิพงศ์ เป็นประธานกรรมการ มีบริษัทยื่นซองประมูล 14 บริษัท             
โดยคณะกรรมการคัดเลือกให้บริษัทวรกิจ จ ากัด เซ็นสัญญาก่อสร้างในราคา 1,820,000 บาท 

เงินทุนในการก่อสร้างอาคารและอุปกรณ์ประจ าส านักงาน ได้มาจากการจัดหาทุน          
จากกิจกรรมต่าง ๆ คือ 
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1. ฉายภาพยนตร์ เรื่อง เหยื่อสวาท (Don’t Take Candy From the Stranger)              
ณ โรงภาพยนตร์ ควีนส์ ได้เงินสุทธิ 30,000 บาท 

2. ท าการเปิดป้ายวันลูกเสือ 
3. ขอรับบริจาคจากผู้เต็มใจบริจาค 
4. จัดงานแสดงกิจกรรมลูกเสือ เก็บเงินจากผู้เข้าชม 
5. จัดแสดงละคร เรื่อง ล่ามดี ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 4 
6. กรมพลศึกษาตั้งงบประมาณช่วยเหลือ 1,000,000 บาท 

วันเสาร์ที่  1 กรกฎาคม พุทธศักราช 2504 เวลา 07.45 น. ได้มีพิธีวางศิลาฤกษ์              
โดย ฯพณฯ จอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1.2 จอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต์ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ , อมร  ชุมศรี, 
หนังสือ ๑๐๐ ปี การลูกเสือไทย (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ สกสค. ลาดพร้าว จ ากัด, 2555), 247.  

เจ้าพระยารามราฆพ ประธานด าเนินงาน ได้กล่าวรายงานความว่า 
“สภากรรมการกลางจัดการลูกเสือแห่ งชาติ เห็นว่า องค์พระบาทสมเด็จ            
พระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระราช
ก าเนิดลูกเสือแห่งประเทศไทยขึ้นตั้งแต่ พุทธศักราช 2454 โดยมีพระราชประสงค์
จะฝึกหัดเด็กไทยให้เติบใหญ่ขึ้นเป็นพลเมืองของชาติ จนสามารถรับใช้บ้านเมือง 
ให้เป็นปึกแผ่นมั่นคงตลอดมาจนปัจจุบัน ทั้งนี้  ก็ได้อาศัยพระมหากรุณาธิคุณ 
ของพระองค์ท่าน ที่ ได้ทรงเป็นธุระกังวลต่อเด็กไทยโดยทั่วหน้าอยู่ เสมอ  
เป็นเนืองนิตย์ เพ่ือร าลึกถึงน้ าพระทัยอันเต็มเปี่ยมไปด้วยพระมหากรุณาธิคุณ 
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเป็นบิดาของลูกเสือทั้งปวงประการหนึ่ง 
และอีกประการหนึ่งก็ค านึงถึงว่ากิจการของลูกเสือได้ด าเนินมาเป็นเวลาช้านาน  
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ก็น่าจะมีสถานที่สักแห่งหนึ่ง เพ่ือเป็นแหล่งศูนย์กลางส าหรับพบปะสังสรรค์  
เป็นพิพิธภัณฑ์และห้องสมุดของลูกเสือ เป็นสถานที่รับรองลูกเสือต่างประเทศ
เพ่ือนบ้านใกล้เคียง อาคารนี้ก าหนดจะสร้างขึ้นเป็นตึก 4 ชั้น กว้าง 11 เมตร  
ยาว 60 เมตร ในราคาค่าก่อสร้างประมาณ 2 ล้าน 4 แสนบาท ตั้งใจว่าจะก่อสร้าง
ให้แล้วเสร็จในเวลา 1 ปี” 

จอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต์ นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวไว้ในพิธีวางศิลาฤกษ์ ความว่า 
“…..เป็นการจัดอันเหมาะสมกับกาลสมัย จะเป็นเครื่องเชื่อมสัมพันธไมตรี 
กับลูกเสือนานาชาติ เป็นที่ เชิดหน้าชูตาแก่ประเทศ และจะเป็นศูนย์กล าง 
แห่งการคบหาสมาคม นับว่าเป็นแหล่งที่เผยแพร่วิทยาการในอันที่จะผลิตพลเมือง
ดีของชาติในอนาคต… ข้าพเจ้าเห็นพ้องด้วยที่กิจการลูกเสือจะเป็นกิจการที่แก้ไข
ปัญหาเยาวชน วัยรุ่นที่ก าลังคุกรุ่นอยู่ในขณะนี้ หากว่าได้กล่อมเกลานิสัยของเด็ก
ให้ดี งาม จนติดตาตรึงใจมาแต่ต้นมือแล้ว เมื่อเติบใหญ่วัยรุ่นก็ย่อมไม่หัน 
ไปในทางชั่ว ท่านหวังใจว่า ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เจ้าหน้าที่ลูกเสือทั้งหลาย จะได้
ช่วยกับอบรมนิสัยของเด็ก ๆ ให้ดีงาม โดยด าเนินตามรอยแห่งยุคลบาทขององค์
พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  
ผู้ทรงพระราชทานก าเนิดลูกเสือไทย สมดังอุดมคติของการลูกเสือจงเจริญรุ่งเรือง
ชั่วกาลนาน”6 

วันที่ 9 กรกฎาคม พุทธศักราช 2504 คณะรัฐมนตรีได้กราบถวายบังคมพระกรุณา          
ของพระราชทานชื่อสโมสรลูกเสือแห่งนี้  และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช           
ได้พระราชทานนามว่า “ศาลาวชิราวุธ” 

วันที่ 1 กรกฎาคม พุทธศักราช 2505 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช       
เสด็จพระราชด าเนินทรงประกอบพิธีเปิดอาคารศาลาวชิราวุธ และทรงเยี่ยมชมนิทรรศการ  
และกิจกรรม หลังจากพิธีเปิดใช้อาคารและการก่อสร้างเสร็จสิ้นแล้ว อาคารวชิราวุธ ได้ใช้เป็นที่ท าการ   
ของส านักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ตามวัตถุประสงค์ของการก่อสร้าง คือ 

ชั้นที่ 1 เป็นที่จ าหน่ายสินค้าร้านลูกเสือ 
ชั้นที่ 2 เป็นที่ท าการของส านักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 
ชั้นที่ 3 เป็นที่ท าการของส านักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 

                                           
6 อมร  ชุ มศรี , หนั งสื อ  ๑๐ ๐  ปี  ก ารลู ก เสื อ ไทย  (กรุ ง เทพฯ : โรงพิ ม พ์  สกสค .          

ลาดพร้าว จ ากัด, 2555), 245-249. 
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ชั้นที่ 4 เป็นที่พักของลูกเสือจากต่างจังหวัดและต่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1.3 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชด าเนินทรงประกอบพิธีเปิด
อาคารศาลาวชิราวุธ, อมร  ชุมศรี, หนังสือ ๑๐๐ ปี การลูกเสือไทย (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ สกสค.          
ลาดพร้าว จ ากัด, 2555), 248. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1.4 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช      
ทรงเยี่ยมชมนิทรรศการและกิจกรรม, อมร  ชุมศรี,  
หนังสือ ๑๐๐ ปี การลูกเสือไทย (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์  
สกสค. ลาดพร้าว จ ากัด, 2555), 248.  

  ภาพที่ 1.5 ป้ายลงพระปรมาภิไธย ประดิษฐาน 
อยู่ ณ ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ จนถึงปัจจุบัน, ถ่ายจากส านักงานลูกเสือแห่งชาติ  

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560. 
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ต่อมา ได้มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงการใช้สถานที่ดังกล่าวเรื่อยมา จนถึงปี 2554       
ในวาระก่อตั้งลูกเสือครบ 100 ปี ได้มีการปรับปรุงสถานที่อาคารศาลาวชิราวุธใหม่ทั้งหมด ให้เป็น     
ที่ท าการของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ ประกอบด้วย 

ชั้นที่ 1 เป็นที่ตั้งของร้านลูกเสือและส่วนประชาสัมพันธ์  
ชั้นที่ 2 เป็นที่ท าการของส่วนพัฒนาค่ายลูกเสือ ส่วนพัฒนาลูกเสือและบุคลากร

ทางการลูกเสือและส่วนพัฒนารายได้และสิทธิประโยชน์ 
ชั้นที่ 3 เป็นส านักเลขาธิการ ส่วนอ านวยการและห้องประชุม 
ชั้นที่  4 เป็นที่ท าการของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิของสภาลูกเสือไทยและห้องประชุม 
ในโอกาสครบรอบ 100 ปี  การลูกเสือไทย ส านักงานลูกเสือแห่งชาติได้จัดสรร

งบประมาณก่อสร้างอาคารส านักงานขึ้นใหม่บริเวณหน้าค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ าเภอศรีราชา  
จังหวัดชลบุรี เป็นอาคารที่ท าการส านักงานลูกเสือแห่งชาติ ตั้งชื่ออาคารนี้ว่า “อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
84 พรรษา ประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ” 

มาตรา 18 แห่ งพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 ส านักงานลูกเสือแห่ งชาติ          
เป็นหน่วยงานของรัฐ ที่ ไม่ ใช่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ มีฐานะเป็นนิ ติบุคคล ในก ากับ             
ของกระทรวงศึกษาธิการ มาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 มีเลขาธิการส านักงาน
ลูกเสือแห่งชาติเป็นผู้บังคับบัญชา ซึ่งประธานกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ แต่งตั้งมาจาก         
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการคนใดคนหนึ่ง 

ส านักงานลูกเสือแห่งชาติได้มีการจัดแบ่งส่วนงานตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหาร
ลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานละอ านาจหน้าที่ของแต่ละส่วนงาน ส านักงานลูกเสือ
แห่งชาติ พ.ศ. 2551 

ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ ตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551  
มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

1. ถือกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในทรัพย์สินของคณะลูกเสือแห่งชาติ 
หรือด าเนินการใดๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน 

2. ท านิติกรรมสัญญาหรือข้อตกลงอ่ืน 
3. รับผิดชอบการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 
4. ควบคุมดูแลกิจการลูกเสือให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบ 

ของทางราชการและคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ รวมทั้งถูกต้องตามธรรมเนียมของลูกเสือ 
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5. จัดให้มีการฝึกอบรมหรือการชุมนุมลูกเสือ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและเจ้าหน้าที่
ลูกเสือ 

6. จัดท ารายงานประจ าปีพร้อมงบดุลเสนอคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 
7. จัดให้มีทะเบียนสถิติต่าง ๆ เกี่ยวกับลูกเสือ 
8. ประสานงานและส่งเสริมส านักงานลูกเสือจังหวัดและส านักงานลูกเสือเขต      

พ้ืนที่การศึกษา 
9. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับและตามมติของคณะกรรมการบริหาร

ลูกเสือแห่งชาต ิ
อนึ่ง มาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ

สามารถหารายได้อ่ืน นอกเหนือจากงบประมาณอุดหนุน (หมวดงบอุดหนุนทั่วไป ถ้าใช้ไม่หมด
สามารถน าเข้าเป็นรายได้ของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ โดยไม่ต้องส่งคืนคลัง) ที่ได้รับการอุดหนุน   
จากรัฐบาลรายปี 

ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นส่วนงานที่มีความส าคัญต่อการบริหารกิจการลูกเสือ       
มีหน้าที่รับผิดชอบการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหาร ตามนโยบายของสภาลูกเสือไทย       
และมีหน้าที่ในการบริหารกิจการลูกเสือโดยการน านโยบายของสภาลูกเสือไทยสู่การปฏิบัติให้เป็นไป             
ตามวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ แต่ที่ผ่านมาส านักงานลูกเสือแห่งชาติไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้สัมฤทธิ์ผลตามที่ได้รับมอบหมาย เนื่องจากประสบปัญหาด้านโครงสร้างการบริหารงาน      
ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

- โครงสร้างการบริหารงานของส านั กงานลูก เสือแห่ งชาติ ไม่สอดคล้อง 
และยังไม่สามารถตอบสนองกับบทบาทภารกิจตามพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 และไม่เกิด
สัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ เช่น  การจัดท านโยบายการบริหารงาน  
การจัดท างบประมาณประจ าปี การจัดท ารายงานประจ าปี ฯลฯ ตลอดจนการประสานสัมพันธ์  
กับองค์กรลูกเสือสากลและสมาคมลูกเสือต่างประเทศ 

- โครงสร้างเดิมของส านักงานลูกเสือแห่งชาติไม่ตอบสนองและสอดคล้อง 
กับบทบาทหน้าที่เพื่อรองรับภารกิจของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 

- การจัดแบ่งหน้าที่และภารกิจของส่วนงานในส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 
ตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ยังขาดความชัดเจนและมีการจัดแบ่งส่วนงาน           
ที่ยังมีความซ้ าซ้อนกัน 

- การบริหารจัดการตัวผู้บริหารและการจัดอัตราก าลังในการบริหารจัดการ
ส านักงานลูกเสือแห่งชาติยังไม่ตอบสนองงานบริหารจัดการกิจการลูกเสือได้อย่างเป็นรูปธรรม        
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จึงท าให้การปฏิบัติงานขาดประสิทธิภาพ ทั้งด้านการพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ การพัฒนา
กิจกรรมและหลักสูตรลูกเสือ การต่างประเทศ การพัฒนาค่ายลูกเสือ และด้านการบริหารงานจัดการ
ทรัพย์สินของคณะลูกเสือแห่งชาติได้ 

การบริหารจัดการกิจการลูกเสือส่วนภูมิภาค เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการลูกเสือ
จังหวัดและคณะกรรมการลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นหลัก การบริหารจัดการกิจการลูกเสือ      
ส่วนภูมิภาค ซึ่งรับผิดชอบการบริหารจัดการส่วนใหญ่ของประเทศ ประสบปัญหาทางการปฏิบัติมาก
พอสมควรในประเด็นต่าง ๆ คือพระราชบัญญัติลูกเสือ ถือเป็นกฎหมายที่ก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับ
กิจการลูกเสือทั้งระบบ ทั้งในด้านองค์ความรู้ความเข้าใจในภาพรวมและองค์ประกอบต่าง  ๆ  
ของกิจการลูกเสือระบุความหมาย วัตถุประสงค์จ าแนกตามประเภท บทบาทหน้าที่ ปฏิสัมพันธ์  
ขององค์ประกอบต่าง ๆ รวมทั้งวิธีการในการบริหารจัดการในส่วนรวมและส่วนย่อยทั้งระบบ 
นอกจากนี้พระราชบัญญัติลูกเสือยังได้บัญญัติ ให้มีการก าหนดข้อปฏิบัติในรูปแบบกฎกระทรวง 
ข้อบังคับ กฎ ระเบียบเป็นหลักการ วิธีการปฏิบัติ ในสาระส าคัญปลีกย่อย ตามบทบัญญัติ 
ในพระราชบัญญัตินี้ จึงเป็นแม่บทใหญ่ในการด าเนินกิจการลูกเสือที่เกี่ยวข้องทุกคนจะต้องศึกษา 
เรียนรู้ วิเคราะห์ให้เข้าใจและยึดถือเป็นหลักปฏิบัติอย่างถูกต้อง มั่นคง ต่อเนื่องเพ่ือด ารงไว้และพัฒนา
ให้กิจการลูกเสือเจริญก้าวหน้า ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
พระราชบิดาของการลูกเสือไทยและหลักการ วิธีการของลูกเสืออย่างแท้จริง  นับจากประเทศไทย 
มีการประกาศใช้ข้อบังคับลักษณะการปกครองลูกเสือฉบับแรกเป็นต้นมา จนถึงฉบับปัจจุบัน คือ 
พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 
 
1.4 ประเด็นปัญหาส าคัญในกิจการลูกเสือไทย 
 

กิจการลูกเสือของไทยในปัจจุบันแถบทุกด้าน ขาดการเอาใจใส่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง   
และผู้มีส่วนรับผิดชอบ แม้จะมีพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 ประกาศใช้มา แต่กิจการลูกเสือ        
ยังไม่มีความส าคัญ สาเหตุมาจากหลายเหตุผล ที่ท าให้กิจการลูกเสือไทยไม่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
เช่น หลักสูตรการเรียน การสอนล้าสมัย ไม่มีความท้าทาย ไม่มีแรงดึงดูด ปัญหาด้านโครงสร้าง       
ในทุกระดับ คือ สภาลูกเสือไทย คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 
เลขาธิการส านักงานลูกเสือแห่งชาติ คณะกรรมการลูกเสือจังหวัด ส านักงานลูกเสือจังหวัด 
คณะกรรมการลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่ยังมีปัญหา  
และความไม่ เหมาะสมทั้ งในส่วนของที่มากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ในคณะกรรมการต่าง  ๆ                   
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ที่มาของเลขาธิการส านักงานลูกเสือแห่งชาติ รวมถึงปัญหาด้านการบริหาร การประสานงาน         
และปัญหาการจัดการภาคีเครือข่าย 

1.4.1 ปัญหาส านักงานลูกเสือแห่งชาติในส่วนของสภาลูกเสือไทย 
สภาลูกเสือไทย ถือเป็นองค์คณะที่รวบรวมผู้มีอ านาจในการสั่งการได้ มารวมกัน             

โดยมีกรรมการโดยต าแหน่ง นายกรัฐมนตรี เป็นสภานายก และกรรมการอีกประมาณ 120 คน      
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภาลูกเสือไทย (โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตามพระราชอัธยาศัย) ไม่เกิน     
80 คน รวมทั้ งสิ้นประมาณ 200 คน ซึ่ งกรรมการสภาลูกเสือไทย มีจ านวนมากและยาก               
ต่อการประสานงาน อีกทั้ง ที่ผ่านมาไม่มีที่มาที่ไปในการตั้งกรรมการสรรหาและที่มาของบุคคล         
ที่ด ารงต าแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภาลูกเสือไทย ไม่เกิน 80 คน ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
ตามพระราชอัธยาศัยเป็นกรรมการสภาลูกเสือไทย แต่เลขาธิการส านักงานลูกเสือแห่งชาติ ในฐานะ
เลขานุการสภาลูกเสือไทย กลับด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาเพ่ือพิจารณาเสนอชื่อ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภาลูกเสือไทย ต่อประธานกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติเสียเอง       
และน าเสนอต่อสภานายกสภาลูกเสือไทย เพ่ือทูลเกล้าฯ ถวายรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ         
ของสภาลูกเสือไทย จ านวนไม่เกิน 80 คน ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตามพระราชอัธยาศัย ต่อองค์    
พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ อีกทั้ง ตั้งแต่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 
มา ไม่มีการประชุมสภาลูกเสือไทย จนถึงปี 2558 ซึ่งการประชุมดังกล่าว ถือเป็นการมอบนโยบาย   
ให้คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ บริหารงานกิจการลูกเสือไทยในภาพรวม ส่งผลให้           
การด าเนินงานกิจการลูกเสือไม่สามารถด าเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์
และพันธะสัญญาตามธรรมนูญลูกเสือโลก ซ่ึงส านักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นหน่วยเลขานุการ            
ที่รับผิดชอบให้เกิดการประชุมสภาลูกเสือไทย 

1.4.2 ปัญหาส านักงานลูกเสือแห่งชาติในส่วนของคณะกรรมการบริหารลูกเสือ
แห่งชาติ 

คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ถือเป็นคณะบริหารกิจการลูกเสือไทยในภาพรวม
ของประเทศ โดยมีกรรมการโดยต าแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกรรมการ 
และกรรมการอีกประมาณ 15 คน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 
อีกประมาณ 15 คน รวมทั้งสิ้นประมาณ 30 คน อีกทั้ง  ที่ผ่านมาไม่มีที่มาที่ไปในการตั้งกรรมการ 
สรรหาและที่มาของบุคคลที่ด ารงต าแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารลูกเสือ
แห่งชาติ เป็นกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ  แต่เลขาธิการส านักงานลูกเสือแห่งชาติ ในฐานะ
กรรมการและเลขานุการกลับด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาเพ่ือพิจารณาเสนอชื่อกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ต่อประธานกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 
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เสียเอง และน าเสนอต่อประธานกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ อนุมัติ เสนอต่อสภานายก  
เพ่ือแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ในการนี้ การปฏิบัติภารกิจ
ต่าง ๆ นั้น ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นหน่วยงานในการสนับสนุนให้กรรมการบริหารขับเคลื่อนไป
ได้ แต่ปัจจุบัน ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ ตั้งงบประมาณประจ าปี เสนอต่อกระทรวงศึกษาธิการ  
โดยไม่ผ่านคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติพิจารณา แต่กลับน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารลูกเสือแห่งชาติ เพียงเพ่ือทราบเท่านั้น อีกท้ัง จัดการประชุมน้อยมาก ส่งผลให้การด าเนินงาน
กิจการลูกเสือไทยไม่สามารถด าเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งส านักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นหน่วย
เลขานุการที่รับผิดชอบให้เกิดการประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 

1.4.3 ปัญหาในส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 
ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ ถือเป็นหน่วยงานรองรับการบัญชา สั่งการจากสภาลูกเสือ

ไท ย แ ล ะค ณ ะก รรม ก ารบ ริ ห า รลู ก เสื อ แ ห่ งช าติ  เป็ น ห น่ ว ย งาน นิ ติ บุ ค ค ล ใน ก า กั บ 
ของกระทรวงศึกษาธิการ มีรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ท าหน้าที่เลขาธิการส านักงานลูกเสือ
แห่งชาติ เป็นผู้บังคับบัญชาภายในส านักงานลูกเสือแห่งชาติ อีกทั้งโครงสร้างส านักงานลูกเสือ
แห่งชาติ เอง ที่ยังไม่รองรับการด าเนินการในภาพรวมได้ ซึ่งเป็นหน่วยงานในการขับเคลื่อน          
การประสานงาน การมีส่วนร่วมหรือการจัดการในรูปแบบเครือข่าย เพราะต้องรองรับภารกิจจาก 
สภาลูกเสือไทยและคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ รวมทั้งประสานงานหรือด าเนินการรูปแบบ
เครือข่ายกับส านักงานลูกเสือจังหวัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและเครือข่ายที่ได้จดสัญญา     
MOU กันไว้ อีกทั้งด้านการบริหารจัดการงบประมาณ ในปัจจุบันเป็นลักษณะของเงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล และส านักงานลูกเสือแห่งชาติเอง ยังไม่สามารถเสนอเพ่ือขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ได้เอง งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมา จึงยังคงไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการกิจการลูกเสือไทย   
ในภาพรวมได้ ไม่สอดคล้องกับภารกิจงาน และไม่สามารถรองรับนโยบายของสภาลูกเสือไทย        
และด าเนินงานตามมติของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติได้ อีกทั้งยังขาดบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถ จึงท าให้องค์กรไม่มีการพัฒนาไม่เป็นสากล 

1.4.4 ปัญหาส านักงานลูกเสือแห่งชาติในส่วนของส านักงานลูกเสือจังหวัด 
ส านักงานลูกเสือจังหวัด ถือเป็นหน่วยงานด าเนินการบริหารงานส่วนภูมิภาค  

ดูแลรับผิดชอบในจังหวัด ซึ่งได้รวมผู้บริหารส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารลูกเสือ 
ใน จั งห วั ด ด้ ว ย  เป็ น ก ารร่ วม มื อ กั น ระห ว่ า ง  2  ก ระท รว ง  คื อ  ก ระท รว งศึ กษ าธิ ก าร  
และกระทรวงมหาดไทย ท างานร่วมกัน ซึ่งการบริหารจัดการกิจการลูกเสือส่วนภูมิภาค เป็นหน้าที่
ของคณะกรรมการลูกเสือจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ซึ่งรับผิดชอบการบริหาร
จัดการกิจการลูกเสือส่วนใหญ่ของประเทศ ประสบปัญหาทางการปฏิบัติมากพอสมควร เช่น  
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ขาดเอกภาพในการบริหารงาน การประสานงานระหว่างคณะกรรมการลูกเสือจังหวัด คณะกรรมการ
ลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษาและส านักงานลูกเสือแห่งชาติ ไม่สามารถด าเนินการได้อย่างราบรื่น  
และไม่เป็นระบบ อีกท้ัง ยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถรับผิดชอบโดยตรง 

1.4.5 ปัญหาส านักงานลูกเสือแห่งชาติในส่วนของส านักงานลูกเสือเขตพื้นที่
การศึกษา 

ส านักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษา ถือเป็นหน่วยงานด าเนินการบริหารงาน          
ส่วนภูมิภาค ดูแลรับผิดชอบในเขตพ้ืนที่การศึกษา ซึ่งได้รวมผู้บริหารส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม     
ในการบริหารลูกเสือในเขตพ้ืนที่การศึกษาด้วย เป็นการร่วมมือกันระหว่าง 2 กระทรวง คือ 
กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงมหาดไทย ท างานร่วมกัน ซึ่งการบริหารจัดการกิจการลูกเสือ     
เขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยมีผู้อ านวยการเขต
พ้ืนที่การศึกษาเป็นประธาน ซึ่งรับผิดชอบการบริหารจัดการกิจการลูกเสือส่วนใหญ่ของประเทศ 
ประสบปัญหาทางการปฏิบัติมากพอสมควร เช่น ขาดเอกภาพในการบริหารงาน การประสานงาน
ระหว่างคณะกรรมการลูกเสือจังหวัด คณะกรรมการลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษาและส านักงานลูกเสือ
แห่ งชาติ  ไม่สามารถด าเนินการได้อย่างราบรื่น และไม่ เป็นระบบ อีกทั้ ง การประสานงาน             
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาไม่สามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกันได้ ทั้งนี้ มีบุคลากรที่รับผิดชอบเป็นบางเขตพ้ืนที่ แต่ไม่มีความรู้ความสามารถ 

ปัญหาของการบริหารงานลูกเสือระดับภูมิภาค ในข้อ 1.4.4 – 1.4.5 นั้น เป็นการขาด
เอกภาพในการบริหารงาน การประสานงานระหว่างคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดและคณะกรรมการ
ลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการได้ ไม่ดี  และยังไม่ เป็นระบบ รวมทั้ งการประสานงาน  
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษาเป็นไปอย่างไม่ราบรื่น  
เป็นผลมาจากวัฒนธรรมของทั้งสององค์กรที่แตกต่างกัน ประกอบกับค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความ
ส งบ แห่ งช าติ  ฉบั บ ที่  1 0  – 1 1  /  2559  ว่ าด้ วย ก ารขั บ เค ลื่ อ น ก ารป ฏิ รู ป ก ารศึ ก ษ า 
ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค และการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  
ได้มีผลต่อการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานลูกเสือในส่วนภูมิภาคตามมาเช่นกัน 

1.4.6 ปัญหาส านักงานลูกเสือแห่งชาติในส่วนของเครือข่าย 
หน่ วยงานต่ าง  ๆ  ที่ น ากระบวนการลูก เสื อ ไป ใช้ ให้ เกิดประโยชน์ ต่ อสั งคม 

และประเทศชาติ โดยลงนามเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายกับส านักงานลูกเสือแห่งชาติ  แต่ส านักงาน
ลูกเสือแห่งชาติกลับเป็นเพียงหน่วยงานจัดตั้งให้หน่วยงานอ่ืน ๆ ตั้งกองลูกเสือหรือหน่วยลูกเสือ 
และปล่อยให้ด าเนินการเองตามล าพัง ซึ่งส านักงานลูกเสือแห่งชาติควรเป็นหน่วยงานประสานงาน
และร่วมกันด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
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1.5 วัตถุประสงค์ 
 

1.5.1 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการบริหารกิจการลูกเสือ        
ด้านต่างๆ ทั้งด้านโครงสร้างกิจการลูกเสือ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการมีส่วนร่วมและการจัดการ
รูปแบบเครือข่าย และบทบาทส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 

1.5.2 เพ่ือศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหารกิจการลูกเสือ การบริหารจัดการ   
ในภาพรวม ที่สามารถขับเคลื่อนกิจการลูกเสือในด้านต่าง ๆ อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ      
หลังการประกาศใช้พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 
 
1.6 การรวบรวมข้อมูลและวิธีการศึกษา 
 

งานวิจัยนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการ  
1.6.1 รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร (Document analysis) 
1.6.2 การสั มภาษณ์ เชิ งลึ ก  เพ่ื อแยกให้ เห็ นระหว่างกรรมการโดยต าแหน่ ง 

(Collaborative) กับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ (Volunteer) 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

สภาลูกเสือไทย (2 – 3 ท่าน) 
กรรมการโดยต าแหน่ง  
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ เป็นกรรมการสภาลูกเสือไทย  

 
คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ (2 – 3 ท่าน) 
กรรมการโดยต าแหน่ง  
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ เป็นกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ  
 
ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นเลขาธิการส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 
ผู้อ านวยการส านักเลขาธิการส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 
พนักงานส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 1 – 2 ท่าน 

 
ส านักงานลูกเสือจังหวัด (2 – 3 จังหวัด) 
ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้อ านวยการลูกเสือจังหวัด 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ เป็นกรรมการลูกเสือจังหวัด 
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1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1.7.1 ทราบปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการบริหารกิจการลูกเสือ       
ด้านต่างๆ ทั้งด้านโครงสร้างกิจการลูกเสือ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการมีส่วนร่วมและการจัดการ
รูปแบบเครือข่าย และบทบาทส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 

1.7.2 ได้แนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหารกิจการลูกเสือ การบริหารจัดการ           
ในภาพรวมที่สามารถขับเคลื่อนกิจการลูกเสือในด้านต่าง ๆ อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ       
หลังการประกาศใช้พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 

1.7.3 สามารถน าไปสู่กระบวนการ การแก้ไขและปรับปรุงพระราชบัญญัติลูกเสือ      
พ.ศ. 2551 ได้ 
 

 
 
 
 
 

 

 

ส านักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา (3 – 4 เขตพืน้ที่การศึกษา) 
ผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นผู้อ านวยการลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษา 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ เป็นกรรมการลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
โรงเรียน (2 – 3 โรงเรียน) 
ผู้อ านวยการโรงเรียน เป็นผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียน 
ครู เป็นผู้ก ากับลูกเสือ 

หน่วยงานลูกเสือท่ีเป็นเครือข่ายกับส านักงานลูกเสือแห่งชาติ (1 – 2 หน่วยงาน) 
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บทที่ 2 
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
ข้าพเจ้าต้องการศึกษาถึงบทบาทส านักงานลูกเสือแห่งชาติ  หลังการประกาศ                   

ใช้พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 ตลอดจนปัจจัยอ่ืนที่ส่งผลกระทบ จึงแบ่งแนวคิดและทฤษฎี     
ในการส ารวจวรรณกรรม เป็น 3 ประเด็น รวมทั้งโครงสร้างการบริหารงานของสมาคมลูกเสือ
ต่างประเทศและส านักงานลูกเสือโลกเขตภาคพ้ืนเอเชีย – แปซิฟิก ดังนี้ 
 
2.1 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร 

 
2.1.1 หลักการจัดการองค์กร 
การจัดองค์กรเป็นกระบวนการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน้าที่การงาน บุคลากร 

และปัจจัยทางกายภาพต่าง ๆ ขององค์กร หลักการที่ส าคัญของการจัดการ ประกอบด้วยการก าหนด
หน้าที่การงาน การแบ่งงาน หน่วยงานส าคัญขององค์กร สายบังคับบัญชา อ านาจการบังคับบัญชา
ช่วงการควบคุม เอกภาพในการบังคับบัญชา และแผนภูมิองค์กร1 

2.1.1.1 การก าหนดหน้าที่การท างาน (Function)  
ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ขององค์กร หน้าที่การงานและภารกิจเป็นของกลุ่มกิจกรรม

ที่ต้องปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรหน้าที่การงานจะมีอะไรบ้างและมีกี่กลุ่มขึ้นอยู่กับ
เป้าหมายขององค์กร ลักษณะขององค์กร และขนาดองค์กร 

2.1.1.2 การแบ่งงาน (Division of work)  
การแยกงานหรือรวมหน้าที่การงาน  ที่มีลักษณะเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน 

ไว้ด้วยกัน หรือแบ่งงานตามลักษณะเฉพาะของงาน และมอบหมายงานให้กับบุคคลหรือกลุ่มบุคคล    
ที่มีความสามารถหรือความถนัดที่เหมาะสมในการท างานในต าแหน่งนั้น ๆ 

2.1.1.3 หน่วยงานส าคัญขององค์กร  
หน่ วยงานส าคัญขององค์กร  ได้แก่  หน่วยงานหลัก หน่ วยงานที่ ปรึกษา 

และหน่วยงานอนกุร การแบ่งหน่วยงานเช่นนี้ท าให้เห็นลักษณะของงานที่เด่นชัดขึ้น 

                                           
1 สมคิด บางโม, องค์การและการจัดการ, พิมพ์ครั้งที่ 5 (กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2553),  

115-117. 
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(1) หน่วยงานหลัก คือ หน่วยงานที่ท าหน้าที่ โดยตรงกับวัตถุประสงค์ 
ขององค์กรและบุคคลที่ปฏิบัติงานที่ขึ้นตรงต่อสายบังคับบัญชา องค์กรทุกองค์กรจะต้องมีหน่วยงาน
หลักเป็นหน่วยปฏิบัติงาน เพื่อผลประโยชน์โดยตรงต่อความส าเร็จขององค์กร 

(2) หน่วยงานที่ปรึกษา คือ หน่วยงานที่ช่วยให้หน่วยงานหลักปฏิบัติงานได้ดี
ยิ่งขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะผู้เชี่ยวชาญเฉพาะงาน หรือเป็นรูปคณะกรรมการที่ปรึกษาองค์กร
ต่าง ๆ 

(3) หน่วยงานอนุกร คือ หน่วยงานที่ ช่วยบริการแก่หน่วยงานหลัก 
และหน่วยงานที่ปรึกษา หน่วยงานอนุกรเป็นงานธุรการและงานอ านวยความสะดวกหรือไม่ได้
ปฏิบัติงาน อันเป็นงานหลักขององค์กร 

2.1.1.4 สายการบังคับบัญชา (Chain of command)  
ความสัมพันธ์ตามล าดับชั้นระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือให้ 

ทราบว่ามีการติดต่อสื่อสาร การควบคุมและรับผิดชอบอย่างไร สายบังคับบัญชาที่ดีมีลักษณะ ดังนี้ 
(1) จ านวนระดับชั้นแต่ละสายไม่ควรให้มีจ านวนมากเกินไป จะท าให้         

ไม่สะดวกแก่การควบคุม อาจท าให้งานคั่งค้างได้ 
(2) สายบังคับบัญชาควรมีลักษณะชัดเจนว่าใครเป็นผู้มีอ านาจสั่งการ 

และสั่งไปยังผู้ปฏิบัติใด 
(3) สายการบังคับบัญชาไม่ควรให้มีการก้าวกายหรือซับซ้อน งานอย่างหนึ่ง

ควรให้มีผู้รับผิดชอบเพียงคนเดียว ถ้าให้มีผู้สั่งงานได้หลายคนหลายต าแหน่งในงานเดียวกันจะท าให้
การปฏิบัติงานสับสน 

2.1.1.5 อ านาจบังคับบัญชา  
อ า น าจ บั ง คั บ บั ญ ช า  คื อ  อ า น า จ ใน ก า ร ตั ด สิ น ใจ ห รื อ ก า ร สั่ ง ก า ร  

ซึ่งประกอบด้วย การรวมอ านาจและการกระจายอ านาจ 
(1) การรวมอ านาจ คือ ระบบบริหารที่รวมศูนย์อ านาจอยู่ที่ผู้บังคับบัญชา

หรือหน่วยงานระดับสูงเพียงจุดเดียว จะตัดสินใจเรื่องใดต้องรอผู้บริหารระดับสูงตัดสินใจสั่งการ หรือ
อนุมัติก่อนถึงจะด าเนินการได้  ท างานได้ล่ าช้ า ผู้บริหารระดับล่างไม่ต้องรับผิดชอบใด  ๆ                 
จึงไม่มีความคิดที่จะริเริ่มงานหรือพัฒนางาน 

(2) การกระจายอ านาจ คือ ระบบบริหารที่กระจายอ านาจลงไปให้ผู้บริหาร
ระดับล่าง เป็นผู้ตัดสินใจในหน้าที่การงานที่ตนรับผิดชอบ โดยการกระจายอ านาจส่วยใหญ่ให้ผู้บริหาร
ระดับล่างสามารถตัดสินใจได้ทันที ไม่ต้องรอความเห็นชอบของผู้บริหารส่วนกลาง 
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การจัดองค์กรสมัยใหม่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจไปสู่ผู้บริหารระดับล่าง 
มากขึ้นเพ่ือให้การบริการจัดการคล่องตัว ด าเนินไปด้วยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ  
ในการบริหารมากข้ึน 

2.1.1.6 ช่วงการควบคุม (Span of control)  
สิ่งที่แสดงให้ทราบว่าผู้บังคับบัญชาคนหนึ่งมีขอบเขตความรับผิดชอบเพียงใด 

ผู้ ใต้บังคับบัญชากี่คน หรือมีหน่วยงานที่อยู่ ใต้ความรับผิดชอบกี่หน่วยช่วงของการควบคุม              
มีความสัมพันธ์กับสายบังคับบัญชา กล่าวคือ ถ้าช่วงของการควบคุมกว้าง สายบังคับบัญชาจะสั้น       
ถ้าช่วงการควบคุมแคบ สายบังคับบัญชาจะยาว 

2.1.1.7 เอกภาพในการบังคับบัญชา (Unity of command)  
อ านาจการควบคุมบังคับบัญชาโดยอ านาจสิทธิ์ขาดมาอยู่ที่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง 

หรือคณะบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเด็ดขาด หน่วยงานต่าง ๆ จะต้องระบุลงไปให้ชัดเจนว่าใคร 
เป็นผู้ใต้บังคับบัญชา มีความรับผิดชอบงานในด้านใด เอกภาพในการบังคับบัญชาจะช่วยให้           
การบริหารงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

2.1.1.8 แผนภูมิองค์กร (Organization chart)  
เป็นเครื่องมือส าคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้เข้าใจโครงสร้างขององค์กร อ านาจหน้าที่ 

ความรับผิดชอบ ตลอดจนสายบังคับบัญชาในองค์กรนั้น ๆ แผนภูมิองค์กรเป็นส่วนย่อที่ช่วยแสดง 
ให้ทราบถึงหน่ วยย่อยและความสัมพันธ์ของหน่ วยงานภายในแผนภูมิองค์กรจ าแนกได้                
เป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

(1) แผนภูมิโครงสร้างหลัก เป็นแผนภูมิการจัดโครงสร้างทั้งหมดขององค์กร
ว่าประกอบด้วยหน่วยย่อยอะไรบ้าง มีความสัมพันธ์กันอย่างไร หน่วยงานย่อยใดขึ้นอยู่กับหน่วยงาน
ใด แสดงสายบังคับบัญชาที่ชัดเจน 

(2) แผนภูมิแสดงตัวบุคคล เป็นแผนภูมิแสดงต าแหน่งและหน่วยงานย่อย
คล้ายแผนภูมิโครงสร้างหลัก แต่ระบุชื่อบุคคลผู้ด ารงต าแหน่งไว้ด้วย 

(3) แผนภูมิแสดงหน้าที่การงาน เป็นแผนภูมิแสดงต าแหน่งและหน่วยงาน
ย่อยคล้ายแผนภูมิโครงสร้างหลัก แต่บอกหน้าที่ย่อ ๆ ของแต่ละต าแหน่งด้วย แผนภูมิประเภทนี้        
ไม่นิยมใช้ 

สรุปจากการทบทวนวรรณกรรม จึงได้แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร ดังนี้ 
หลักการจัดองค์กร เป็นรูปแบบของความสัมพันธ์ระหว่างต าแหน่งต่าง ๆ และผู้ด ารงต าแหน่งนั้น ๆ     
ในองค์กรมีการแสดงรายละเอียดของการท างานในต าแหน่งต่าง  ๆ มีกฎระเบียบและข้อบังคับ         
ในการท างานและยังเกี่ยวข้องกับรูปแบบของอ านาจหน้าที่ ที่ส าคัญของการจัดการ 8 ประการ คือ 
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การก าหนดหน้าที่การงาน การแบ่งงาน หน่วยงานส าคัญขององค์กร สายบังคับบัญชา อ านาจ        
การบังคับบัญชา ช่วงการควบคุม เอกภาพในการบังคับบัญชาและแผนภูมิองค์กร ช่วยให้การท างาน
เป็นไปอย่างมีระบบ หรืออาจกล่าวได้ว่าโครงสร้างขององค์กรมีความส าคัญ และมีลักษณะที่สามารถ
แสดงให้เห็นถงึกิจกรรมต่าง ๆ ความสัมพันธ์ในลักษณะต่าง ๆ ของหน่วยงานในองค์กร 

2.1.2 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดโครงสร้างองค์กรภาครัฐ 

การปรับบทบาทภารกิจและโครงสร้างองค์กรภาครัฐ เป็นเรื่องส าคัญในการปฏิรูป
ประเทศไทย เนื่องจากบทบาทภารกิจของภาครัฐในโลกยุคใหม่เปลี่ยนแปลงไปมากและโครงสร้าง 
ของหน่วยงานราชการ ที่จัดแบ่งตามภารกิจเดิมไม่ได้รับการปรับปรุงอย่างจริงจัง  จึงมีความซับซ้อน 
สับสน และซ้ าซ้อนในการด าเนินบทบาท ภารกิจ การที่โครงสร้างไม่เอ้ือ เป็นข้อจ ากัดของการท างาน
ไม่ครบถ้วน ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องทบทวน และจัดบทบาทภารกิจและโครงสร้างของภาครัฐก่อน  
เพ่ือวางรูปแบบการบริหารงานที่ชัดเจน ลดความซ้ าซ้อน และปรับหน่วยงานราชการให้กระชับ
เหมาะสมกับสภาพการณ์และความต้องการของประเทศชาติและประชาชน ทั้งนี้ ได้ให้ความเห็น
เกี่ยวกับหลักการจัดโครงสร้างองค์กรภาครัฐ ดังนี้ 

2.1.2.1 หลักการและการออกแบบเพื่อจัดการโครงสร้างราชการ  
การพิจารณาจัดโครงสร้างองค์กรภาครัฐ จะเน้นหลักการสร้างประสิทธิภาพ 

การท างานของหน่วยงานภาครัฐ การพัฒนาศักยภาพในการให้บริการที่ตอบสนองความต้องการ  
ของประชาชนและการน าหน่วยงานภาครัฐ ไปสู่การลดขนาดของการบริหารราชการส่วนกลาง 
กระจายงานและบริการลงสู่ภูมิภาคและถ่ายโอนภารกิจให้ท้องถิ่นในอนาคต ซึ่งเป็นหลักการ  
ตามวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญของหน่วยงานภาครัฐ 

ดังนั้น ในการออกแบบเพ่ือจัดโครงสร้างราชการตามบทบาท ภารกิจที่ได้มีการจัด
กลุ่มใหม่ ได้ใช้หลักการในการพิจารณาทบทวนว่ามีภารกิจใดบ้างที่รัฐจ าเป็นต้องท า ยังไม่ได้ท า 
หรือควรยกเลิกและหน่วยงานใดในกลุ่มภารกิจใดควรเป็นหน่วยงานที่เหมาะสมในการรับผิดชอบ  
โดยมีหลักการโดยทั่วไป ว่าบทบาทภาระหน้าที่หลักของภาคราชการควรจะเน้น 3 บทบาทหลัก คือ 
ก าหนดนโยบาย วางกฎระเบียบและตรวจสอบ และสนับสนุนส่งเสริม ซึ่งในการปรับปรุงโครงสร้างนั้น 
จะต้องสามารถตอบค าถามเหล่านี้ให้ได้ ดังนี้ 

(1) เป็นงานที่หน่วยงานราชการจ าเป็นต้องท าหรือไม่ ถ้าจ าเป็นต้องท า        
ก็ต้องพิจารณาว่าซ้ าซ้อนหรือไม่ ควรจะยกเลิกหรือรวมงานโอนงานจึงจะเหมาะสม 

(2) เป็นภารกิจหลักหรือภารกิจพ้ืนฐานของรัฐที่ เป็นการควบคุมอนุ มัติ
อนุญาตตามกฎหมาย การรักษาความเป็นธรรมในสังคมหรือไม่ 
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(3) หากหน่วยงานราชการยังจ าเป็นต้องใช้บริหารหรือด าเนินงานส่วนนั้น  ๆ 
เนื่องจากเอกชนยังไม่มีความพร้อมก็ได้ด าเนินการต่อไปก่อน โดยต้องค านึงถึงต้นทุน และภาระ
ค่าใช้จ่ายในระยะยาว 

(4) หากเป็นงานบริการบางประเภทที่หน่วยงานราชการยังจ าเป็นต้องจัดการ
บริหารให้ประชาชนเพียงบางกลุ่ม หรือหน่วยงานราชการยังมีขีดความสามารถที่เหลือในการให้บริการ
ได้ การจัดรูปแบบโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสมกับงาน เพ่ือลดภาระงบประมาณของรัฐและสร้าง
ความเป็นธรรมในการใช้ทรัพยากรของรัฐ ซึ่งจะเป็นการพัฒนาและวางแนวทางในการแปรรูป
หน่วยงานราชการสู่ภาคเอกชนในอนาคต 

2.1.2.2 ภาครวมโครงสร้างการจัดการประเภทหน่วยงานของรัฐ  
จากเดิมที่ภาครัฐมีหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ซึ่งสามารถให้บริการ 

และการจัดการบริหารได้ดี แต่มีระบบเศรษฐกิจสังคมและการเมืองของไทยเปลี่ยนแปลงไปการบริหาร 
ภายใต้รูปแบบระบบราชการเดิมก็ไม่เหมาะสม รวมทั้งเกิดปัญหาความล่าช้า สิ้นเปลืองสูญเปล่า     
โดยหลายหน่วยงานจึงคิดหาทางออก โดยก าหนดกฎหมายเพ่ือจัดตั้งองค์กรที่มีความเป็นอิสระ 
คล่องตัว แยกออกจากระบบราชการ 

ในปี  พ .ศ. 2542 จึงได้ก าหนดรูปแบบองค์กรที่ เรียกว่า องค์การมหาชน  
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีข้อจ ากัดในการน าไปใช้กับภารกิจบางประเภทของภาครัฐ เพราะ   
การจัดรูปแบบองค์กรที่ใช้งบประมาณแผ่นดินจ าเป็นต้องมีระบบและขั้นตอนการท างานที่โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ มีระบบการถ่วงดุลอ านาจและต้องรับผิดชอบต่อสังคม ดังนั้น การจัดองค์กรประเภทต่าง ๆ 
เพ่ือให้บริการประชาชนจึงจ าเป็นต้องค านึงถึงความเหมาะสมในหลายมิติ จึงได้ก าหนดรูปแบบ      
การจัดโครงสร้างองค์กร เพ่ือใช้เป็นกรอบในการวิเคราะห์บทบาท ภารกิจของหน่วยงานในกระทรวง 
ทบวง กรมต่าง ๆ โดยจัดเป็นประเภทของส่วนราชการหรือองค์กรในภาครัฐได้ 4 ลักษณะ คือ 

(1) หน่วยงานราชการ (Government Organization, GO)  
(2) องค์กรบริหารประสิทธิภาพ (Efficiency Service Unit, ESU)  
(3) องค์การมหาชน (Autonomous Public Organization, APO)  
(4) รัฐวิสาหกิจ (State Enterprise, SE) 

การจ าแนกประเภทหน่วยงานราชการก็เพ่ือสร้างรูปแบบองค์กรประเภทต่าง ๆ 
เพ่ือให้เกิดการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ คล่องตัวในการบริหารงานมากขึ้นกว่ารูปแบบในปัจจุบัน
องค์กรแต่ละประเภทมีขอบเขตการประกอบภารกิจและวิธีการบริหารงานในรายละเอียด ดังนี้ 

(1) หน่ วยงานราชการ (Government Organization) รับผิดชอบงาน
ราชการซึ่งเป็นภารกิจหลักตามที่กฎหมายก าหนดให้ เป็นอ านาจหน้าที่และภารกิจพ้ืนฐาน           
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ของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งจะด าเนินงานในลักษณะเป็นการควบคุม อนุมัติ อนุญาตตามกฎหมาย            
ที่ก าหนดให้หน่วยงานราชการรับผิดชอบตมนโยบายต่าง ๆ ที่เป็นการบริหารงานราชการแผ่นดิน     
การรักษาความสงบเรียบร้อยทั้งภายในและภายนอกประเทศ การรักษาความเป็นธรรมในสังคม     
และการพัฒนาประเทศ หน่วยราชการประเภทนี้ อาจจัดโครงสร้างในรูปกระทรวง โดยมีหน่วยย่อย    
ระดับรองลงไปตามบทบาทหน้าที่ของภารกิจที่จ าเป็น เช่น กระทรวงการคลัง กระทรวงกลาโหม 
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น 

(2) องค์กรบริหารประสิทธิภาพ (Efficiency Service Unit) รับผิดชอบ     
งานปฏิบัติการหรืองานบริการบางประเภทที่หน่วยงานราชการยังต้องด าเนินการ ซึ่งบริการเฉพาะด้าน
ที่อยู่ภายใต้ขอบเขตอ านาจตามกฎหมาย หรือด าเนินงานภายใต้ชื่อของหน่วยงานต้นสังกัด เนื่ องจาก
เกี่ยวข้องกับความมั่นคงชั้นความลับ การสร้างความเป็นธรรม งานที่ต้องอิงการใช้อ านาจทางกฎหมาย 

(3 ) องค์การมหาชน (Autonomous Public Organization) จั ดตั้ งขึ้ น     
ตามพระราชบัญญั ติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 และพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ งหน่วยงาน               
เพ่ือรับผิดชอบภารกิจของภาครัฐ ในการให้บริการสาธารณะเฉพาะด้านที่ภาครัฐยังจ าเป็นต้องจัดให้    
มีหรือต้องสนับสนุน เรื่องงบประมาณ เพ่ือให้เกิดการด าเนินงานที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือเป็นบทบาท
ของรัฐในการให้บริการ การแทรกแซงตลาด หรือบริการที่ภาคเอกชนยังไม่สนใจหรือมีศักยภาพ        
ที่จะด าเนินการ องค์กรนี้จะมีรูปแบบที่มีการบริหารงานอิสระและคล่องตัวภายใต้การก ากับดูแล     
ของคณะกรรมการบริหาร 

(4) รัฐวิสาหกิจ (State Enterprise) เป็นองค์กรที่รัฐเป็นเจ้าของทั้งหมด    
หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รับผิดชอบด าเนินภารกิจของรัฐเชิงพาณิชย์ที่ มีลักษณะการให้บริการ
สาธารณะ เช่น งานด้านสาธารณูปโภคที่รัฐให้ความส าคัญต่อความมั่นคงและการพัฒนาเศรษฐกิจ   
ของประเทศหรืองานที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน รัฐจึงจ าเป็นต้องควบคุม           
และด าเนินการแต่เพียงผู้เดียว2 

สรุปได้ว่า แนวคิดทฤษฎีทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างองค์กรภาครัฐ เป็นโครงสร้าง     
ของหน่วยงานราชการที่จัดแบ่งตามภารกิจเดิมไม่ได้รับการปรับปรุงอย่างจริงจัง จึงมีความซับซ้อน 
สับสน และซ้ าซ้อนในการด าเนินบทบาท ภารกิจการที่โครงสร้างไม่เอ้ือเป็นข้อจ ากัดของการท างาน           
ไม่ครบถ้ วน  ทั้ งนี้  ได้ เห็ นแนวคิด เกี่ ยวกับ การจัด โครงสร้างองค์กรภาครัฐ  คือ  หลักการ                 
และการออกแบบเพ่ือจัดการโครงสร้างราชการ ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีความเหมาะสมและรับผิดชอบ     

                                           
2 บุญศรี ทองผ่องสวัสดิ์ และ สุกัญญา วิเชียรกร, การเตรียมแนวทางเพ่ือการบริหารราชการ     

ยุคใหม ่(กรุงเทพฯ: ม.ป.พ., 2551), 20. 
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โดยมีหลักการโดยทั่วไป ว่าบทบาทภาระหน้าที่หลักควรเน้น 3 บทบาทหลัก คือ ก าหนดนโยบาย    
วางกฎระเบียบและตรวจสอบ และสนับสนุนส่งเสริม  ส่วนภาพรวมโครงสร้างการจัดประเภท
หน่วยงานของรัฐนั้น หลายหน่วยงานได้คิดหาทางออก โดยก าหนดกฎหมาย  เพ่ือจัดตั้งองค์กร         
ที่มีความเป็นอิสระ คล่องตัว แยกออกจากระบบราชการ ซึ่งในปี พ.ศ. 2542 จึงได้ก าหนดรูปแบบ
องค์กรที่เรียกว่า องค์การมหาชน เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีข้อจ ากัดในการน าไปใช้กับภารกิจ
บางประเภทของภาครัฐ เพราะการจัดรูปแบบองค์กรที่ใช้งบประมาณแผ่นดินจ าเป็นต้องมีระบบ     
และข้ันตอนการท างานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

2.1.2.3 การจัดโครงสร้างตามทฤษฎีพฤติกรรมศาสตร์ (The Behavioral 
Approach) ให้ความส าคัญเกี่ยวกับมนุษย์เป็นด้านหลัก 

(1) ทฤษฎีเชิงระบบของลิเคิร์ท (องค์การแบ่งออกเป็น 8 ด้าน) 1. ภาวะผู้น า 
(Leadership) 2. การจู งใจ  (Motivation) 3 . การสื่ อสาร (Communication) 4 . ปฏิ สั ม พันธ์ 
(Interaction) 5. การก าหนดเป้าหมาย (Goal setting) 6. การวินิจฉัยสั่งการ (Decision making)   
7. การควบคุม (Control) 8. ผลการด าเนินการตามเป้าหมาย (Performance goals) เป็นองค์การ
แบบดั่งเดิมที่เน้นหนักความส าคัญไปที่อ านาจหน้าที่อย่างเป็นทางการและสายการบังคับบัญชา
ตามล าดับ เป็นปลายสุดอีกด้านหนึ่งของการจัดการที่ เน้นการสร้างความร่วมมือร่วมใจระหว่าง
พนักงานและฝ่ายบริหาร เน้นอ านาจหน้าที่ฝ่ายบริหารกับองค์การที่เน้นการสร้างความร่วมมือระหว่าง
พนักงานกับฝ่ายบริหาร 

(2) ทฤษฎีระบบจัดการองค์การตามสถานการณ์ แบ่งออกเป็น 2 แบบ       
1 . ไม่มี แนวทางใดแนวทางหนึ่ งที่ สุ ดส าหรับการจัด โครงสร้างองค์กร  2. แนวทางเลื อก                   
ในการจัดโครงสร้างองค์การ อาจจะมีประสิทธิภาพที่ไม่เท่ากัน 

(3) แนวคิดการจัดการองค์การตามสถานการณ์ ตามแบบของ แบรี่            
มินทร์เบิร์ก 1. ลักษณะโครงสร้างพ้ืนฐาน – ธรรมดาแบบรวมอ านาจ (Centralized) 2. ระบบ
ราชการแบบจักรกล – การรวบรวมอ านาจ ความช านาญ (ตามแนวดิ่งตามหน้าที่) 3. ระบบราชการ
แบบวิชาชีพ – แบบกระจายอ านาจ (แนวดิ่งหรือแบบผสม) 4. รูปแบบการจัดแผนก – การกระจาย
อ านาจตามแผนกหรือตามธุรกิจ 5. รูปแบบ Adhocracy – แบบแมทริกซ์ (Matrix Organization) 

(4) วงจรชีวิตขององค์กร (Organization life cycle) มี 4 ระยะ ดังนี้ 
- ระยะที่ 1 – ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ องค์กรขนาดเล็ก กฎระเบียบน้อย 

ผู้เชี่ยวชาญไม่มาก รวมศูนย์ตัดสินใจ 
- ระยะที่  2  – ขยายก าลั งคน ผู้ เชี่ ยวชาญมากขึ้น  มีกฎระเบียบ           

เป็นทางการมากขึ้น ร่วมกันตัดสินใจ 
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- ระยะที่ 3 – ช่วงกลาง มีการเติบโตเต็มที่  มีการแบ่งอ านาจหน้าที่     
อย่างชัดเจนไปตามความช านาญเฉพาะด้าน มีการกระจายอ านาจ 

- ระยะที่ 4 – เป็นช่วงที่องค์การเติบโตเต็มที่และเริ่มเติบโตช้าลง 
(5) รูปแบบการจัดโครงสร้างองค์การมี 3 รูปแบบ ดังนี้ 

(5.1) แนวดิ่ง 1. สายการบังคับบัญชา: หน่วยงาน – หัวหน้า – ผู้จัดการ – 
ผู้บริหารสูง 2. การมอบหมายอ านาจหน้าที่ : ทุกต าแหน่งต้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ ได้          
รับมอบหมาย อ านาจการตัดสินใจ 3. การรวมอ านาจและการกระจายอ านาจ : ระดับสูงกระจาย     
การตัดสิน ใจให้ ระดับล่ าง  4. ช่ วงการจัดงาน : การท างานอย่างใกล้ชิดระหว่างผู้ บริหาร                 
กับผู้ใต้บังคับบัญชา 5. ต าแหน่งหน่วยงานหลักและหน่วยงานที่ปรึกษา : ต าแหน่งเท่ากันทั้งหลัก    
และท่ีปรึกษา 

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อขนาดขององค์การ 1. ความซับซ้อนของงาน         
2. งานที่ เป็นมาตรฐาน 3. การท างานในสถานที่ เดียวกัน 4. ระดับความช านาญ 5. กิจกรรม            
ที่ไม่ต้องอาศัยค าแนะน า 

การสนับสนุนการจัดการ 
องค์การตามหน้าที่ (Functional Organization) 
ข้อดี ขององค์การตามหน้าที่ คือ ความสามารถที่จะพัฒนาและเร่งรัด    

หรือค้นหาความโดดเด่นในเชิงความช านาญเฉพาะด้านของแต่ ละงานออกมาได้  บริหารได้           
อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากการจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ 

ข้อจ ากัด 1. อาจเกิดปัญหาและมีอุปสรรคในการประสาน การด าเนินงาน
ในกิจกรรมต่าง ๆ เมื่อหน่วยงานใหญ่ขึ้น ขอบเขตความรับผิดชอบ ผู้บริหารระดับสูงอาจแคบลง      
และประสิทธิภาพก็จะลดลง 2. เป็นการสร้างความช านาญเฉพาะด้าน แทนที่จะสร้างทักษะ           
การบริหารจัดการภาพรวม ผู้บริหารระดับสูงขึ้นไปแทนที่จะรู้หลาย ๆ ด้าน 3. พนักงานตามสายงาน
ในหน้าที่ต่าง ๆ สนใจเฉพาะงานของแผนกตนเอง 

(5.2) แนวนอน การประสานงานความร่วมมือ (ผู้จัดการจะต้องมีการจัด
แผนกและประสานความร่วมมือในแนวนอน) 1. การจัดแผนกโดยจ านวนพนักงาน จัดไปกับองค์กร
ระดับเล็กที่ไม่ต้องการความรู้ความช านาญ  2. การจัดแผนกโดยเวลา รวมกลุ่มโดยใช้เกณฑ์เวลา       
3. การจัดแผนกตามหน้าที่  4. การจัดแผนกโดยพ้ืนที่หรือภูมิศาสตร์ 5. การจัดแผนกตามลูกค้า        
6. การจัดแผนกตามอุปกรณ์หรือกระบวนการ 7. การจัดแผนกโดยผลิตภัณฑ์: ดูแลไม่ทั่วถึงผลิตภัณฑ์ 

ข้อดี ก่อให้เกิดความร่วมมือในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ของแต่ละแผนก 
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ข้อจ ากัด ค่าใช้จ่ายและมีการใช้ทรัพยากรที่ซ้ าซ้อนกันในแต่ละแผนก    
บางแผนกอาจกระทบแผนกอ่ืน แต่ละแผนกก็จะเน้นเป้าหมายของตนเอง ความร่วมมือระหว่างแผนก
จะล าบากมากกว่าความร่วมมือภายในแผนก 

(5.3) แยกธุรกิจและแบบอิสระ 
ข้อดี องค์การสามารถที่จะน าพนักงานที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน

มาช่วยท างาน ท าให้ผลงานของงานออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ 
ข้อจ ากัด บางครั้งอาจจะท าให้พนักงานเกิดความสับสนว่าตนเอง           

มีสายการบังคับบัญชา 2 สาย ท าให้การก าหนดความส าคัญของงานไม่ถูกต้องว่าจะท าอันไหน
ก่อนหลัง 

(6) การเพ่ิมอ านาจและการลดขนาดองค์การ 
แนวคิดการจัดการองค์การแบบแนวราบ (Flat Organization) 

(6.1) เป็นจริงก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงปรัชญาการบริห ารงาน           
จากรูปแบบเดิม ไปสู่การท างานเป็นทีม และการให้อ านาจตัดสินใจแก่ทีมงาน ซึ่งต่างจากการลดขนาด
องค์การ เป็นการท าให้องค์การเล็กลงหรือมีระดับชั้นน้อยลง  

(6.2) ถ้าปรัชญาคงเดิม สิ่งที่ได้จากการลดขนาดองค์การ จะเป็นเพียง
องค์การระบบราชการ Bureaucracy ที่มขีนาดย่อส่วนเล็กลงเท่านั้น 
 
2.2 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหาร 

 
การบริหารเป็นกระบวนการสั่งการ และควบคุมกิจกรรมของสมาชิกในองค์การรูปนัย       

เพ่ือวัตถุประสงค์ให้เป้าหมายและจุดมุ่งหมายขององค์กรเกิดผลส าเร็จ การด าเนินงานตามล าดับขั้น  
เช่ น  การวางแผน  (Planning) การจัดองค์ ก าร (Organizing) การอ าน วยการ  (Actuating)           
และการควบคุม (Controlling) เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยอาศัยคนและทรัพยากรอ่ืน  ๆ          
การท างานให้ส าเร็จโดยอาศัยคนอ่ืน และกล่าวหน้าที่ของนักบริหารเป็นกรอบในการพิจารณาหน้าที่
ของนักบริหาร การบริหารเป็นกระบวนการที่ผู้จัดการใช้ศิลปะและกลยุทธ์ต่าง ๆ ด าเนินกิจการ      
ตามขั้นตอนต่าง ๆ โดยอาศัยความรวมแรงรวมใจของสมาชิกในองค์การ ตระหนักถึงความสามารถ
ความถนัด และความต้องการมุ่งหวังด้านความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของสมาชิกในองค์การ
ควบคู่ไปด้วย องค์การจึงจะสัมฤทธิผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ เป็นเรื่องของการน าเอากฎหมาย   
และนโยบายต่าง ๆ ไปปฏิบัติให้เกิดผล การก าหนดแนวทางหรือนโยบาย การสั่งการ การอ านวยการ 
การสนับสนุนและการตรวจสอบ ให้ผู้ปฏิบัติสามารถด าเนินงานให้ได้ตามเป้าหมายที่ต้องการ     
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เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ โดยอาศัยหน้าที่ทางการบริหารที่ส าคัญ คือ การจัดการองค์การ          
การวางแผน การติดตาม และการควบคุม การบริหารเกิดได้หลายแนวคิด เช่น โพสด์คอร์บ 
(POSDCoRB) เกิดจากแนวคิด  ลู เธอร์ กูลิค (Luther Gulick) และลินดอล เออร์วิค (Lyndall 
Urwick) ประกอบด้ วยขั้น ตอนการบริหาร 6 ประการ ได้ แก่  1 . การวางแผน (Planning)              
2. การบริห ารงานบุ คคล  (Staffing) 3. การอ าน วยการ  (Directing) 4 . การป ระสาน งาน 
(Coordinating) 5 . ก า ร ร า ย ง า น  (Reporting) แ ล ะ  6 .  ก า ร ง บ ป ร ะ ม า ณ  (Budgeting)               
ขณะที่กระบวนการบริหารตามแนวคิดของเฮ็นรี  ฟาโย (Henry Fayol) ประกอบด้วย 5 ประการ 
ได้แก่ 

(1) การวางแผน (Planning) 
(2) การจัดองค์กร (Organizing) 
(3) การบังคับการ (Commanding) 
(4) การประสานงาน (Coordinating) 
(5) การควบคุมงาน (Controlling)3 

การบริหารงานไม่ว่าจะเป็นรูปแบบผู้น าโครงสร้างระบบราชการและหน้าที่ของผู้บริหาร      
ในองค์การสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับองค์การ เรียกว่า วิธีดีที่สุด (one best way) อย่างไรก็ตาม
ผู้บริหารในแต่ละองค์การจะเผชิญกับสถานการณ์เฉพาะที่มีเอกลักษณ์ของตัวเอง ไม่มีหลักสากลใด     
ที่สามารถใช้ได้กับทุกปัญหาผู้บริหารต้องศึกษาการบริหาร โดยมีประสบการณ์จากกรณีศึกษา      
(case study) จ านวนมากและวิเคราะห์ว่า  มีวิธีการใดที่สามารถใช้ในสถานการณ์ใหม่ ๆ การบริหาร
แบบมีส่วนร่วม (Participation Management) เป็นแนวทางการบริหาร ที่เปิดโอกาสให้พนักงาน   
เข้ามา มีส่วนร่วมในการคิด การวางแผนและตัดสินใจในงานต่าง ๆ ที่เขามีส่วนรับผิดชอบอยู่         
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์กรท าให้พนักงานเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ มีส่วนได้ส่วนเสีย       
กับการด าเนินงานต่าง ๆ ขององค์กรที่ใช้นโยบายการบริหารแบบนี้เป็นการแสดงให้พนักงานได้รู้ว่า      
ฝ่ายบริหารเห็นความส าคัญของพนักงาน ที่มีต่อความส าเร็จขององค์กร ท าให้เกิดความรู้สึกที่ดี           
มีความภูมิใจและรับผิดชอบต่องานอย่างเต็มที่ซึ่งเป็นการจูงใจในการท างานที่ดีวิธีหนึ่ง4 

                                           
3 ประพันธ์ สุริหาร, ศัพท์เทคนิคทางการบริหาร (ขอนแก่น: ภาควิชาบริหารการศึกษา          

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2547), 18. 
4 วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, การบริหารเมืองหลวงและการบริหารท้องถิ่น: สหรัฐอเมริกา อังกฤษ 

ฝรั่งเศส ญี่ปุ่นและไทย (กรุงเทพฯ: โฟร์เพซ, 2545), 39. 
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ทฤษฎีในการบริหารนั้น ผู้บริหารควรมีหลักและกระบวนการบริหาร แนวคิด           
ในการบริหาร ทั้ งนี้  เพ่ือให้การบริหารมีความเหมาะสม เพ่ือให้ เกิดความเข้าใจและมุมมอง             
ในการบริหารงานยิ่งขึ้นไป การบริหารที่มีหลักเกณฑ์ได้พัฒนาการบริหารที่มีหลักเกณฑ์ ซึ่งมีพ้ืนฐาน
อยู่ในหลักการต้องมีการคิดค้นและก าหนดวิธีที่ดีที่สุดส าหรับงานแต่ละอย่าง คือ ต้องมีการก าหนด
วิธีการท างานที่ดี ที่ช่วยให้สามารถท างานเสร็จลุล่วงไปด้วยดีตามวัตถุประสงค์ มาตรฐานของงาน
จะต้องมีการจัดวางเอาไว้ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร 

ทฤษฎีการบริหารโดยมีความเชื่อว่า เป็นไปได้ที่จะหาทางศึกษาถึงศาสตร์ที่เกี่ยวกับ         
การ บริหาร (Administrative) ซึ่งใช้ได้กับการบริหารทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นการบริหารอุตสาหกรรม
หรืองานรัฐบาล โดยมีสาระส าคัญเกี่ยวกับการบริหาร (Management Functions) ซึ่งประกอบด้วย
หน้าที่ทางการบริหาร 5 ประการ คือ 

1. การวางแผน (Planning) หมายถึง ภาระหน้าที่ของผู้บริหารที่จะต้องท า             
การคาดการณ์ล่วงหน้าถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่จะมีผลกระทบต่อธุรกิจ และก าหนดขึ้นเป็นแผนปฏิบัติ
งานหรือวิถีทางท่ีจะปฏิบัติเอาไว้เพ่ือเป็นแนวทางของการท างานในอนาคต  

2. การจัดองค์การ (Organizing) หมายถึง ภาระหน้าที่ที่ ผู้บริหารจะต้อง 
จัดให้มีโครงงานต่าง ๆ และอ านาจหน้าที่ ทั้งนี้เพ่ือให้เครื่องจักรสิ่งของและตัวคนอยู่ในส่วนประกอบ       
ที่เหมาะสมในอันท่ีจะช่วยให้งานขององค์การบรรลุผลส าเร็จได้  

3. การบังคับบัญชาสั่งการ (Commanding) หมายถึง หน้าที่ในการสั่งการงานต่าง ๆ 
ของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ซึ่งจะกระท าให้ผลส าเร็จด้วยดี โดยผู้บริหารจะต้องกระท าตนเป็นตัวอย่างที่ดี 
จะต้องเข้าใจคนงานของตนจะต้องเข้าใจถึงข้อตกลงในการท างานของคนงานและองค์การที่มีอยู่ 
รวมถึงจะต้องมีการติดต่อสื่อสารกับผู้ ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิดทั้ งขึ้นและล่อง นอกจากนี้            
ยังต้องท าการประเมินโครงสร้างขององค์การและผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาของตนเป็นประจ าอีกด้วย             
หากโครงสร้างขององค์กร ที่เป็นอยู่ไม่เหมาะสมก็จ าเป็นต้องปรับปรุงเช่นเดียวกัน ถ้าผู้อยู่ใต้บังคับ
บัญชาคนใด หย่อนประสิทธิภาพ การไล่ออกเพ่ือปรับปรุงก าลังคนที่มีอยู่ให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น             
ก็เป็นสิ่งจ าเป็นต้องท า  

4. การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง ภาระหน้าที่จะต้องเชื่อมโยง            
งานของทุกคนให้เข้ากันได้และก ากับให้ไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกัน  



Ref. code: 25605903011137AXQ

34 
 

 

34 

5. การควบคุม (Controlling) หมายถึง ภาระหน้าที่ ในการที่จะต้องก ากับ 
ให้สามารถประกันได้ว่ากจิกรรมต่าง ๆ ที่ท าไปนั้นสามารถเข้ากันได้กับแผนที่ได้วางไว้แล้ว5 

2.2.1 แนวคิดการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) 
การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) คือ การปรับเปลี่ยน 

การบริหารจัดการภาครัฐโดยน าหลักการเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบราชการและการแสวงหา
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยการน าเอาแนวทางหรือวิธีการบริหารงาน
ของภาคเอกชนมาปรับใช้กับการบริหารงานภาครัฐ เช่น การบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์  
การบริหารงานแบบมืออาชีพ การค านึงถึงหลักความคุ้มค่า การจัดการโครงสร้างที่ก ะทัดรัด 
และแนวราบ การเปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามาแข่งขันการให้บริการสาธารณะ การให้ความส าคัญ 
ต่อค่านิยม จรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรมและจริยธรรม ตลอดทั้งการมุ่งเน้น  การให้บริการ 
แก่ประชาชนโดยค านึงถึงคุณภาพเป็นส าคัญ ซึ่งเป็นแนวคิดพ้ืนฐานของการบริหารจัดการภาครัฐ 
น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงระบบต่าง ๆ ของภาครัฐและยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรม มีแนวทาง
ในการบริหารจัดการ ดังนี้ 

2.2.1.1 การให้บริการที่มีคุณภาพแก่ประชาชน 
2.2.1.2 ลดการควบคุมจากส่วนกลางและเพ่ิมอิสระในการบริหารให้แก่หน่วยงาน 
2.2.1.3 การก าหนด การวัด และการให้รางวัลแก่ผลการด าเนินงานทั้งในระดับ

องค์กรและระดับบุคคล 
2.2.1.4 การสร้างระบบสนับสนุนทั้งในด้านบุคลากร (เช่น การฝึกอบรม ระบบ

ค่าตอบแทนและระบบคุณธรรม) เทคโนโลยี เพ่ือช่วยให้หน่วยงานสามารถท างานได้อย่างบรรลุ
วัตถุประสงค์ 

2.2.1.5 การเปิดกว้างต่อแนวคิดในเรื่องของการแข่งขัน ทั้งการแข่งขันระหว่าง
หน่วยงานของรัฐดัวยกัน และระหว่างหน่วยงานกับหน่วยงานของภาคเอกชน ในขณะเดียวกันภาครัฐ
ก็หันมาทบทวนตัวเองว่าสิ่งใดควรท าเองและสิ่งใดควรปล่อยให้เอกชนท า 

หลักใหญ่ของการจัดการภาครัฐแนวใหม่ คือ การเปลี่ยนระบบราชการที่เน้นระเบียบ
และขั้นตอนไปสู่การบริหารแบบใหม่ ซึ่งเน้นผลส าเร็จและความรับผิดชอบ รวมทั้งใช้เทคนิค 
และวิธีการของเอกชนมาปรับปรุงการท างาน 

 

                                           
5 สุพิณ เกคุปต์, การจัดการปฏิบัติการ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 

2544), 92-93. 
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Hood เห็นว่าสิ่งที่เรียกว่า “การจัดการภาครัฐแนวใหม”่ มีหลักส าคัญ 7 ประการ คือ 
1. จัดการโดยนักวิชาชีพที่ช านาญการ (Hand-on professional management) 

หมายถึง ให้ผู้จัดการมืออาชีพได้จัดการด้วยตัวเอง ด้วยความช านาญ โปร่งใสและมีความสามารถ  
ในการใช้ดุลพินิจ เหตุผลก็เพราะเมื่อผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายแล้ว ก็จะเกิดความรับผิดชอบ
ต่อการตรวจสอบจากภายนอก 

2. มีมาตรฐานและการวัดผลงานที่ชัดเจน (Explicit standards and measures 
of performance) ภาครัฐจึงต้องมีจุดมุ่งหมายละเป้าหมายของผลงานและการตรวจสอบจะมีได้ 
ก็ต้องมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน 

3. เน้นการควบคุมผลผลิตที่มากขึ้น (Greater emphasis on output controls) 
การใช้ทรัพยากรต้องเป็นไปตามผลงานที่วัดได้ เพราะเน้นผลส าเร็จมากกว่าระเบียบวิธี 

4. แยกหน่วยงานภาครัฐออกเป็นหน่วยย่อย ๆ (Shift to disaggregation of 
units in the public sector) การแยกหน่วยงานใหญ่ออกเป็นหน่วยงานย่อย ๆ ตามลักษณะสินค้า
และบริการที่ผลิต ให้เงินสนับสนุนแยกกัน และติดต่อกันอย่างเป็นอิสระ 

5 . เปลี่ ย นภ าครั ฐ ให้ แข่ งขั น กั น ม ากขึ้ น  (Shift to greater competition            
in the public sector) เป็นการเปลี่ยนวิธีท างานไปเป็นการจ้างเหมาและประมูล เหตุผลก็เพ่ือให้      
ฝ่ายที่เป็นปรปักษ์กัน (rivalry) เป็นกุญแจส าคัญที่จะท าให้ต้นทุนต่ าและมาตรฐานสูงขึ้น 

6. เน้นการจัดการตามแบบภาคเอกชน (Stress on private sector styles        
of management practice) เปลี่ ยนวิธีการแบบข้ าราชการไป เป็ นการยืดหยุ่ น ในการจ้ าง            
และให้รางวัล 

7. เน้นการใช้ทรัพยากรอย่างมีวินัยและประหยัด (Stress on greater discipline 
and parsimony in resource use) วิธีนี้อาจท าได้ เช่น การตัดค่าใช้จ่าย เพ่ือวินัยการท างาน 
หยุดยั้งการเรียกร้องของสหภาพแรงงาน จ ากัดต้นทุนการปฏิบัติ เหตุผลก็เพราะต้องการตรวจสอบ
ความต้องการใช้ทรัพยากรของภาครัฐและ “ท างานมาขึ้นโดยใช้ทรัพยากรน้อยลง” (do more with 
less)6 

 

                                           
6 บุญเกียรติ   การะเวกพันธ์ และคณะ , “การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ ,” สถาบัน

พระปกเกล้า, http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่  (สืบค้น 
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560). 
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2.2.2 การบริหารราชการแบบบูรณาการ (CEO) 
มีลักษณะส าคัญ คือ 

2.2.2.1 เป็นระบบบริหารจัดการในแนวราบ (Horizontal Management)        
ที่ใช้การบูรณาการ การท างานของทุกภาคส่วนในพ้ืนที่ในลักษณะ “พ้ืนที่  – พันธกิจ – การมี         
ส่วนร่วม” (Area – Functional – Participant: A-F-P) ในทุกขั้นตอนของการท างาน เพ่ือสร้าง        
ความเป็นหุ้นส่วนทางการพัฒนา (Partnership) ในระดับจังหวัด ตลอดจนเพ่ือสร้างการท างาน        
ในลักษณะเครือข่าย (Networking) 

2.2.2.2 เป็นระบบบริหารจัดการที่มีเป้าหมายที่การตอบสนองความต้องการ      
ของประชาชนผู้ ใช้บริการ (Customer Driven) ด้วยระบบงานที่มุ่ งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน       
(Result - based) ด้วยมาตรฐานผลงานขั้นสูง (High Performance Output) 

2.2.2.3 เป็นระบบบริหารจัดการที่อยู่ภายใต้กรอบของบทบัญญัติและเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญ และโครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินในปัจจุบัน รวมทั้งหลักการ    
การบริหารกิจการบ้านเมทองและสังคมที่ดี (Good Governance) แต่ได้รับการสนับสนุนทรัพยากร
ทางการบริหาร ที่จ าเป็นเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 

สรุปได้ว่า ทฤษฎีทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารนั้น มีความส าคัญและจ าเป็น 
อย่างยิ่งต่อการด าเนินงานของหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ เพราะเป็นการชี้ให้เห็นถึงความส าเร็จ 
หรือล้มเหลวได้ ความมีประสิทธิภาพหรือไร้ประสิทธิภาพของหน่วยงานหรือองค์กร การวางแผน  
การจัดองค์การ การสั่งการหรือการมอบหมายงาน การประสานงาน การรายงานและการงบประมาณ 
มีความประสานระหว่างกันและกัน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหาร เป็นการบ่งชี้ 
ถึงความเจริญก้าวหน้าหรือล่าหลัง การบริหารเป็นลักษณะการท างานร่วมกันของกลุ่มบุคคล  
มีลักษณะการวิเคราะห์ สั่งการนั้น นักบริหารจะต้องค านึงถึงปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่าง  ๆ เพราะ 
การวิเคราะห์ สั่งการ เป็นการแสดงถึงความสามารถของผู้บริหารเป็นการบริหารเชิงกลยุทธ์ที่ผู้บริหาร
ทุก ๆ องค์กร ต้องมีเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารงาน รวมทั้งการบริหารราชการ 
แบบบูรณาการ (CEO) ถือเป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานที่เน้นไปในทางเห็นผลสัมฤทธิ์
อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น ดังนั้น การบริหารจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญ และจ าเป็นต่อน าองค์กรสู่ความเป็น
สากลและพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าได้ 
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2.3 แนวคิดทฤษฎีการมีส่วนร่วมและเครือข่าย 
 

การมีส่วนร่วมของประชาชน (People Participation) เป็นหัวใจของการด าเนินงาน 
วัฒนธรรม เนื่องจากวัฒนธรรม หมายถึงวิถีชีวิตของประชาชนในสังคม ซึ่งมีความหลากหลาย         
ในตัวของมันเอง จ าเป็นที่จะต้องให้ประชาชนที่เป็นเจ้าของวัฒนธรรม มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน  
วัฒนธรรมจึงจะเกิดผลให้เกิดความยังยืนในการอนุรักษ์รักษาและด ารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมที่ดีงามของชาติ 
การมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นแนวทางรัฐศาสตร์ในเรื่องของการปกครองตนเอง (Self-
government) คือ ต้องการให้ประชาชนได้เข้าไปตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ของชุมชนด้วยตนเอง  
ซึ่งสามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาด้านต่าง ๆ 

การมีส่วนร่วมก่อให้ เกิดผลดีต่อการขับ เคลื่ อน  องค์กรหรือเครือข่ าย เพราะ               
มีผลในทางจิตวิทยาเป็นอย่างยิ่ง กล่าวคือ ผู้ที่ เข้ามามีส่วนร่วมย่อมเกิดความภาคภูมิใจที่ ได้          
เป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร ความคิดเห็นถูกรับฟังและน าไปปฏิบัติเพ่ือการพัฒนาเครือข่าย         
และที่ส าคัญผู้ที่มีส่วนร่วมจะมีความรู้สึกเป็นเจ้าของจะเป็นพลังในการขับเคลื่อน เครือข่ายดีที่สุด 
หลักการมีส่วนร่วม หลักของการมีส่วนร่วม ในความหมายของการบริหารจัดการจะมีความเชื่อมโยง
อย่างใกล้ชิดกับ “การตัดสินใจ” เป็นการมีส่วนร่วม จะน าไปสู่การตัดสินใจอย่ างมีคุณค่า             
และอย่างชอบธรรมและต้องเป็นการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง มีวางระบบไว้ให้ดู เหมือนว่า               
ได้จัดกระบวนการให้มีส่วนร่วมแล้วเท่านั้น การท างานแบบมีส่วนร่วมนั้นไม่ว่าจะเป็นระดับครอบครัว 
ระดับโรงเรียน ระดับชุมชน ระดับองค์กร หรือระดับประเทศนั้นว่ามีความส าคัญอย่างยิ่งในกระบวน
ทัศน์ปัจจุบัน เพราะจะช่วยให้ผู้มีส่วนร่วมเกิดความรู้สึกความเป็นเจ้าของ และจะท าให้ผู้มีส่วนร่วม
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนั้น ยินยอมปฏิบัติตาม และรวมถึงตกลงยอมรับ ได้อย่างสมัครใจ เต็มใจ      
และสบายใจ7 

เครือข่าย เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ เชิ งกระบวนระบบ เนื่องจากการด ารงอยู่             
และท าหน้าที่ของสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาตินั้น มีลักษณะเป็นการสร้างความสัมพันธ์เชิงกระบวนระบบ    
ที่มีต่อกัน ซึ่งเป็นปฏิกิริยาสัมพันธ์ที่มีความเลื่อนไหลไปมาระหว่างสิ่งต่าง ๆ แล้วสร้างกระบวนการ     
ที่ต่อเนื่องจนเกิดเป็นเครือข่ายและระบบที่ผูกพันหรือเป็นองค์รวมที่ผสมผสานสิ่งเหล่านั้น เข้าเป็น
หนึ่งเดียว มีคุณสมบัติที่ไม่อาจลดส่วนจนเหลือเพียงคุณสมบัติของหน่วยย่อยได้อีกแล้ว  รวมกัน       
เข้าเป็นระบบ ระบบต่าง ๆ เหล่านี้  จะมีการทับซ้อนกันเป็นชั้น  ๆ และเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกัน         

                                           
7 วันชัย วัฒนศัพท์, การมีส่วนร่วมกับการพัฒนาองค์กร (กรุงเทพฯ: กระทรวงแรงงาน, 

2546) 



Ref. code: 25605903011137AXQ

38 
 

 

38 

แบบสัมพันธ์กับบริบท (Context) และการจัดการความสัมพันธ์หรือปฏิสัมพันธ์ จนเป็นกระบวนการ 
ที่เริ่มตั้งแต่ระดับเหตุการณ์ที่สามารถมองเห็นในชีวิตจริง ระดับแบบแผนของพฤติกรรมอันเป็น
รูปแบบ ที่ก่อให้เกิดเหตุการณ์นั้น ๆ ระดับโครงสร้างที่ท าให้เกิดแบบแผนของพฤติกรรมและระดับ
ภาพจ าลอง ความคิดหรือวิธีคิดที่ท าให้เกิดโครงสร้างหรือพฤติกรรม ซึ่งจะเห็นได้ทั่วไปในระบบ
ธรรมชาติและหน่วยชีวิตทุกหน่วย โครงสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมที่ต้องอาศัยความยืดหยุ่น  
และการยอมรับจากฝ่ายต่าง ๆ เช่น เครือข่ายประชาสังคม ประกอบด้วยบุคคลที่หลากหลายอาชีพ
หลายสถานภาพ  หลากหลายความคิดเห็น หลากหลายอายุมาท างานร่วมกัน ความสัมพันธ์ 
เชิงกระบวนระบบนี้แสดงถึงปฏิกิริยาสัมพันธ์หรือกระบวนการสร้างภาระหน้าที่ต่อกัน เพ่ือให้  
การด ารงอยู่ของสิ่งนั้น มีความเลื่อนไหลและมั่นคง ดังนั้นเครือข่ายจึงเป็นความสัมพันธ์เชิงกระบวน
ระบบที่เชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ เข้าด้วยกัน โดยไม่ละทิ้งสาเหตุ ผลลัพธ์ และบริบทที่เกี่ยวข้อง เป็นการมอง 
องค์รวมและเป็นระบบเปิดที่สามารถจะเชื่อมโยงกับสิ่งอ่ืน ๆ อย่างต่อเนื่องและเป็นกระบวนการ 
ที่ท าหน้าที่ระหว่างกันหรือการมีปฏิกิริยาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องนั่นเอง8 

สรุปได้ว่า ทฤษฎีทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมและเครือข่ายนั้น ความร่วมมือ        
ในการท างาน หมายถึง การที่กลุ่มบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป มาปฏิบัติการท างานร่วมกัน อาจร่วมมือ
กันอย่างเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการเพ่ือให้ได้รับ ผลประโยชน์ร่วมกัน โดยอาจไม่ต้องท าวาระ   
การประชุมร่วมกัน การท างานร่วมกันดังกล่าวนี้ จะประกอบด้วย การวางแผนก าหนดเป้าหมาย       
ท าแผนปฏิบัติการ ด าเนินการตามที่ก าหนด โดยสมาชิกทุกคนต้องมีจิตส านึกด้านความรับผิดชอบ      
ที่จะแสวงหาวิธีการเพ่ือปรับปรุง การปฏิบัติงานของตน ร่วมกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น สร้างพลัง        
และการช่วยเหลือกัน เครือข่ายจึงเป็นความสัมพันธ์เชิงกระบวนระบบที่เชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ เข้าด้วยกัน     
โดยไม่ละทิ้งสาเหตุ ผลลัพธ์ และบริบทที่เกี่ยวข้อง เป็นการมององค์รวมและเป็นระบบเปิดที่สามารถ
จะเชื่อมโยงกับสิ่งอ่ืน ๆ อย่างต่อเนื่องและเป็นกระบวนการที่ท าหน้าที่ระหว่างกันหรือการมีปฏิกิริยา
สัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 

                                           
8 พระมหาสุทิตย์ อาภากโร, เครือข่าย: ธรรมชาติความรู้และการจัดการ , พิมพ์ครั้งที่ 2 

(กรุงเทพฯ: โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.), 2548), 13-17. 
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- คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการทรัพย์สิน 
- คณะกรรมการด้านรางวัลลูกเสือ 
- คณะกรรมการตรวจสอบภายใน 
- คณะกรรมการมูลนิธิสมาคมลูกเสือฮ่องกง 
- คณะกรรมการด้านการเงิน 
- คณะกรรมการจัดการด้านโรงแรม B-P International House 
- สภาการศึกษาการฝึกอบรมผู้ก ากับลกูเสือของสมาคมลูกเสือฮ่องกง 

2.4 โครงสร้างการบริหารงานของสมาคมลูกเสือต่างประเทศ 
2.4.1 การบริหารงานของสมาคมลูกเสือฮ่องกง9 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การบริหารงานของสมาคมลูกเสือฮ่องกงนั้น มีสภาลูกเสือท าหน้าที่วางนโยบาย 

ปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบข้อบังคับลูกเสือต่าง ๆ และจัดการเลือกตั้งสมาชิกลูกเสือด ารงต าแหน่ง   
คณะกรรมการบริหารสมาคมลูกเสือ ส่วนประธานผู้ตรวจการลูกเสือ มาจากการอนุมัติแต่งตั้ง  
ของประธานสมาคมลูกเสือ ทั้ ง 2 กลุ่ม คือ คณะกรรมการบริหารกับคณะผู้ตรวจการลูกเสือ  

                                           
9 Hong Kong Scout Association, “ Organization Chart, ”  Hong Kong Scout 

Association, http://www.scout.org.hk/en/scouthk/organization/ (accessed July 4, 2017).  

สภาลูกเสือ 

คณะกรรมการบริหาร 

ประธานผู้ตรวจการลูกเสือ - สภาประธานผู้ตรวจการลูกเสือ 
- Headquarter Tender Board 
- คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนา 
- ผู้ช่วยประธานผู้ตรวจการลูกเสือ (ต่างประเทศ) 
- ผู้อ านวยการส านกังานลูกเสือ 
- โรงแรม B-P International House 

 รองประธานผู้ตรวจการลูกเสือ 
(บริหาร) 

- ผู้ช่วยประธานผู้ตรวจการลูกเสือ (ทรัพย์สิน) แยกงานอีก 1 ฝ่าย 
- ผู้ช่วยประธานผู้ตรวจการลูกเสือ (สนบัสนุน) แยกงานอีก 4 ฝ่าย (สนง. ลูกเสือ) 
- การบริหารจัดการเขตต่างๆ 
- ชมรมลูกเสือ B-P ของสมาคมลูกเสือฮ่องกง 

- ผู้ช่วยประธานผู้ตรวจการลูกเสือ (The Friend of Scouting) แยกงานอีก 3 ฝ่าย 
- ผู้ช่วยประธานผู้ตรวจการลูกเสือ (พัฒนาลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ)  
  แยกงานอกี 1 ฝา่ย 
- ผู้ช่วยประธานผู้ตรวจการลูกเสือ (ฝกึอบรม) แยกงานอีก 1 ฝ่าย 
- ผู้ช่วยประธานผู้ตรวจการลูกเสือ (ประชาสัมพันธ์) แยกงานอีก 1 ฝ่าย 
- ผู้ช่วยประธานผู้ตรวจการลูกเสือ (วิชาการลูกเสือ) แยกงานอีก 1 ฝ่าย 
- สถาบันการฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือ 

รองประธานผู้ตรวจการลูกเสือ 
(วิชาการและฝึกอบรม) 

รองประธานผู้ตรวจการลูกเสือ 
(ปฏิบตัิการ) 

- ผู้ช่วยประธานผู้ตรวจการลูกเสือทั้ง 5 เขต แยกงานอีก 1 ฝ่าย (สนง. ลูกเสือเขต) 
- ผู้ช่วยประธานผู้ตรวจการลูกเสือ Mainland Affairs แยกงานอีก 1 ฝ่าย 
- Silver Jubilee District 
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จะด าเนินการสอดคล้องกัน โดยมีส านักงานลูกเสือเป็นทีมงาน ประสานงานและด าเนินการให้บรรลุ                
ตามวัตถุประสงค์ของคณะกรรมการบริหารลูกเสือและคณะผู้ตรวจการลูกเสือ จะเห็นได้ว่าส านักงาน
ลูกเสือจะด าเนินงานรองรับจากคณะผู้ตรวจการลูกเสือเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปได้ด้วย          
ความเรียบร้อย 

2.4.2 การบริหารงานของสมาคมลูกเสือสิงคโปร์10 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

                                           
10 Singapore Scout Association, “Management,”  Singapore Scout Association, 

http://scout.sg/about/management/ (accessed July 6, 2017). 

สภาลูกเสือ - ประธานสภาลูกเสือ 1 ท่าน     
- รองประธานสภาลูกเสือ 3 ท่าน 
- เลขาธิการสภาลูกเสือ 1 ท่าน  
- เหรัญญิกสภาลูกเสือ 1 ท่าน 
- สมาชิกจากการเลือกตั้ง 6 ท่าน 
- สมาชิกโดยต าแหน่ง 5 ท่าน 
- ผู้ตรวจการลูกเสือ (อาสาสมัคร) 10 ท่าน 
- Executive Director   
- ผู้อ านวยการฝ่ายประสานงานต่างๆ 

สภาผู้ตรวจการลูกเสือ 
(คณะกรรมการบริหารลูกเสือ) 

- ประธานผู้ตรวจการลูกเสือ 1 ท่าน 
- รองประธานผู้ตรวจการลูกเสือ 2 ท่าน 
     - ผู้ตรวจการลูกเสือฝ่ายต่างประเทศ 
     - ผู้ช่วยประธานผู้ตรวจการลูกเสือ (ความร่วมมือ) 
- ผู้ช่วยประธานผู้ตรวจการลูกเสือ 10 ท่าน 
     - ปฏิบัติการ, ฝึกอบรม, วิชาการ 
     - เขตฝ่ังตะวันตก, เขตฝ่ังเหนือ, เขตฝั่งตะวันออก, เขตฝั่งใต้ 
     - พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ, สมาชิกภาพลูกเสือ, ทรัพย์สิน  
- ประธานสภาเยาวชนลูกเสือแห่งชาติ 

ส านักงานลูกเสือ - Executive Director 
- ผู้อ านวยการฝ่ายประสานงานต่างๆ 
- ผู้อ านวยการฝ่ายบุคลากรและการเงินการบัญชี - ที่ปรึกษา 4 ท่าน 
- ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือและการฝึกอบรม 
- ผู้จัดการฝ่ายวิชาการลูกเสือ (เยาวชน) 
- ผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ผู้ช่วยผู้จัดการกิจการร้านลูกเสือ          - หัวหน้าอาวุโสฝ่ายกิจกรรมระดับชาติ 
- หัวหน้าอาวุโสฝ่ายลูกเสืออากาศ         - หัวหน้าอาวุโสฝ่ายอ านวยความสะดวก 
- หัวหน้าฝ่ายบริหารและระดมทุน           - ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ 
- ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายการเงินการบัญชี        - ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายกิจการร้านลูกเสือ 
- ผูช้่วยหัวหน้าฝ่ายดูแลเขตต่างๆ 2 ท่าน  - ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายอ านวยความสะดวก 
- แม่บ้าน            - ยาม 

สภาลูกเสือวิสามัญ - ประธานสภาลูกเสือวิสามัญแห่งชาติ 
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การบริหารงานของสมาคมลูกเสือสิงคโปร์นั้น มีสภาลูกเสือมีอ านาจสูงสุดในการบริหาร
จัดการสมาคมลูกเสือ วางนโยบาย ปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบข้อบังคับลูกเสือต่าง ๆ มีสภาผู้ตรวจการ
ลูกเสือ (คณะกรรมการบริหารลูกเสือ) เป็นคณะด าเนินงานตามนโยบายของสภาลูกเสือ และสั่งการ
ส านักงานลูกเสือให้ปฏิบัติตามนโยบาย เพ่ือบรรลุตามวัตถุประสงค์ของสภาลูกเสือและสภาผู้ตรวจการ
ลูกเสือ (คณะกรรมการบริหารลูกเสือ) จะเห็นได้ว่าส านักงานลูกเสือมีหน้าที่สนับสนุนและปฏิบัติการ
ตามนโยบายและการสั่งการของสภาผู้ตรวจการลูกเสือเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปได้ด้วย         
ความเรียบร้อย ทั้งนี้ตามโครงสร้างจะเห็นได้ว่าสมาคมลูกเสือสิงคโปร์เห็นความส าคัญของเยาวชน      
ซึ่งมีต าแหน่งให้เยาวชนได้มีเวทีแสดงความคิดเห็นและเข้าไปมีส่วนร่วมในระดับสภาผู้ตรวจการลูกเสือ 
(คณะกรรมการบริหารลูกเสือ) 
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2.4.3 การบริหารงานของสมาคมลูกเสือนิวซีแลนด์11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                           
11 SCOUTS New Zealand, “About-us,” SCOUTS New Zealand,  

http://www.scouts.org.nz/About-Us/Our-People/ (accessed July 12, 2017). 

สภาลูกเสือ - ประธานสมาคมลูกเสือ  - ประธานคณะกรรมการบริหารลูกเสือ 
- ประธานผู้ตรวจการลูกเสือ  - กรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 
- ผู้ตรวจการลูกเสือฝ่ายต่างประเทศ      - ผู้ตรวจการลูกเสือฝ่ายฝึกอบรม 
- ผู้ตรวจการลูกเสือฝ่ายเตรียมลูกเสือส ารอง   - ผู้ตรวจการลูกเสือฝ่ายลูกเสือส ารอง 
- ผู้ตรวจการลูกเสือฝ่ายลูกเสือสามัญ   - ผู้ตรวจการลูกเสือฝ่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
- ผู้ตรวจการลูกเสือฝ่ายลูกเสือวิสามัญ - ประธานสมาคมผู้บ าเพ็ญประโยชน์ นิวซีแลนด์ 
- อดีตประธานคณะกรรมการบริหารลูกเสือ  
- National Guild Master, Baden-Powell Guild NZ 
- เลือกต้ังจากเขต 5 เขต โดยมีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จ านวน 10 - 12 ท่าน (เขตละ 2 – 3 ท่าน) 
และลูกเสือที่มีอายุต่ ากว่า 26 ปี จ านวน 10 ท่าน (เขตละ 2 ท่าน) 

ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
อาสาสมัครระดบัชาต ิ 

ที่มีบทบาทในการ
เคลื่อนขับกิจการลูกเสือ 

- ประธานผู้ตรวจการลูกเสือ 
- ผู้ตรวจการลูกเสือฝ่ายต่างประเทศ      - ผู้ตรวจการลูกเสือฝ่ายฝึกอบรม 
- ผู้ตรวจการลูกเสือฝ่ายเตรียมลูกเสือส ารอง   - ผู้ตรวจการลูกเสือฝ่ายลูกเสือส ารอง 
- ผู้ตรวจการลูกเสือฝ่ายลูกเสือสามัญ   - ผู้ตรวจการลูกเสือฝ่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
- ผู้ตรวจการลูกเสือฝ่ายลูกเสือวิสามัญ - ที่ปรึกษาด้านกิจกรรมทางอากาศ (ลูกเสืออากาศ) 
- ที่ปรึกษาด้านกิจกรรมทางน้ า (ลูกเสือสมุทร) 
- ที่ปรึกษาด้านการแสดง (Gang Show)   - ที่ปรึกษาด้านพิพิธภัณฑ์ลูกเสือแห่งชาติ 
- ที่ปรึกษาด้านงานชุมนุมลูกเสือทางวิทยุสื่อสารและงานชุมนุมลูกเสือ              
  ทางอินเตอร์เน็ต 
- ผู้ประสานงานรางวัลลูกเสือของเขตภาคพื้นเอเซีย – แปซิฟิก  
- ผู้ประสานงานลูกเสือสินติภาพ 

คณะกรรมการบรหิารลูกเสือ - ประธานคณะกรรมการลูกเสือ - ประธานผู้ตรวจการลูกเสือ 
- ผู้ตรวจการลูกเสือฝ่ายต่างประเทศ - เลือกต้ังจากลูกเสือทั่วประเทศ จ านวน 2 ท่าน 
- เลือกต้ังจากลูกเสือที่มีอายุต่ ากว่า 26 ปี ทั่วประเทศ จ านวน 2 ท่าน 
- ที่ได้รับการแต่งต้ัง จ านวน 4 ท่าน 

ส านักงานลูกเสือ - ผู้อ านวยการส านักงาน 
- หัวหน้าฝ่ายบริหาร  - หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม การระดมทุนและการสื่อสาร 
- หัวหน้าฝ่ายการศึกษาและการขนส่ง      - หัวหน้าฝ่ายพัฒนาบุคลากร 
- ที่ปรึกษาด้านสวัสดิการและสุขอนามัย 
- ที่ปรึกษาด้านพัฒนาลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ 
- ผู้จัดการด้านเครือข่าย  - การระดมทุนระดับชาติ 
- ที่ปรึกษาด้านการสื่อสาร        - นักการแผนงาน - ผู้ช่วยนักการแผนงาน 
- นักการเงิน  - ผู้จัดการด้านทรัพย์สิน - นายทะเบียน 
- ที่ปรึกษาด้านการสนับสนุน     - ที่ปรึกษาด้านโครงการ      - ที่ปรึกษาด้านแผนงาน 
- พนักงานต้อนรับ - ผู้จัดการร้านลูกเสือ 

ส านักงานลูกเสือเขต มี 5 เขต 
- ผู้จัดการส านักงานลูกเสือเขต 5 ท่าน 
- ผู้ประสานงานประจ าเขต 5 ท่าน  
- เจ้าหน้าที่ลูกเสือเขตเหนือตอนบน 1 ท่าน 
 

สภาเยาวชนลูกเสือแห่งชาติ - เยาวชนจาก 5 เขต เขตละ 2 คน จ านวน 10 คน 
- ผู้อ านวยการส านักงานลูกเสือ 
- สภาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่แห่งชาติ และสภาลูกเสือวิสามัญแห่งชาติ 
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การบริหารงานของสมาคมลูกเสือนิวซีแลนด์นั้น มีสภาลูกเสือท าหน้าที่วางนโยบาย 
ปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบข้อบังคับลูกเสือต่าง ๆ มีผู้บังคับบัญชาลูกเสืออาสาสมัครระดับชาติ           
ที่มีบทบาทในการเคลื่อนขับกิจการลูกเสือคอยส่งเสริม เสนอแนะการด าเนินงาน และมีคณะกรรมการ
บริหารลูกเสือ เป็นคณะด าเนินงานตามนโยบายของสภาลูกเสือ และสั่งการส านักงานลูกเสือให้ปฏิบัติ
ตามนโยบาย เพ่ือบรรลุตามวัตถุประสงค์ของสภาลูกเสือและคณะกรรมการบริหารลูกเสือ จะเห็นได้
ว่าส านักงานลูกเสือมีหน้าที่สนับสนุนและปฏิบัติการตามนโยบายและการสั่งการของคณะกรรมการ
บริหารลูกเสือเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย  ทั้งนี้ตามโครงสร้างจะเห็นได้ว่า
สมาคมลูกเสือนิวซีแลนด์ เห็นความส าคัญของเยาวชน ซึ่งมีต าแหน่งให้เยาวชนได้มีเวทีแสดง         
ความคิดเห็นและเข้าไปมีส่วนร่วมในทุกระดับ 
 
2.5 การบริหารงานส านักงานลูกเสือโลกเขตภาคพื้นเอเชีย – แปซิฟิก 
 

ซึ่งแบ่งส่วนงานออกเป็น 5 ฝ่าย และคณะท างานเฉพาะกิจ ดังนี้ 
1. ฝ่ายกิจกรรมเยาวชน / ฝ่ายฝึกอบรมลูกเสือ (Programme) ด าเนินการจัดให้มี 

การพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนประสานงานการจัดกิจกรรมในระดับภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก        
และระดับโลก ตลอดจนให้ความช่วยเหลือ หรือให้ค าปรึกษาการจัดกิจกรรมลูกเสือตามหลักการ     
ของลูกเสือโลกให้กับประเทศสมาชิกอย่างเท่าเทียม 

2. ฝ่ายพัฒนาบุลากรผู้ใหญ่ (Adult Support) ประสานงานส่งเสริมให้มีการจัดการ
ฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือในแต่ละประเทศสมาชิก เพ่ือผลิตบุคลกรทางการลูกเสือ ให้มีศักยภาพ              
ในการด าเนินกิจกรรมลูกเสือในกองลูกเสือ ให้เกิดประสอทธิภาพสูงสุดในการพัฒนาศักยภาพ        
ของเยาวชน 

3. ฝ่ายบริหาร (Management) ประสานงานด้านธุรการ จากประเทศสมาชิก 
4. ฝ่ายการเงิน (Financial Resources) จัดเก็บค่าธรรมเนียมลูกเสือโลกและด าเนินการ

บริหารจัดการกองทุนต่าง ๆ ของส านักงานฯ 
5. ฝ่ายการตลาด ประชาสัมพันธ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ (Scouting Profile) 

ด าเนินการด้านการประชาสัมพันธ์ การตลาด ส่งเสริมสมาชิกภาพ และเทคโนโลยีสารสนเทศ         
ในการติดต่อประสานงานระหว่างประเทศ 

คณะท างานเฉพาะกิจ Special Task Force (อาจมีได้หลายคณะ) ตั้งขึ้นตามภารกิจ
เฉพาะ เช่น คณะกรรมการพิจารณาเหรียญรางวัลลูกเสือโลก คณะกรรมการร่างธรรมนูญลูกเสือโลก
ภาคพ้ืนเอเชีย – แปซิฟิก ฯลฯ 
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2.6 กรอบการศึกษาวิเคราะห์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

แก้ไขพระราชบัญญัติลูกเสือ ฉบับท่ี .. พ.ศ. .... 

1. การจัดโครงสร้างอ านาจ
หน้าที่ในระดับนโยบาย 
- เพ่ิมอ านาจหน้าที่ของ      
สภาลูกเสือไทย 
- ที่มาของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิของสภาลูกเสือ
ไทยและที่มาของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิของ 
คณะกรรมการบริหารลูกเสือ
แห่งชาติ 

2. การจัดโครงสร้างอ านาจ
หน้าที่ในระดับบริหารและ
การบริหารงานในองค์กรและ
สามารถประสานงานไปยัง
ส่วนภูมิภาคได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
- ที่มาของเลขาธิการส านักงาน
ลูกเสือแห่งชาติมาจาก 
การสรรหา 
- ปรับโครงสร้างภายใน
ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 

 

3. การจัดการ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ระดับบริหารไปถึงระดับ
ปฏิบัติการ 
- การประสานงาน
ระหว่างส่วนกลางกับ  
ส่วนภูมิภาค 
- การประสานงานและ
ความเข้าใจกับเครือข่าย 
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บทที่ 3 
การทบทวนพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 

 
ทบทวนพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 
 
3.1 หมวดที่ 1 บททั่วไป 

 
คณะลูกเสือแห่งชาติ ประกอบด้วย บรรดาลูกเสือทั้งปวงและบุคลากรทางการลูกเสือ1  

มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ2 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาลูกเสือ 
ทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจและศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ และช่วยสร้างสรรค์
สั งคมให้ เกิดคสามัคคีและมีความเจริญก้าวหน้า ทั้ งนี้  เพ่ือความสงบสุข และความมั่นคง 
ของประเทศชาติ ตามแนวทางดังต่อไปนี้ 

(1) ให้มีนิสัยในการสังเกต จดจ า เชื่อฟัง และพ่ึงตนเอง 
(2) ให้ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน 
(3) ให้รู้จักบ าเพ็ญตนเพ่ือสาธารณประโยชน์ 
(4) ให้รู้จักท าการฝีมือ และฝึกฝนให้ท ากิจการต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 
(5) ให้รู้จักรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี  วัฒนธรรม และความมั่นคง 

ของประเทศชาติ3 
กระทรวงที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบ คือ กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่ส่งเสริม

และสนับสนุนงานของคณะลูกเสือแห่งชาติ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ รวมทั้ง
ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินการของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ ส านักงานลูกเสือจังหวัด ส านักงาน

                                           
1 พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 , มาตรา 6, ราชกิจจานุ เบกษา ฉบับกฤษฎีกา  

เล่มที่ 125 ตอนที่ 42 ก (4 มีนาคม 2551): 93. 
2 พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 , มาตรา 7, ราชกิจจานุ เบกษา ฉบับกฤษฎีกา  

เล่มที่ 125 ตอนที่ 42 ก (4 มีนาคม 2551): 93. 
3 พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 , มาตรา 8, ราชกิจจานุ เบกษา ฉบับกฤษฎีกา  

เล่มที่ 125 ตอนที่ 42 ก (4 มีนาคม 2551): 93. 
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ลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษาและหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การจัดกิจกรรมลูกเสือ
เป็นไปอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.1 โครงสร้างคณะลูกเสือแห่งชาติ 
 
3.2 หมวดที่ 2 การปกครอง 

 
3.2.1 ส่วนที่ 1 สภาลูกเสือไทย 

ให้มีสภาลูกเสือไทย ประกอยด้วย 
(1) นายกรัฐมนตรี เป็นสภานายก 
(2) รองนายกรัฐมนตรี เป็นอุปนายก 
(3 ) กรรมการโดยต าแหน่ ง ได้แก่  รั ฐมนตรีว่ าการกระทรวงศึกษาธิการ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง   
ของมนุษย์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหาร
อากาศ ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา    

                                           
4 พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 , มาตรา 9, ราชกิจจานุ เบกษา ฉบับกฤษฎีกา  

เล่มที่ 125 ตอนที่ 42 ก (4 มีนาคม 2551): 94. 
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ขั้นพ้ืนฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
เลขาธิการสภากาชาดไทย อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น           
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้อ านวยการศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้าน 

(4) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนไม่เกินแปดสิบคน ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
แต่ตั้งตามพระราชอัธยาศัย 

ให้ เลขาธิการส านั กงานลู ก เสื อแห่ งชาติ  เป็ นกรรมการและเลขานุ การ  
รองเลขาธิการและผู้ช่วยเลขาธิการส านักงานลูกเสือแหง่ชาติ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

ส ภ าลู ก เสื อ ไท ย  อ าจ มี ส ภ าน าย ก กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์  อุ ป น าย ก กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์  
และกรรมการกิตติมศักดิ์ ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.2 โครงสร้างสภาลูกเสือไทย 

สภาลูกเสือไทย มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(1) วางนโยบายเพื่อความมั่นคงและความเจริญก้าวหน้าของคณะลูกเสือแห่งชาติ 
(2) ให้ค าแนะน าในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 
(3) พิจารณารายงานประจ าปีของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ6 

                                           
5 พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 , มาตรา 11, ราชกิจจานุ เบกษา ฉบับกฤษฎีกา  

เล่มที่ 125 ตอนที่ 42 ก (4 มีนาคม 2551): 94-95. 
6 พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 , มาตรา 12, ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา  

เล่มที่ 125 ตอนที่ 42 ก (4 มีนาคม 2551): 95. 
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3.2.2 ส่วนที่ 2 คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 
ให้มีคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งเป็นองค์กรบริหารของคณะลูกเสือ

แห่งชาติ ประกอบด้วย 
(1) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกรรมการ 
(2) กรรมการโดยต าแหน่ง ได้แก่ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการและปลัดกระทรวง

มหาดไทย เป็นรองประธานกรรมการ เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
เลขาธิการสภากาชาดไทย ผู้อ านวยการส านักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน ผู้อ านวยการ      
ส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และผู้ อ านวยการศูนย์ปฏิบัติการ        
ลูกเสือชาวบ้าน 

(3) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนไม่เกินสิบห้าคน ซึ่งสภานายกสภาลูกเสือไทย
แต่งตั้งโดยค าแนะน าของกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ตาม (1) และ (2) ซึ่งในจ านวนนี้ต้องมาจาก
ภาคเอกชนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 

ให้ เลขาธิการส านั กงานลู ก เสื อแห่ งชาติ  เป็ นกรรมการและเลขานุ การ  
รองเลขาธิการและผู้ช่วยเลขาธิการส านักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ7 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
ภาพที่ 3.3 โครงสร้างคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 
 
                                           

7 พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 , มาตรา 15, ราชกิจจานุ เบกษา ฉบับกฤษฎีกา  
เล่มที่ 125 ตอนที่ 42 ก (4 มีนาคม 2551): 95-96. 
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คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(1) ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติและตามนโยบาย         

ของสภาลูกเสือไทย 
(2) ส่งเสริมความสัมพันธ์กับคณะลูกเสือนานาชาติ 
(3) สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ 
(4) สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
(5) จัดการทรัพย์สินของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 
(6) ให้ความเห็นชอบในการลงทุนเพ่ือประโยชน์ของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 
(7) ออกข้อบังคับของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติตามที่ ระบุ ไว้               

ในพระราชบัญญัตินี้ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
(8) วางระเบียบและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกิจการลูกเสือ 
(9) จัดท ารายงานประจ าปีเสนอสภาลูกเสือไทยพิจารณาตามมาตรา 12 (3) 
(10) แต่งตั้งท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 
(11) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการตามที่  คณะกรรมการ

บริหารลูกเสือแห่งชาติมอบหมาย 
(12) ก ากับดูแล สนับสนุนและส่งเสริมกิจการลูกเสือชาวบ้าน 
(13) จัดตั้งต าแหน่งกิตติมศักดิ์ และต าแหน่งอ่ืนใดที่มิได้ ระบุไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 
(1 4 ) ป ฏิ บั ติ ก า ร อ่ื น ใด ต าม ที่ ก ฎ ห ม ายก าห น ด ให้ เป็ น อ าน าจห น้ าที่ 

ของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติหรือตามท่ีคณะรัฐมนตรีมอบหมาย8 
ให้ มี ส านั กงานลูกเสือแห่ งชาติ  เป็ นหน่ วยงานของรัฐ  ที่ ไม่ เป็นส่ วนราชการ 

หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น 
ให้ ส า นั ก ง า น ลู ก เสื อ แ ห่ ง ช า ติ  มี ฐ า น ะ เป็ น นิ ติ บุ ค ค ล แ ล ะ อ ยู่ ใน ก า กั บ 

ของกระทรวงศึกษาธิการ 
การจัดแบ่งส่วนงานภายในของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ

คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ9 

                                           
8 พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 , มาตรา 17, ราชกิจจานุ เบกษา ฉบับกฤษฎีกา  

เล่มที่ 125 ตอนที่ 42 ก (4 มีนาคม 2551): 96-97. 
9 พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 , มาตรา 18, ราชกิจจานุ เบกษา ฉบับกฤษฎีกา  

เล่มที่ 125 ตอนที่ 42 ก (4 มีนาคม 2551): 97. 
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เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ ให้รัฐมนตรีแต่งตั้ง 
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการคนหนึ่ง ท าหน้าที่เลขาธิการส านักงานลูกเสือแห่งชาติ  และแต่งตั้ง
ผู้บริหารระดับสูงอ่ืนในกระทรวงศึกษาธิการ ท าหน้าที่รองเลขาธิการและผู้ช่วยเลขาธิการ ตามจ านวน
ที่เหมาะสม โดยการเสนอของเลขาธิการส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 

การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการตามวรรคหนึ่ ง ให้ถือเป็น          
การปฏิบัติราชการด้วย10 

ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ มีอ านาจหน้าที่ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือ
แห่งชาติและตามนโยบายของสภาลูกเสือไทย รวมทั้งให้มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(1) ถือกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในทรัพย์สินของคณะลูกเสือแห่งชาติ        
หรือด าเนินการใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน 

(2) ท านิติกรรมสัญญาหรือข้อตกลงอ่ืน 
(3) รับผิดชอบการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 
(4) ควบคุมดูแลกิจการลูกเสือให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบ       

ของทางราชการและคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ รวมทั้งถูกต้องตามแบบธรรมเนียม        
ของลูกเสือ 

(5) จัดให้มีการฝึกอบรมหรือการชุมนุมลูกเสือ ผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่ลูกเสือ 
(6) จัดท ารายงานประจ าปีพร้อมงบดุลเสนอคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 
(7) จัดให้มีทะเบียนและสถิติต่าง ๆ เกี่ยวกับลูกเสือ 
(8) ประสานงานและส่งเสริมส านักงานลูกเสือจังหวัดและส านักงานลูกเสือเขต    

พ้ืนที่การศึกษา 
(9) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับและตามมติของคณะกรรมการบริหาร

ลูกเสือแห่งชาติ11 
 
 
 

                                           
10 พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 , มาตรา 19, ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา  

เล่มที่ 125 ตอนที่ 42 ก (4 มีนาคม 2551): 97. 
11 พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 , มาตรา 20, ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา  

เล่มที่ 125 ตอนที่ 42 ก (4 มีนาคม 2551): 97-98. 
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ภาพที่ 3.4 โครงสร้างส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 

ส านักงานลูกเสือแห่งชาติมีรายได้ ดังต่อไปนี้ 
(1) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามความเหมาะสมเป็นรายปี 
(2) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้ 
(3) ค่าบ ารุง ค่าธรรมเนียม และค่าบริการอ่ืนตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหาร

ลูกเสือแห่งชาติ 
(4) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการลงทุนหรือการร่วมลงทุนกับหน่วยงาน     

และบุคคลภายนอก รวมทั้งผลประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 
(5) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ ได้จากทรัพย์สินของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ       

และทรัพย์สินที่ส านักงานลูกเสือแห่งชาติปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์ 
(6) รายได้หรือผลประโยชน์อื่น12 

บรรดาเงินหรือรายได้ของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ ไม่เป็นเงินหรือรายได้ที่ต้องน าส่ง
คลังตามกฎหมายว่าด้วยเงินควคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ การใช้จ่ายเงินหรือรายได้
ของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ ให้เป็นไปเพ่ือประโยชน์แก่กิจการลูกเสือตามข้อบังคับคณะกรรมการ
บริหารลูกเสือแห่งชาติ13 

                                           
12 พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 , มาตรา 21, ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา  

เล่มที่ 125 ตอนที่ 42 ก (4 มีนาคม 2551): 98. 
13 พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 , มาตรา 22, ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา  

เล่มที่ 125 ตอนที่ 42 ก (4 มีนาคม 2551): 98. 
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ให้เลขาธิการส านักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นผู้รับผิดชอบการบริหารงานของส านักงาน
ลูกเสือแห่งชาติและเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างในส านักงาน รวมทั้งให้มีอ านาจหน้าที่ 
ดังต่อไปนี้ 

(1) ควบคุมดูแลทรัพย์สินของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 
(2) เสนอรายงานประจ าปีเกี่ยวกับผลการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของส านักงาน 

รวมทั้งการเงินและบัญชี ตลอดจนกระบวนการด าเนินงาน แผนการเงินและงบประมาณของปีถัดไป
ต่อคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 

(3) เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติเกี่ยวกับการปรับปรุง
กิจการและการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ     
และตามนโยบายของสภาลูกเสือไทย 

(4) บรรจุ แต่งตั้ง เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง และลงโทษทางวินัย พนักงาน
และลูกจ้าง ตลอดจนให้พนักงานและลูกจ้างออกจากต าแหน่ง ทั้งนี้ ตามข้อบังคับคณะกรรมการ
บริหารลูกเสือแห่งชาติ 

(5) วางระเบียบเกี่ยวกับการด าเนินงานของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ โดยไม่ขัด   
หรือแย้งกับกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของทางราชการและคณะกรรมการบริหารลูกเสือ
แห่งชาติ14 

กิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ให้เลขาธิการส านักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นผู้แทน 
ของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ เพ่ือการนี้ เลขาธิการส านักงานลูกเสือแห่งชาติจะมอบอ านาจให้บุคคล
ใดปฏิบัติหน้าที่เฉพาะอย่างแทนก็ได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารลูกเสือ
แห่งชาติก าหนด15 

กิจการของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ  ไม่อยู่ภายใต้บั งคับแห่ งกฎหมายว่าด้วย 
การคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยประกันสังคมและกฎหมาย 
ว่าด้วยเงินทดแทน16 

                                           
14 พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 , มาตรา 23, ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา  

เล่มที่ 125 ตอนที่ 42 ก (4 มีนาคม 2551): 98-99. 
15 พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 , มาตรา 24, ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา  

เล่มที่ 125 ตอนที่ 42 ก (4 มีนาคม 2551): 99. 
16 พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 , มาตรา 25, ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา  

เล่มที่ 125 ตอนที่ 42 ก (4 มีนาคม 2551): 99. 
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การบัญชีของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ ให้จัดท าตามมาตรฐานการบัญชี  ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการบัญชี และต้องจัดให้มีการตรวจสอบเกี่ยวกับการเงิน การบัญชีและการพัสดุของส านักงาน
ลูกเสือแห่งชาติ ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ  
ทราบอย่างน้อยปีละครั้ง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติก าหนด17 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.5 โครงสร้างภายในส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 

3.2.3 ส่วนที่ 3 ลูกเสือจังหวัด 

แต่ละจังหวัด ให้จัดระเบียบการปกครองลูกเสือตามเขตจังหวัด ส าหรับการจัดระเบียบ
การปกครองลูกเสือในกรุงเทพมหานครและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้งเป็นรูปแบบ
พิเศษ ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง18 

ให้มีคณะกรรมการลูกเสือจังหวัด ประกอบด้วย 
(1) ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ 
(2) กรรมการโดยต าแหน่ง ได้แก่ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นรองประธาน

กรรมการ ปลัดจังหวัด นายกเหล่ากาชาดจังหวัด ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัด นายกองค์การบริหาร         

                                           
17 พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 , มาตรา 26, ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา 

 เล่มที่ 125 ตอนที่ 42 ก (4 มีนาคม 2551): 99.   
18 พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 , มาตรา 28, ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา  

เล่มที่ 125 ตอนที่ 42 ก (4 มีนาคม 2551): 100.   
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ส่วนจังหวัด นายอ าเภอ นายกเทศมนตรี นายกสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัด และผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

(3) กรรมการประเภทผู้แทนจ านวนห้าคน ได้แก่ ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษ า        
ผู้แทนสถานศึกษาอาชีวศึกษา ผู้แทนค่ายลูกเสือจังหวัด ผู้แทนสมาคมหรือสโมสรลูกเสือ และผู้แทน
จากลูกเสือชาวบ้าน ซึ่งเลือกกันเองกลุ่มละหนึ่งคน 

(4) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนไม่เกินสิบคน ซึ่งประธานกรรมการแต่งตั้ง        
โดยค าแนะน าของกรรมการลูกเสือจังหวัดตาม (2) และ (3) ในจ านวนนี้ จะต้องแต่งตั้งจากภาคเอกชน
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 

ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเขต 1 เป็นกรรมการและเลขานุการ 
ให้ ผู้ อ าน วยการศู น ย์ ก ารศึ กษ าน อก โรง เรี ยน จั งห วั ด  เป็ น ก รรม การ 

และผู้ช่วยเลขานุการ 
หลักเกณฑ์และวิธีการในการเลือกกรรมการตาม (3) ให้เป็นไปตามข้อบังคับ

คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ19 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.6 โครงสร้างคณะกรรมการลูกเสือจังหวัด 

 

                                           
19 พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 , มาตรา 29, ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา  

เล่มที่ 125 ตอนที่ 42 ก (4 มีนาคม 2551): 100-101.   
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คณะกรรมการลูกเสือจังหวัด มีอ านาจหน้าที่ในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้ 
(1) ควบคุมดูแลกิจการลูกเสือให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบ      

ของทางราชการและคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 
(2) ส่งเสริมและสนับสนุนความม่ันคงและความเจริญก้าวหน้าของกิจการลูกเสือ 
(3) สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ 
(4) ควบคุมดูแลทรัพย์สินในกิจการของลูกเสือจังหวัด 
(5) พิจารณาค าขอการจัดตั้งค่ายลูกเสือตามาตรา 32 
(6) พิจารณารายงานประจ าปีของส านักงานลูกเสือจังหวัด 
(7) ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปี 
(8) ให้ค าแนะน าผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษาในการปฏิบัติงานลูกเสือ 
(9) จัดให้มีทะเบียนและสถิติต่าง ๆ เกี่ยวกับการด าเนินกิจการลูกเสือ 
(10) ออกระเบียบปฏิบัติ เกี่ยวกับกิจการลูกเสือ เพ่ือความเหมาะสมแก่การ

ปกครองในจังหวัด ซึ่งจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของทางราชการ               
และคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 

(11) จัดท ารายงานประจ าปีและรายงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการลูกเสือในจังหวัด    
เสนอต่อคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 

(12) แต่ งตั้ งคณะอนุกรรมการเพ่ือด าเนินการอย่ างหนึ่ งอย่างใด ตามที่
คณะกรรมการลูกเสือจังหวัดมอบหมาย 

(13) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติมอบหมาย20 
การจัดตั้งค่ายลูกเสือในจังหวัดใดต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือ จากคณะกรรมการ

ลูกเสือจังหวัด และให้คณะกรรมการลูกเสือจังหวัดรายงาน ต่อคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
ทราบ การขออนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
บริหารลูกเสือแห่งชาติก าหนด21 

 
 

                                           
20 พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 , มาตรา 31, ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา  

เล่มที่ 125 ตอนที่ 42 ก (4 มีนาคม 2551): 101.   
21 พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 , มาตรา 32, ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา  

เล่มที่ 125 ตอนที่ 42 ก (4 มีนาคม 2551): 101-102.   
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ภาพที่ 3.7 โครงสร้างส านักงานลูกเสือจังหวัด 
 

ให้มีส านักงานลูกเสือจังหวัดอยู่ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเขต 1 โดยมีผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเขต 1 เป็นหัวหน้าส านักงานลูกเสือจังหวัด บังคับบัญชา และรับผิดชอบ
การด าเนินงานของส านักงานลูกเสือจังหวัด และให้ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด 
เป็นผู้ช่วยหัวหน้าส านักงานลูกเสือจังหวัด22 

ตารางที่ 3.1 แสดงผลการแจ้งสภาพปัญหาจากผู้อ านวยการลูกเสือจังหวัด 

ล าดับที่ ผู้อ านวยการลูกเสือจังหวัด สภาพปัญหา 

1 จังหวัดจันทบุรี ไม่มีปัญหาเรื่องโครงสร้าง 
2 จังหวัดชลบุร ี การท างานของส านักลูกเสือจังหวัดควรแยกออกจาก

ส านักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษาเขต 1 
3 จังหวัดเชียงราย ไม่มีปัญหาเรื่องโครงสร้าง 

4 จังหวัดตราด ไม่มีปัญหาเรื่องโครงสร้าง 

 

                                           
22 พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 , มาตรา 33, ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา  

เล่มที่ 125 ตอนที่ 42 ก (4 มีนาคม 2551): 102. 
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ตารางที่ 3.1 แสดงผลการแจ้งสภาพปัญหาจากผู้อ านวยการลูกเสือจังหวัด (ต่อ) 

ล าดับที่ ผู้อ านวยการลูกเสือจังหวัด สภาพปัญหา 
5 จังหวัดนครสวรรค์ ควรมีโครงสร้างในการบริหารงานในทุกระดับ  

ให้สอดคล้องกับการบริหารราชการของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

6 จังหวัดบุรีรัมย์ โครงสร้างและอัตราก าลังไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
ส านักงานลูกเสือจังหวัดควรไปสังกัดส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด 

7 จังหวัดปทุมธานี โครงการการบริหารงานของลูกเสือไม่สอดคล้องกับการ
บริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ 

8 จังหวัดพิษณุโลก โครงสร้างและอัตราก าลังไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
บุคลากรไม่มีความสามารถที่จะขับเคลื่อนกิจการลูกเสือได้ 

9 จังหวัดแพร่ ไม่มีปัญหาเรื่องโครงสร้าง 
10 จังหวัดล าพูน ไม่มีปัญหาเรื่องโครงสร้าง 

11 จังหวัดศรีสะเกษ ปัญหาการประสานงานระหว่างหน่วยงานของลูกเสือ 
ในจังหวัด 

12 จังหวัดสมุทรปราการ จ านวนคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดมีจ านวนมาก 

ขาดงบประมาณในการสนับสนุนงาน 
บุคลากรมีข้อจ ากัดในการปฏิบัติตามกฎหมายลูกเสือ 

13 จังหวัดสุพรรณบุรี ปัญหาความชัดเจนในการท างานของส านักงานลูกเสือ
จังหวัดกับส านักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษา 

14 จังหวัดอ่างทอง ปัญหาการทับซ้อนกันของพ้ืนที่ในการดูแลของเขตพ้ืนที่
ประถมศึกษาและเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษา 

15 จังหวัดอุทัยธานี ไม่มีปัญหาเรื่องโครงสร้าง 

16 จงัหวัดอุบลราชธานี ควรแยกส านักงานลูกเสือจังหวัดออกเป็นอิสระ 

ที่มา: ส านักงานลูกเสือแห่งชาติได้เก็บข้อมูลไว้เมื่อประมาณต้นปี 2560 โดยได้รับการสนับสนุน   
ข้อมูลนี้จากส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 
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จากตารางที่ 3.1 แสดงให้เห็นว่าสภาพปัญหาในเชิงโครงสร้างที่เกิดขึ้นนั้นสามารถ    
แบ่งออกได้ 6 ลักษณะ คือ  

1. ปัญหาของคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดในด้านจ านวนและองค์ประกอบ 
2. ปัญหาการซ้อนทับการท างานของส านักงานลูกเสือจังหวัดกับส านักงานลูกเสือ

เขตพ้ืนที่การศึกษา 
3. ปัญหาการซ้อนทับการท างานของส านักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่ประถมศึกษา        

กับส านักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษา 
4. ปัญหาโครงสร้างในการประสานงานในส านักงานลูกเสือจังหวัดทั้งในแนวดิ่ง      

คือ ส านักงานลูกเสือจังหวัดกับส านักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษา และปัญหาการประสานงาน
ระหว่างส านักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษา 

5. การบริหารงานของส านักงานลูกเสือจังหวัดไม่ควรอยู่ในส านักงานลูกเสือเขต   
พ้ืนที่การศึกษาเขต 1 

6. การบริหารงานของส านักงานลูกเสือจังหวัดที่ไม่สอดคล้องกับการบริหาร
ราชการของกระทรวงศึกษาธิการ 

3.2.4 ส่วนที่ 4 ลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา 

ให้มีส านักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือการบริหารงานลูกเสือในเขตพ้ืนที่
การศึกษานั้น23 

ให้มีคณะกรรมการลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษา ประกอบด้วย 
(1) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นประธานกรรมการ 
(2) กรรมการโดยต าแหน่ง ได้แก่ ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรของทุกอ าเภอ       

ในเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือผู้ก ากับการสถานีต ารวจนครบาลของทุกสถานีในเขตพ้ืนที่การศึกษา     
ของกรุงเทพมหานคร 

(3 ) กรรมการประเภทผู้ แทน ได้ แก่  ผู้ แทนองค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น           
ผู้แทนสถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้แทนสถานศึกษาเอกชน ผู้แทนสถานศึกษา
อาชีวศึกษา ผู้ แทนสถาบัน อุดมศึกษา  ผู้ แทนศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอ าเภอ             
ผู้แทนค่ายลูกเสือ และผู้แทนสมาคมหรือสโมสรลูกเสือ ซึ่งเลือกกันเองกลุ่มละหนึ่งคน  

                                           
23 พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 , มาตรา 35, ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา  

เล่มที่ 125 ตอนที่ 42 ก (4 มีนาคม 2551): 102. 
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(4) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนไม่เกินเจ็ดคน ซึ่งประธานกรรมการแต่งตั้ง       
โดยค าแนะน าของกรรมการตาม (2) และ (3) ในจ านวนนี้จะต้องแต่งตั้งจากภาคเอกชนไม่น้อยกว่า    
กึ่งหนึ่ง 

ให้รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ได้รับมอบหมายเป็นกรรมการ
และเลขานุการ และให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่งตั้งข้าราชการในส านักงานเขต      
พ้ืนที่การศึกษาอีกไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ  

หลักเกณฑ์และวิธีการในการเลือกกรรมการตาม (3) ให้เป็นให้เป็นไปตามข้อบังคับ
คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.8 โครงสร้างคณะกรรมการลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ให้คณะกรรมการลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษา มีอ านาจหน้าที่ภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ดังต่อไปนี้ 

(1) ควบคุมดูแลกิจการลูกเสือให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบ 
ของทางราชการและคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 

(2) ส่งเสริมและสนับสนุนความม่ันคงและความเจริญก้าวหน้าของกิจการลูกเสือ 
(3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมลูกเสือท้ังในและนอกสถานศึกษา 

                                           
24 พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 , มาตรา 36, ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา  

เล่มที่ 125 ตอนที่ 42 ก (4 มีนาคม 2551): 102-103. 
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(4) ควบคุมดูแลทรัพย์สินในกิจการของลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(5) พิจารณารายงานประจ าปีของส านักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษาและรายงาน

ให้คณะกรรมการลูกเสือจังหวัดทราบ 
(6) ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปี 
(7) ให้ค าแนะน าแก่ผู้อ านวยการสถานศึกษาในการปฏิบัติงานหรือการจัดกิจกรรม

ลูกเสือ 
(8) จัดให้มีทะเบียบและสถิติต่าง ๆ เกี่ยวกับลูกเสือ 
(9) ก ากับดูแล สนับสนุนและส่งเสริมกิจการลูกเสือชาวบ้านในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(10 ) ออกระเบี ยบปฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บกิ จการลู ก เสื อ  เพ่ื อความ เหมาะสม 

แก่การปกครองในเขตพ้ืนที่การศึกษา ซึ่งจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบ 
ของทางราชการและคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.9 โครงสร้างส านักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ให้มีส านักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษาอยู่ ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานั้น  
โดยมีผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นหัวหน้าส านักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษา 
บั งคั บบั ญ ชาและรับ ผิ ดชอบการด า เนิ น งานของส านั ก งานลู ก เสื อ เขต พ้ื นที่ ก ารศึ กษ า                    

                                           
25 พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 , มาตรา 38, ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา  

เล่มที่ 125 ตอนที่ 42 ก (4 มีนาคม 2551): 103. 
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และให้รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ซึ่งผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มอบหมาย เป็นผู้ช่วยหัวหน้าส านักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษา26 

 
ตารางที่ 3.2 แสดงผลการแจ้งสภาพปัญหาจากผู้อ านวยการลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ล าดับที่ ส านักงานลูกเสือเขต สภาพปัญหา 

1 กาญจนบุรี เขต 1 ปัญหาความสับสนในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อ านวยการลูกเสือ
จังหวัดกับผู้อ านวยการลูกเสือเขต 

ปัญหางบประมาณไม่เพียงพอ 
ปัญหาบุคลากรไม่เพียงพอ 

2 กาญจนบุรี เขต 2 ปัญหางบประมาณไม่เพียงพอ 

ปัญหาบุคลากรไม่เพียงพอ 
3 กาฬสินธุ์ เขต 1 ปัญหาการซ้อนทับกันของความรับผิดชอบของส านักงาน

ลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ปัญหางบประมาณไม่เพียงพอ 

ปัญหาบุคลากรไม่เพียงพอ 

4 กาฬสินธุ์ เขต 2 ปัญหาการให้งานที่ไม่เกี่ยวข้องมาอยู่ในส านักงานลูกเสือเขต    
พ้ืนที่การศึกษาเช่น งานลูกเสือชาวบ้าน 

ปัญหาบุคลากรไม่เพียงพอ 
5 ขอนแก่น เขต 2 ปัญหาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ลูกเสือเขตท่ีไม่เชี่ยวชาญ 

ปัญหาโครงสร้างและจ านวนของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่
การศึกษาท่ีมีจ านวนมากและไม่เหมาะสม 

6 ขอนแก่น เขต 3 ปัญหาการประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง 

ปัญหางบประมาณไม่เพียงพอ 
ปัญหาบุคลากรไม่เพียงพอ 

ปัญหาระบบฐานข้อมูล และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

                                           
26 พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 , มาตรา 39, ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา  

เล่มที่ 125 ตอนที่ 42 ก (4 มีนาคม 2551): 104. 



Ref. code: 25605903011137AXQ

62 
 

 

62 

ตารางที่ 3.2 แสดงผลการแจ้งสภาพปัญหาจากผู้อ านวยการลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษา (ต่อ) 

ล าดับที่ ส านักงานลูกเสือเขต สภาพปัญหา 
7 ขอนแก่น เขต 4 ควรมีการเพ่ิมต าแหน่งผู้อ านวยการลูกเสืออ าเภอ 

ปัญหาการประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง 
ปัญหางบประมาณไม่เพียงพอ 

ปัญหาบุคลากรไม่เพียงพอ 

ปัญหาระบบฐานข้อมูล และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
8 ชุมพร เขต 2 ปัญหาโครงสร้างและจ านวนของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่

การศึกษาท่ีไม่เหมาะสมและไม่ได้ค่าตอบแทน 
ปัญหางบประมาณไม่เพียงพอ 

ปัญหาบุคลากรไม่เพียงพอ 

9 เชียงราย เขต 2 ปัญหาโครงสร้างและจ านวนของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่
การศึกษาท่ีมีจ านวนมาก 

ปัญหางบประมาณไม่เพียงพอ 
ปัญหาบุคลากรไม่เพียงพอ 

10 เชียงราย เขต 4 ปัญหางบประมาณไม่เพียงพอ 

ปัญหาบุคลากรไม่เพียงพอ 
11 เชียงใหม่ เขต 1 ปัญหาการประงานระหว่างส านักงานลูกเสือเขตกับหน่วยงาน

อ่ืนๆ 
ปัญหาโครงการการบริหารงานของลูกเสือไม่สอดคล้อง      
กับการบริหารราชการของกระทรวง 

ปัญหางบประมาณไม่เพียงพอ 
ปัญหาบุคลากรไม่เพียงพอ 

12 เชียงใหม่ เขต 4 ปัญหาด้านงบประมาณไม่เพียงพอในการบริหารงาน 
13 ตรัง เขต 1 ปัญหาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ลูกเสือเขตท่ีไม่เชี่ยวชาญ 

ปัญหาความสับสนของการท างานของส านักงานลูกเสือจังหวัด
กับหัวหน้าส านักงานลูกเสือจังหวัด 
ปัญหางบประมาณไม่เพียงพอ 

ปัญหาบุคลากรไม่เพียงพอ 
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ตารางที่ 3.2 แสดงผลการแจ้งสภาพปัญหาจากผู้อ านวยการลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษา (ต่อ) 

ล าดับที่ ส านักงานลูกเสือเขต สภาพปัญหา 
14 ตรัง เขต 2 ปัญหาการซ้อนทับกันของความรับผิดชอบของส านักงาน

ลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ปัญหางบประมาณไม่เพียงพอ 

ปัญหาบุคลากรไม่เพียงพอ 

15 ตราด เขต 1 ปัญหางบประมาณไม่เพียงพอ 
ปัญหาบุคลากรไม่เพียงพอ 

16 ตาก เขต 2 ปัญหาการประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง 
ปัญหาการประสานระหว่างส านักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่
การศึกษากับส านักงานลูกเสือจังหวัด 

ปัญหาการประสานระหว่างส านักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่
การศึกษากับส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 

ปัญหางบประมาณไม่เพียงพอ 
ปัญหาบุคลากรไม่เพียงพอ 

ปัญหาระบบฐานข้อมูล และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

17 นครพนม เขต 1 ปัญหางบประมาณไม่เพียงพอ 
ปัญหาบุคลากรไม่เพียงพอ 

18 นครราชสีมา เขต 1 ปัญหาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ลูกเสือเขตท่ีไม่เชี่ยวชาญ 
ปัญหาโครงสร้างและจ านวนของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่
การศึกษาท่ีมีจ านวนมาก 

ปัญหางบประมาณไม่เพียงพอ 
ปัญหาบุคลากรไม่เพียงพอ 

19 นครราชสีมา เขต 2 ปัญหาการประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง 
ปัญหางบประมาณไม่เพียงพอ 

20 นครราชสีมา เขต 3 ปัญหาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ลูกเสือเขตท่ีไม่เชี่ยวชาญ 

ปัญหาการประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง 
ปัญหางบประมาณไม่เพียงพอ 
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ตารางที่ 3.2 แสดงผลการแจ้งสภาพปัญหาจากผู้อ านวยการลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษา (ต่อ) 

ล าดับที่ ส านักงานลูกเสือเขต สภาพปัญหา 
21 นครศรีธรรมราช เขต 3 ปัญหาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ลูกเสือเขตท่ีไม่เชี่ยวชาญ 

ปัญหาการประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง 
ปัญหาโครงสร้างของส านักงานลูกเสือเขตอยู่ในกลุ่มส่งเสริม
ของส านักงานลูกเสือเขต ท าให้มีโครงสร้างเล็กไม่สามารถ
ท างานได้สมเจตนารมณ์ 

ปัญหางบประมาณไม่เพียงพอ 

22 นครศรีธรรมราช เขต 4 ควรแยกส านักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษาออกจาก       
งานของเขตพ้ืนที่ 

ปัญหาการประสานงานในทางธุรการ 
ปัญหางบประมาณไม่เพียงพอ 

23 นครสวรรค์ เขต 1 ปัญหาโครงการการบริหารงานของลูกเสือไม่สอดคล้อง      
กับการบริหารราชการของกระทรวง 

24 น่าน เขต 1 ปัญหางบประมาณไม่เพียงพอ 

ปัญหาบุคลากรไม่เพียงพอ 
25 บุรีรัมย์ เขต 1 ปัญหาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ลูกเสือเขตท่ีไม่เชี่ยวชาญ 

ปัญหางบประมาณไม่เพียงพอ 

ปัญหาบุคลากรไม่เพียงพอ 
26 บุรีรัมย์ เขต 3 ปัญหาการปฏิบัติงานตามกฎหมาย 

27 ปทุมธานี เขต 1 ปัญหาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ลูกเสือเขตท่ีไม่เชี่ยวชาญ 

ปัญหาโครงสร้างและจ านวนของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่
การศึกษาท่ีมีจ านวนมาก ควรมีไม่เกิน 15 คน 

ปัญหางบประมาณไม่เพียงพอ 
ปัญหาบุคลากรไม่เพียงพอ 

28 ปทุมธานี เขต 2 ปัญหาการประสานงานในทางธุรการ 

ปัญหางบประมาณไม่เพียงพอ 
ปัญหาบุคลากรไม่เพียงพอ 
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ตารางที่ 3.2 แสดงผลการแจ้งสภาพปัญหาจากผู้อ านวยการลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษา (ต่อ) 

ล าดับที่ ส านักงานลูกเสือเขต สภาพปัญหา 
29 พะเยา เขต 1 ปัญหาความไม่เหมาะสมของโครงสร้างของคณะกรรมการ

ลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษา ด้านบทบาทกับต าแหน่งราชการ 
ปัญหางบประมาณไม่เพียงพอ 

ปัญหาบุคลากรไม่เพียงพอ 

30 พิษณุโลก เขต 3 ปัญหาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ลูกเสือเขตท่ีไม่เชี่ยวชาญ 
ปัญหางบประมาณไม่เพียงพอ 

31 เพชรบุรี ปัญหาความไม่ใส่ใจของคณะกรรมการลูกเสือเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

ปัญหางบประมาณไม่เพียงพอ 

ปัญหาบุคลากรไม่เพียงพอ 
32 แพร่ เขต 1 ปัญหาโครงสร้างและจ านวนของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่

การศึกษาท่ีมีจ านวนมากและไม่เหมาะสม 
33 มหาสารคาม เขต 1 ปัญหาการประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง 

ปัญหาการประสานงานในทางธุรการ 

ปัญหาบุคลากรไม่เพียงพอ 
34 มหาสารคาม เขต 3 ปัญหาการทุจริตในการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ 

ปัญหาการผูกขาดอ านาจของผู้อ านวยการส่วนต่างๆ          
ในส านักงานลูกเสือแห่งชาติ ควรมีวาระในการบริหารงาน 

ปัญหาการเลือกปฏิบัติ 

ปัญหาบุคลากรไม่เพียงพอ 
35 ร้อยเอ็ด เขต 2 ปัญหาการประสานงานระหว่างเขตพ้ืนที่การศึกษา           

กับส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 
ปัญหางบประมาณไม่เพียงพอ 

ปัญหาบุคลากรไม่เพียงพอ 

36 ร้อยเอ็ด เขต 3 ปัญหาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ลูกเสือเขตท่ีไม่เชี่ยวชาญ 
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ตารางที่ 3.2 แสดงผลการแจ้งสภาพปัญหาจากผู้อ านวยการลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษา (ต่อ) 

ล าดับที่ ส านักงานลูกเสือเขต สภาพปัญหา 
37 ราชบุรี เขต 2 ปัญหาความไม่เหมาะสมของโครงสร้างของคณะกรรมการ

ลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ปัญหางบประมาณไม่เพียงพอ 

ปัญหาบุคลากรไม่เพียงพอ 

38 ล าปาง เขต 3 ปัญหาการประสานงานในทางธุรการ 
ปัญหาด้านงบประมาณไม่เพียงพอในการบริหารงาน 

ปัญหาบุคลากรไม่เพียงพอ 
39 เลย เขต 2 ปัญหาการประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง 

ปัญหางบประมาณไม่เพียงพอ 

40 เลย เขต 3 ปัญหาการซ้อนทับกันของความรับผิดชอบของส านักงาน
ลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษา 

41 ศรีสะเกษ เขต 1 ปัญหาการบริหารงานที่ไม่สามารถตัดสินใจได้ ควรแยก
ออกเป็นอิสระ 

ปัญหาการประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง 

ปัญหางบประมาณไม่เพียงพอ 
42 ศรีสะเกษ เขต 3 ปัญหาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ลูกเสือเขตท่ีไม่เชี่ยวชาญ 

ปัญหาด้านงบประมาณไม่เพียงพอในการบริหารงาน 
ปัญหาบุคลากรไม่เพียงพอ 

43 ศรีสะเกษ เขต 4 ปัญหาโครงสร้างและจ านวนของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่
การศึกษาท่ีมีจ านวนมากและไม่เหมาะสม 

44 สกลนคร เขต 3 ปัญหาการออกกฎหมายไม่ครบถ้วน 

ปัญหาด้านงบประมาณไม่เพียงพอในการบริหารงาน 
ปัญหาบุคลากรไม่เพียงพอ 

45 สมุทรสาคร ปัญหาการประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง 

ปัญหาการประสานงานในทางธุรการ 
ปัญหาบุคลากรไม่เพียงพอ 

46 สระบุรี เขต 2 ไม่ระบุ 
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ตารางที่ 3.2 แสดงผลการแจ้งสภาพปัญหาจากผู้อ านวยการลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษา (ต่อ) 

ล าดับที่ ส านักงานลูกเสือเขต สภาพปัญหา 
47 สิงห์บุรี ปัญหาการซ้อนทับกันของความรับผิดชอบของส านักงาน

ลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษา 
48 สุพรรณบุรี เขต 1 ปัญหางบประมาณไม่เพียงพอ 

ปัญหาบุคลากรไม่เพียงพอ 

49 หนองบัวล าพู เขต 2 ปัญหาการประสานงานระหว่างเขตพ้ืนที่การศึกษา           
กับส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 

ปัญหางบประมาณไม่เพียงพอ 
50 อุดรธานี เขต 4 ปัญหาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ลูกเสือเขตท่ีไม่เชี่ยวชาญ 

ปัญหาการประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง 

ปัญหางบประมาณไม่เพียงพอ 
51 อุตรดิตถ์ เขต 1 ปัญหาการประสานงานในทางธุรการ 

ปัญหางบประมาณไม่เพียงพอ 
ปัญหาบุคลากรไม่เพียงพอ 

52 อุบลราชธานี เขต 3 ปัญหาการประสานงานในทางธุรการ 

ปัญหางบประมาณไม่เพียงพอ 
53 อุบลราชธานี เขต 4 ปัญหากฎหมายที่ยังออกไม่ครบถ้วนในการปฏิบัติ 

ปัญหางบประมาณไม่เพียงพอ 

ปัญหาบุคลากรไม่เพียงพอ 
54 อุบลราชธานี เขต 5 ปัญหางบประมาณไม่เพียงพอ 

ที่มา: ส านักงานลูกเสือแห่งชาติได้เก็บข้อมูลไว้เมื่อประมาณต้นปี 2560 โดยได้รับการสนับสนุน   
ข้อมูลนี้จากส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 

จากตารางที่ 3.2 แสดงให้เห็นว่าสภาพปัญหาในเชิงโครงสร้างที่เกิดขึ้นนั้นสามารถ    
แบ่งออกได้ 6 ลักษณะ คือ 

1. ปัญหาของคณะกรรมการลูกเสือเขตพ้ืนที่ในด้านจ านวนและองค์ประกอบ    
รวมถึงความใส่ใจในการท างานให้กับส านักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษาด้วย 

2. ปัญหาการซ้อนทับการท างานของส านักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่ประถมศึกษา       
กับส านักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษา 
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3. ปัญหาโครงสร้างในการประสานงานในส านักงานลูกเสือจังหวัดทั้งในแนวดิ่ง    
คือ ส านักงานลูกเสือจังหวัดกับส านักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษา และปัญหาการประสานงาน
ระหว่างส านักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษา 

4. การบริหารงานของส านักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษาไม่ควรอยู่ในกลุ่ม         
งานส่งเสริมฯ 

5. การบริหารงานของส านักงานลูกเสือจังหวัดที่ไม่สอดคล้องกับการบริหาร
ราชการของกระทรวงศึกษาธิการ 

6. การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง 
 

3.3 หมวดที่ 3 การจัดกลุ่ม ประเภทและต าแหน่งลูกเสือ 
 

ต าแหน่งผู้บังคับบัญชาลูกเสือมีล าดับ ดังต่อไปนี้ 
(1) ผู้อ านวยการใหญ่ 
(2) รองผู้อ านวยการใหญ่ 
(3) ผู้ช่วยผู้อ านวยการใหญ่ 
(4) ผู้อ านวยการลูกเสือจังหวัด 
(5) รองผู้อ านวยการลูกเสือจังหวัด 
(6) ผู้ช่วยผู้อ านวยการลูกเสือจังหวัด 
(7) ผู้อ านวยการลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(8) รองผู้อ านวยการลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(9) ผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียน 
(10)  รองผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียน 
(11)  ผู้ก ากับกลุ่มลูกเสือ 
(12)  รองผู้ก ากับกลุ่มลูกเสือ 
(13)  ผู้ก ากับกองลูกเสือ 
(14)  รองผู้ก ากับกองลูกเสือ 
(15)  นายหมู่ลูกเสือ 
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(16)  รองนายหมู่ลูกเสือ27 
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้อ านวยการใหญ่ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน เลข าธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
เป็นรองผู้อ านวยการใหญ่ และรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ช่วยผู้อ านวยการใหญ่ 

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อ านวยการลูกเสือจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด          
เป็นรองผู้อ านวยการลูกเสือจังหวัด และปลัดจังหวัด เป็นผู้ช่วยผู้อ านวยการลูกเสือจังหวัด 

ให้ผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นผู้อ านวยการลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษา         
และรองผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นรองผู้อ านวยการลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษา 

การแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือตามมาตรา 45 (9) ถึง (16) ให้เป็นไปตามข้อบั งคับ
คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ28 

ต าแหน่งผู้ตรวจการลูกเสือ มีล าดับ ดังต่อไปนี้ 
(1) ผู้ตรวจการใหญ่พิเศษ 
(2) ผู้ตรวจการใหญ่ 
(3) รองผู้ตรวจการใหญ่ 
(4) ผู้ตรวจการลูกเสือประจ าส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 
(5) รองผู้ตรวจการลูกเสือประจ าส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 
(6) ผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือประจ าส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 
(7) ผู้ตรวจการลูกเสือจังหวัด 
(8) รองผู้ตรวจการลูกเสือจังหวัด 
(9) ผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือจังหวัด 
(10)  ผู้ตรวจการลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(11)  รองผู้ตรวจการลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษา29 

                                           
27 พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 , มาตรา 45, ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา  

เล่มที่ 125 ตอนที่ 42 ก (4 มีนาคม 2551): 105-106. 
28 พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 , มาตรา 46, ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา  

เล่มที่ 125 ตอนที่ 42 ก (4 มีนาคม 2551): 106. 
29 พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 , มาตรา 47, ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา  

เล่มที่ 125 ตอนที่ 42 ก (4 มีนาคม 2551): 106. 
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ให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ตรวจการใหญ่พิเศษ รองนายกรัฐมนตรี  และรัฐมนตรีว่าการ
กระท รวงมห าด ไทย  เป็ น ผู้ ต รวจการใหญ่  ปลั ด กระท รวงมห าด ไทย  ผู้ ต รวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ อธิบดีกรมการปกครอง และอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น            
เป็นรองผู้ตรวจการใหญ่ 

การแต่ งตั้ งผู้ ตรวจการลูก เสื อและการก าหนดหน้ าที่ ของผู้ ตรวจการลูกเสื อ             
ตามมาตรา 47 (4) ถึง (11) ให้เป็นไปตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ30 

ผู้ตรวจการลูกเสือมีหน้าที่ตรวจตรา แนะน า ชี้แนะและรายงาน เพ่ือให้การบริหารงาน
ลูกเสือเป็นไปตามนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบและแบบธรรมเนียมของลูกเสือ31 

                                           
30 พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 , มาตรา 48, ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา  

เล่มที่ 125 ตอนที่ 42 ก (4 มีนาคม 2551): 107. 
31 พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 , มาตรา 49, ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา  

เล่มที่ 125 ตอนที่ 42 ก (4 มีนาคม 2551): 107. 
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บทที่ 4  
การวิเคราะห์ข้อมูล 

 

ผลจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 นั้น ท าให้มีส านักงานลูกเสือ
แห่งชาติ เป็นนิติบุคคล ไม่ใช่หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ แต่ เป็นหน่วยงานในก ากับ            
ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นหน่วยงานปฏิบัติงานเพ่ือสนองตอบการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
บริหารลูกเสือแห่ งชาติ  ภายใต้นโยบายของสภาลูกเสือไทย ซึ่ งส านักงานลูกเสือแห่ งชาติ                
มีความจ าเป็นต้องปฏิบัติหน้าที่รับรองของสภาลูกเสือไทยและคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 

ในการน าไปสู่การปฏิบัติ ( Implementation) นั้น ส านักงานลูกเสือแห่งชาติเอง         
ยังไม่สามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ  นโยบายสภาลูกเสือไทย           
และการบริหารของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ  อีกทั้งความสัมพันธ์กับหน่วยงาน 
ส่ วนภู มิ ภ าคและเครื อข่ ายสมาคม สโมสรลู ก เสื อต่ าง ๆ  ได้ ดี เท่ าที่ ควร  จึ งได้ วิ เคราะห์ 
โดยแยกตามกรอบการวิเคราะห์ไว้ ดังนี้ 
 
4.1 การจัดโครงสร้างอ านาจหน้าที่ในระดับนโยบาย 

 
4.1.1 บทบาทของส านักงานลูกเสือแห่งชาติต่อสภาลูกเสือไทย 

ตารางที่ 4.1 แสดงการเปรียบเทียบอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายก าหนดและอ านาจหน้าที่ของส านักงาน
ลูกเสือแห่งชาติในปัจจุบัน ตามมาตรา 12 

อ านาจหน้าที่ของสภาลูกเสือไทย 
ส่วนงานในส านักงานลูกเสือแห่งชาติ

ที่รับผิดชอบ 
(1) วางนโยบายเพื่อความมั่นคงและความเจริญก้าวหน้า
ของคณะลูกเสือแห่งชาติ 

ส่วนอ านวยการ 

(2) ให้ค าแนะน าในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
บริหารลูกเสือแห่งชาติ 

ส่วนอ านวยการ 

(3) พิจารณารายงานประจ าปีของคณะกรรมการบริหาร
ลูกเสือแหง่ชาติ 

ส่วนอ านวยการ 

จะเห็นได้ว่า บทบาทหน้าที่ของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติลูกเสือ 
พ.ศ. 2551 และโครงสร้างภายในส านักงานลูกเสือแห่งชาติ ตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือ
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แห่งชาติ ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานและอ านาจหน้าที่ของส่วนงานส านักงานลูกเสือแห่งชาติ  
พ .ศ . 2551 ซึ่ ง ในส่ วนอ านวยการ มี ระบุ ฝ่ าย งานคณ ะกรรมการ คงมี ไว้ เพ่ื อตอบสนอง                 
การจัดการประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ เช่น การประชุมสภาลูกเสือไทย การประชุมกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิของสภาลูกเสือไทย เป็นต้น แต่ปัจจุบันส านักงานลูกเสือแห่งชาติกลับไม่มีบุคลากร        
ที่รับผิดชอบในฝ่ายนี้ แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารส านักงานลูกเสือแห่งชาติ ไม่เข้าใจบริบทและหน้าที่     
ของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ ที่ควรด าเนินการให้มีการประชุมสภาลูกเสือไทยขึ้นทุกปี ซึ่งชัดเจนตาม
มาตรา 12 (3) พิจารณารายงานประจ าปีของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ฉะนั้น เป็นการ
บังคับในตัวอยู่แล้วว่าต้องด าเนินการจัดการประชุมสภาลูกเสือไทยขึ้น และได้ระบุในอ านาจหน้าที่  
ของกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ตามมาตรา 17 (1) และ (9) ไว้ดังนี้ 

มาตรา 17 (1) ด า เนิ นการตามวัตถุป ระสงค์ ของคณ ะลู ก เสื อแห่ งชาติ                
และตามนโยบายของสภาลูกเสือไทย 

มาตรา 17 (9 ) จั ดท ารายงานประจ าปี เสนอสภาลูก เสื อ ไทย พิจารณ า                 
ตามมาตรา 12 (3) 

ยิ่งเป็นการย้ าเจตนารมณ์ของกฎหมายว่า ต้องมีการจัดการประชุมสภาลูกเสือไทย  
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตั้งแต่พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 ประกาศใช้มา จนถึงปี 2557          
ไม่มีการประชุมสภาลูกเสือไทยเลย สามารถจัดประชุมได้เพียง 2 ครั้ง คือ ปี 2558 และปี 2560 
ฉะนั้น นโยบายของสภาลูกเสือไทย จึงไม่ออกมาให้คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติได้ด าเนินการ        
ที่ผ่านมาส านักงานด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ตั้งของบประมาณไว้เท่านั้น ซึ่งด าเนินการตาม
ความคิดของเลขาธิการส านักงานลูกเสือแห่งชาติและพนักงานไม่ก่ีคน 

การจัดการประชุมสภาลูกเสือไทย เรียกประชุมได้ค่อนข้างยาก เกิดจากจ านวน        
ของกรรมการในสภาลูกเสือไทย โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้ดังนี้  

1. ส่ วนกรรมการโดยต าแหน่ ง มาจากผู้ น าระดับประเทศ ผู้ น าองค์กร
ระดับประเทศ ข้าราชการระดับสูง รวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด มีภารกิจมาก ไม่สามารถ    
เข้าร่วมการประชุมได้ อีกทั้งส านักงานลูกเสือแห่งชาติเองไม่สามารถด าเนินการนัดกรรมการ        
สภาลูกเสือไทยประชุมได้ เพราะการติดต่อประสานงานยุ่งยากหลายขั้นตอน 

2. ส่วนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ของสภาลูกเสือไทย จ านวนไม่ เกิน 80 คน             
ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตามพระราชอัธยาศัยนั้น ควรเป็นบุคลากรทางการลูกเสือที่มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทางลูกเสือมาเป็นอย่างดี แต่ที่ผ่านมาที่มาของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิฯ ก่อนถวายกราบบังคับทูลนั้น ไม่มีความโปร่งใส ไม่มีที่มาที่ไป ซึ่งผ่านสายตาเลขาธิการ
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ส านักงานลูกเสือแห่งชาติก่อน จึงเหมือนว่าผู้ใต้บังคับบัญชามีสิทธิเลือกผู้บังคับบัญชา (แม้ว่าจะไม่ได้
เป็นการบังคับบัญชาสายตรงก็ตาม)  

“สภาลูกเสือไทย มีอ านาจน้อย ไม่สามารถตรวจสอบการด าเนินการบริหารงาน 
ของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติได้ มีเพียงแค่พิจารณารายงานประจ าปี 
ของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ แต่หลายปีที่ผ่านมาไม่ค่อยได้มีการประชุม
สภาลูกเสือไทย จึงไม่สามารถพิจารณาอะไรได”้1 

“กรรมการสภาลูกเสือไทยควรลดจ านวนลงเหลือไม่เกิน 24 คน สรรหาจากลูกเสือ
จริง ๆ เพราะมีใจอยากพัฒนากิจการลูกเสืออย่างจริงจัง”2 

“ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ ไม่มีการน าข้อมูลหรือข้อเสนอแนะของสภาลูกเสือไทย
ไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม แต่ที่มาของกรรมการโดยเฉพาะกรรมการที่มาจาก
หน่วยงานราชการหรือกรรมการโดยต าแหน่ง มักไม่ค่อยให้ความสนใจในการบริหารงาน
ลูกเสือ การประชุม ไม่ให้ข้อเสนอแนะ ไม่เห็นความส าคัญของกิจการลูกเสือ ส าหรับ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ นั้น การคัดสรรควรมีการพจิารณา
ให้ละเอียดรอบคอบ ควรน าผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์ทางการลูกเสือเข้ามา ไม่ใช่บุคคล  
ที่ เสนอชื่อเพ่ือหวังผลประโยชน์จากผู้ที่ ได้รับการโปรดเกล้าฯ เพราะต าแหน่งนี้ 
มีความส าคัญอย่างยิ่ งในการบริหารงานลูกเสือผ่านสภาลูกเสือไทย ไม่ควรน า 
ผู้ที่แสวงหาประโยชน์จากกิจการลูกเสือ มาร่วมในสภาลูกเสือไทย ทั้งนี้ควรมีการ
ก าหนดบทบาทและกรอบการท างานให้เด่นชัด มีการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม  
มีการสรรหาอย่างหลากหลายและสามารถด าเนินงานได้จริง ไม่ใช่ตั้งไว้เพ่ือมีต าแหน่ง
กันเท่านั้น”3 
ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นหน่วยงานในการจัดการประชุมสภาลูกเสือไทยขึ้น เพ่ือให้

สภาลูกเสือไทยด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของตนเอง และออกนโยบายการด าเนินงานหรือการ
พัฒนากิจการลูกเสือไทย เป็นมติในการประชุมประจ าปี เพ่ือส่งต่อให้คณะกรรมการบริหารลูกเสือ
แห่งชาติ น าไปด าเนินการต่อไป 

                                           
1 สมศักดิ์  แขวงโสภา, สัมภาษณ์โดย จักรธาร  มาทวีโชติกุล, ศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้าน 

ในพระบรมราชูปถัมภ์, 20 กันยายน 2560. 
2 ปรเทพ  สุจริตกุล , สัมภาษณ์โดย จักรธาร  มาทวีโชติกุล, I Tower Building ชั้น 5  

ห้องคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน กสทช., 18 ตุลาคม 2560. 
3 สถาพร  ภูระก้านตรง, สัมภาษณ์โดย จักรธาร  มาทวีโชติกุล, ม.ป.ท., 31 ตุลาคม 2560. 
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4.2 การจัดโครงสร้างอ านาจหน้าที่ในระดับบริหารและการบริหารงานในองค์กร และสามารถ
ประสานงานไปยังส่วนภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

4.2.1 บทบาทของส านักงานลูกเสือแห่งชาติต่อคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 

ตารางที่ 4.2 แสดงการเปรียบเทียบอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายก าหนดและอ านาจหน้าที่ของส านักงาน
ลูกเสือแห่งชาติในปัจจุบัน ตามมาตรา 17 

อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ส่วนงานในส านักงานลูกเสือแห่งชาติ
ที่รับผิดชอบ 

(1) ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ
และตามนโยบายของสภาลูกเสือไทย 

ส่วนอ านวยการ 

(2) ส่งเสริมความสัมพันธ์กับคณะลูกเสือนานาชาติ ส่วนพฒันาลูกเสือ                     
และบุคลากรทางการลูกเสือ 

(3) สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากร     
ทางการลูกเสือ 

ส่วนพัฒนาลูกเสือ                     
และบุคลากรทางการลูกเสือ 

(4) สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ส่วนพัฒนาลูกเสือ                     
และบุคลากรทางการลูกเสือ 

(5) จัดการทรัพย์สินของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ ส่วนพัฒนารายได้และสิทธิประโยชน์ 

(6) ให้ความเห็นชอบในการลงทุนเพ่ือประโยชน์           
ของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 

ส่วนอ านวยการ 

(7) ออกข้อบังคับของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
ตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัตินี้                            
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ส่วนอ านวยการ 

(8) วางระเบียบและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกิจการลูกเสือ ส่วนอ านวยการ 
(9) จัดท ารายงานประจ าปีเสนอสภาลูกเสือไทย      
พิจารณาตามมาตรา 12 (3) 

ส่วนอ านวยการ 

(10) แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ส่วนอ านวยการ 

(11) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการ
ตามท่ีคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติมอบหมาย 

ส่วนอ านวยการ 
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ตารางที่ 4.2 แสดงการเปรียบเทียบอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายก าหนดและอ านาจหน้าที่ของส านักงาน
ลูกเสือแห่งชาติในปัจจุบัน ตามมาตรา 17 (ต่อ) 

อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ส่วนงานในส านักงานลูกเสือแห่งชาติ
ที่รับผิดชอบ 

(12) ก ากับดูแล สนับสนุนและส่งเสริม                   
กิจการลูกเสือชาวบ้าน 

ส่วนอ านวยการ 

(13) จัดตั้งต าแหน่งกิตติมศักดิ์ และต าแหน่งอ่ืนใดที่มิได้
ระบุไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 

ส่วนอ านวยการ 

(14) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก าหนดให้            
เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
หรือตามท่ีคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ส่วนอ านวยการ 

จะเห็นได้ว่า บทบาทหน้าที่ของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติลูกเสือ 
พ.ศ. 2551 และโครงสร้างภายในส านักงานลูกเสือแห่งชาติ ตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือ
แห่งชาติ ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานและอ านาจหน้าที่ของส่วนงานส านักงานลูกเสือแห่งชาติ  
พ.ศ. 2551 ซึ่งในส่วนอ านวยการ มีระบุฝ่ายงานคณะกรรมการ คงมีไว้เพ่ือตอบสนองการจัด 
การประชุมต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ คณะอนุกรรมการลูกเสือฝ่ายต่าง  ๆ  
ในคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ เป็นต้น แต่ปัจจุบันส านักงานลูกเสือแห่งชาติ  กลับไม่มี
บุคลากรที่รับผิดชอบในฝ่ายนี้ แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารส านักงานลูกเสือแห่งชาติไม่เข้าใจบริบท 
และหน้าที่ของตัวเอง ที่ควรด าเนินการให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ บ่อยครั้ง 
โดยประมาณ 4 – 6 ครั้งต่อปี ตั้งแต่ประกาศใช้พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 มา จนถึงปี 2558 
มีการประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ เพียงครั้งหรือสองครั้งต่อปี แสดงให้เห็นว่า
คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ แทบจะไม่ได้บริหารกิจการลูกเสือเลย ท าให้ที่ผ่านมาส านักงาน
ลูกเสือแห่งชาติ ด าเนินการผ่านยุทธศาสตร์ที่ของบประมาณไว้เท่านั้น ซึ่งไม่ผ่านคณะกรรมการบริหาร
ลูกเสือแห่งชาติได้พิจารณา สั่งการ 

“ควรมี ก ารประชุ มมากกว่ านี้  จะ 1  เดื อนครั้ งห รือ  2  เดื อนครั้ งก็ ได้  ให้ ได้ 
มีการด าเนิ นงานได้อย่ างเป็ นรูปธรรม ไม่ ใช่ เป็ นกรรมการเพียงแค่รับทราบ 
การด าเนินงานของส านักงานลูกเสือแห่งชาติเท่านั้น ส่วนจ านวนถือว่าพอรับได้  
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แต่ควรให้ความส าคัญมากกว่านี้ ไม่ใช่ผู้มีต าแหน่ง ส่งผู้แทนเข้าประชุมเท่านั้น เพราะ 
ไม่สามารถตัดสินใจอะไรได”้4 
การจัดการประชุมนั้นด าเนินการไปได้ยาก โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 

1. ส่วนกรรมการโดยต าแหน่ง มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน 
(เปลี่ยนรัฐมนตรีบ่อยเกินไป 3 เดือน 6 เดือนเปลี่ยนรัฐมนตรี) ปลัดกระทรวง เลขาธิการ 4 – 5 
หน่วยงานหลักของกระทรวงศึกษาธิการ มีกรรมการประมาณ 15 คน มีภารกิจมาก ไม่สามารถ 
เข้าร่วมการประชุมได้หรือส านักงานลูกเสือแห่งชาติเองไม่สามารถด าเนินการนัดประชุมได้  

2. ส่วนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ  จ านวน  
15 คน ซึ่งมาจากภาคเอกชนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งนั้น ซึ่งควรเป็นบุคลากรทางการลูกเสือที่มีความรู้
ความสามารถเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทางลูกเสือมาเป็นอย่างดี แต่ที่ผ่านมาที่มาของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิฯ ก่อนถึงกรรมการโดยต าแหน่งตามมาตรา 15 (1) และ (2) ไปถึงสภานายกสภาลูกเสือ
ไทยนั้น ไม่มีความโปร่งใส ไม่มีที่มาที่ไป ซึ่งผ่านสายตาเลขาธิการส านักงานลูกเสือแห่งชาติก่อน  
จึงเหมือนว่าผู้ใต้บังคับบัญชามีสิทธิเลือกผู้บังคับบัญชาหรือไม่ (แม้ว่าจะไม่ได้เป็นการบังคับบัญชา 
สายตรงก็ตาม) 

ซึ่งส านักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นหน่วยงานธุรการ ในการจัดการประชุมคณะกรรมการ
บริหารลูกเสือแห่งชาติขึ้น เพ่ือให้คณะกรรมการบริหารฯ ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของตนเอง 
และน านโยบายของสภาลูกเสือไทยไปด าเนินการให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป 

“ที่ผ่านมา ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ ไม่ด าเนินการจัดการประชุม ซึ่งควรสรรหา
บุคลากรทางการลูกเสือ เข้ามาเป็นกรรมการบริหารฯ ไม่ควรให้นักการเมืองเข้ามา 
เป็นประธานกรรมการบริหารฯ เพราะอยู่ไม่นานก็เปลี่ยน และควรลดจ านวนลงเหลือ 
ไม่เกิน 12 คน มาบริหารอย่างจริงจัง”5 

“บทบาทและอ านาจของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ไม่มีอ านาจอย่าง
แท้จริง ยังเป็นเพียงส่วนประกอบของ ส านั กงานลูกเสือแห่งชาติเท่านั้น อ านาจ 
การตัดสินใจกลับกลายไปอยู่ที่ผู้อ านวยการส านักเลขาธิการ ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ
หรือการพิจารณาของเลขาธิการส านักงานลูกเสือแห่งชาติ ทั้งที่จริงแล้วอ านาจ 

                                           
4 สมศักดิ์  แขวงโสภา, สัมภาษณ์โดย จักรธาร  มาทวีโชติกุล, ศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้าน 

ในพระบรมราชูปถัมภ์, 20 กันยายน 2560. 
5 ปรเทพ  สุจริตกุล , สัมภาษณ์โดย จักรธาร  มาทวีโชติกุล, I Tower Building ชั้น 5  

ห้องคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน กสทช., 18 ตุลาคม 2560. 



Ref. code: 25605903011137AXQ

77 
 

 

77 

ในการบริหารงาน การก าหนดนโยบายและการจัดการควรเป็นอ านาจของคณะ
กรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ โดยการควบคุมของประธานกรรมการบริหารลูกเสือ
แห่งชาติและที่ส าคัญบทบาทของเลขาธิการส านักงานลูกเสือแห่งชาติ  ซึ่งควรจะต้อง
ดูแลและด าเนินงานในฝ่ายธุรการ กลับกลายมาเป็นการควบคุมนโยบายเสียแทน  
ซึ่งถือว่าผิดฝาผิดตัว ผิดต าแหน่งเป็นอย่างมาก ในการนี้ควรมอบหมายหน้าที่ 
และด าเนินงานอย่างจริงจัง มีอ านาจในการด าเนินงานบริหารตัดสินใจเหมือนกรรมการ
บริษัท ไม่ใช่ตั้งขึ้นมา เพ่ือรับฟังนโยบายจากเลขาธิการส านักงานลูกเสือแห่งชาติ  
ซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องผิดวัตถุประสงค์”6 

“บทบาทและอ านาจของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาตินั้น ก็ไม่ได้ท างาน
แทนลูกเสือไทยอย่างจริงจัง ทุกคนเข้ามาเพ่ือที่จะหวังเหรียญ เครื่องราชฯ หรือท างาน
โดยไม่ได้ เข้าใจกระบวนการลูกเสือ ที่ตั้ งใจสร้างเยาวชนให้ เป็นก าลังของชาติ 
อย่างแท้จริง เพราะทุกคนที่เข้ามาเท่าที่รู้จักเป็นการส่วนตัว ก็เข้ามาเพ่ือได้ท างาน
หลังจากเกษียณ มีอะไรให้ท าแค่นั้น คณะกรรมการบริหารฯ ส่วนใหญ่ไม่ได้มีความสนใจ
อย่างจริงจังโดยตรง ที่ปรับเปลี่ยนให้เยาวชนสามารถสร้างชาติได้ แต่มาเพ่ือหวัง
ผลประโยชน์ให้กับตนเองเท่านั้น จ านวนและที่มาไม่มีความส าคัญเท่าไหร่นัก ขอแค่ 
มีคุณภาพ จริงจังต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน รวมทั้งกิจการลูกเสือไทย เพราะที่ผ่าน
มาขาดบุคคลที่เอาจริงเอาจังหรือส านักงานลูกเสือแห่งชาติเองไม่ด าเนินการให้เกิด 
การประชุม ถ้าได้บุคคลที่มีคุณภาพและจัดการประชุมได้อย่างสม่ าเสมอก็จะท าให้
กิจการลูกเสือไทยเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นได้ ทั้งนี้ ควรเป็นบุคลากรที่มีความพร้อม
ทางด้านการบริหารจัดการองค์กรของตนเองมาก่อนและมีความรู้ความเข้าใจ 
ในความเป็นลูกเสือเป็นพ้ืนฐาน ถ้าจะให้ดีควรมี Connection ควรมีแหล่งดูแลลูกเสือ
ได้ด้วยก็ดี เพราะจะเป็นตัวช่วยในการหาเงินสนับสนุนองค์กรลูกเสือแต่ละหน่วยงาน
ข้างนอกได้บ้าง เสนอ Project ดี ๆ ต่อองค์กร”7 

 
 
 
 

                                           
6 สถาพร  ภูระก้านตรง, สัมภาษณ์โดย จักรธาร  มาทวีโชติกุล, ม.ป.ท., 31 ตุลาคม 2560. 
7 ปิยะ  สัจจะเดช, สัมภาษณ์โดย จักรธาร  มาทวีโชติกุล, ม.ป.ท., 3 พฤศจิกายน 2560. 
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4.2.2 บทบาทของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 

ตารางที่ 4.3 แสดงการเปรียบเทียบอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายก าหนดและอ านาจหน้าที่ของส านักงาน
ลูกเสือแห่งชาติในปัจจุบัน ตามมาตรา 20 

อ านาจหน้าที่ของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 
ส่วนงานในส านักงานลูกเสือแห่งชาติ

ที่รับผิดชอบ 

(1) ถือกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในทรัพย์สินของ   
คณะลูกเสือแห่งชาติหรือด าเนินการใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน 

ส่วนพัฒนารายได้และสิทธิประโยชน์ 

(2) ท านิติกรรมสัญญาหรือข้อตกลงอ่ืน ส่วนอ านวยการ 
(3) รับผิดชอบการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหาร
ลูกเสือแห่งชาติ 

ส่วนอ านวยการ 

(4) ควบคุมดูแลกิจการลูกเสือให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ข้อบังคับ และระเบียบของทางราชการ และคณะกรรมการ
บริหารลูกเสือแห่งชาติ รวมทั้งถูกต้องตามแบบธรรมเนียม
ของลูกเสือ 

ส่วนอ านวยการ 

(5) จัดให้มีการฝึกอบรมหรือการชุมนุมลูกเสือ 
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและเจ้าหน้าที่ลูกเสือ 

ส่วนพัฒนาลูกเสือ                     
และบุคลากรทางการลูกเสือ 

(6) จัดท ารายงานประจ าปีพร้อมงบดุลเสนอ    
คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 

ส่วนอ านวยการ 

(7) จัดให้มีทะเบียนและสถิติต่าง ๆ เกี่ยวกับลูกเสือ ส่วนอ านวยการ 
(8) ประสานและส่งเสริมส านักงานลูกเสือจังหวัด         
และส านักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส่วนอ านวยการ 

(9) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับ              
และตามมติของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 

ส่วนอ านวยการ 

ส านักงานลูกเสือแห่ งชาติ  เป็นหน่วยงานของรัฐที่ ไม่ ใช่ส่วนราชการ มีฐานะ 
เป็นนิติบุคคลและอยู่ในก ากับของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ส าคัญ พระราชบัญญัติลูกเสือ  พ.ศ. 2551 
ฉบับนี้ ได้ระบุให้รัฐมนตรีแต่งตั้งรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการคนหนึ่งท าหน้าที่เลขาธิการส านักงาน
ลูกเสือแห่งชาติ 
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4.2.2.1 ด้านอ านาจหน้าที่  
ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ

และตามนโยบายของสภาลูกเสือไทย รวมทั้งให้มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ ได้ยกมาบางข้อที่ส านักงาน
ลูกเสือแห่งชาติ ไม่สามารถด าเนินการได้อย่างสมบูรณ์ ตามมาตรา 20 (มีจ านวน 9 ข้อ แต่ท าได้บ้าง
ไม่ได้บ้าง ถึง 6 ข้อ) ได้ยกมา ดังนี้ 

(3) รับผิดชอบการด าเนินางนของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 
แม้แต่การประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ตั้งแต่ประกาศใช้พระราชบัญญัติลูกเสือ     
พ.ศ. 2551 มา จนถึงปี 2558 จัดประชุมได้ปีละ 1 – 3 ครั้งต่อปี  

(4) ควบคุมดูแลกิจการลูกเสือให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบ
ของทางราชการและคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ รวมทั้งถูกต้องตามแบบธรรมเนียม       
ของลูกเสือ  

(6) จัดท ารายงานประจ าปีพร้อมงบดุลเสนอคณะกรรมการบริหารลูกเสือ
แห่งชาติ เพราะไม่ได้จัดท า ซึ่งอาจเป็นสาเหตุในการไม่จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือ
แห่งชาติ แม้แต่คณะอนุกรรมาธิการกิจการลูกเสือ ในคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา มีมติเรียก
เพ่ือขอดูงบดุลประจ าปีของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ ตั้งแต่ปี 2555 – 2556 คณะกรรมาธิการ
วิสามัญเพ่ือศึกษาและฟ้ืนฟูกิจการลูกเสือไทย วุฒิสภา มีมติเรียกเพ่ือขอดูงบดุลประจ าปีของส านักงาน
ลูกเสือแห่งชาติ ตั้งแต่ปี 2556 – 2557 และคณะท างานกิจการลูกเสือ ในคณะกรรมาธิการการศึกษา
และการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีมติเรียกเพ่ือขอดูงบดุลประจ าปีของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 
ตั้งแต่ปี 2557 – 2559 ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ ไม่เคยส่งให้ทั้ง 3 คณะไดดู้เลยแม้แต่ครั้งเดียว  

(7) จัดท าทะเบียนและสถิติต่าง ๆ เกี่ยวกับลูกเสือ ปัจจุบันยังไม่สามารถ        
รู้ได้ เลยว่าลูกเสือ – เนตรนารี ผู้บั งคับบัญชาลูกเสือระดับต่าง  ๆ ในโรงเรียนและบุคลากร          
ทางการลูกเสือ ทั่วประเทศมีจ านวนกี่คน มีจ านวนเพ่ิม – ลด ในแต่ละปีเท่าไหร่   

(8) ประสานและส่งเสริมส านักงานลูกเสือจังหวัดและส านักงานลูกเสือเขต
พ้ืนที่การศึกษา ซึ่งในบางครั้งเป็นการประสานงาน ปัจจุบันบางครั้งเป็นการค าสั่งการ ซึ่งการปฏิบัติ    
ได้แค่ประสานงานและขอความร่วมมือเท่านั้น ไม่สาม ารถสั่ งการได้  ข้อนี้ จะอธิบายต่อไป               
ในรายละเอียดของส่วนจังหวัดและเขตพ้ืนที่การศึกษาต่อไป  

(9) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับและตามมติ ของคณะกรรมการ
บริหารลูกเสือแห่งชาติ  จะปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ  ได้อย่างไร             
ในเมื่อแทบจะไม่ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 
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4.2.2.2 ด้านรายได้และการเงิน  
ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ ไม่ค่อยได้ด าเนินการตามพระราชบัญญัติลูกเสือ  

พ.ศ. 2551 เท่าใดนักตามมาตรา 21 ได้เปิดกว้างให้ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ สามารถหารายได้  
หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการลงทุนหรือการร่วมลงทุนกับหน่วยงานและบุคคลภายนอก ทรัพย์สิน 
ทางปัญญา ทรัพย์สินต่าง ๆ ที่ส านักงานลูกเสือแห่งชาติปกครอง ดูแลอยู่สามารถด าเนินการให้เกิด
รายได้อย่างมหาศาล ไม่ว่าจะเป็นที่ดินต่าง ๆ เกือบทั่วประเทศ ค่ายลูกเสือทั่วประเทศ ตั้งแต่
ประกาศใช้พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 มา ยังไม่เกิดรายได้และผลประโยชน์ขึ้นเลย มาตรา 22 
กล่าวถึงขนาดว่า เงินหรือรายได้ของส านักงานลูกเสือแห่งชาติคงเหลือก็ไม่ต้องส่งคืนคลังและเพ่ือเป็น
ประโยชน์แก่กิจการลูกเสือให้ด าเนินการตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 

4.2.2.3 ด้านการบริหารจัดการภายในส านักงานลูกเสือแห่งชาติ  
เลขาธิการส านักงานลูกเสือแห่งชาติเป็นผู้รับผิดชอบและผู้บังคับบัญชาพนักงาน

และลูกจ้างในส านักงาน รวมทั้งให้มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้  ได้ยกมาบางข้อที่เลขาธิการส านักงาน
ลูกเสือแห่งชาติ ไม่สามารถด าเนินการได้อย่างสมบูรณ์ ตามมาตรา 23 (มีจ านวน 5 ข้อ แต่ท าได้บ้าง
ไม่ได้บ้าง ถึง 3 ข้อ) ได้ยกมา ดังนี้ 

(1) ควบคุมดูแลทรัพย์สินของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ ตั้งแต่ประกาศ        
ใช้พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 มา จนถึงปัจจุบัน แม้ว่าจะสามารถรวบรวมและทราบถึง
ทรัพย์สินของส านักงานลูกเสือแห่ งชาติ ได้ เกือบทั้ งหมดแล้ว แต่ยั งไม่สาม ารถด าเนินการ                
ให้เกิดประโยชน์หรือก าไรให้กับส านักงานลูกเสือแห่งชาติได้ เช่น พ้ืนที่ค่ายลูกเสือต่าง ๆ ทั่วประเทศ 
เป็นที่ดินของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ กรมป่าไม ้ราชพัสดุ เป็นต้น 

(2 ) เสนอรายงานประจ าปี เกี่ ย วกับ ผลการด า เนิ น งานด้ านต่ าง  ๆ  
ของส านักงาน รวมทั้งการเงินและบัญชี แผนการเงินและงบประมาณของปีถัดไป เนื่องจากไม่ค่อย  
ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ จึงไม่ได้ด าเนินการในข้อนี้ 

(4) บรรจุ แต่งตั้ง เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง และลงโทษทางวินัย
พนักงานและลูกจ้าง ตลอดจนให้พนักงานและลูกจ้างออกจากต าแหน่ง ทั้ งนี้  ตามข้อบังคับ
คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ข้อนี้จะเห็นว่าไม่น่ามีปัญหาอะไร แต่ความเป็นจริงนั้นส านักงาน
ลูกเสือแห่งชาติไม่ได้ด าเนินการตามขั้นตอน แม้แต่ตั้งกรรมการสอบทางวินัยก็ไม่เคยด าเนินการ 
ให้ถูกวิธี 

4.2.2.4 ด้านเงินเดือนค่าตอบแทนของพนักงานส านักงาน  
เนื่องจากน ามาตรฐานจากข้าราชการมาใช้ จึงท าให้พนักงานมีขั้นเงินเดือนน้อย  

ท าให้ปัจจุบันพนักงานบางคนยังมีเงินเดือนไม่ถึง 15,000 บาท และใช้เงินค่าครองชีพ มารวมให้ครบ
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จ านวนเงิน 15,000 บาทแทน ซ่ึงผมมองว่าเป็นการเอาเปรียบพนักงานเกินไป ในเมื่อส านักงานลูกเสือ
แห่งชาติไม่ใช่หน่วยงานราชการ เป็นเพียงหน่วยงานในก ากับของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ มาตรา 
25 ระบุไว้ว่า ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ ไม่ได้อยู่ภายใต้การบังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการบัญชี 
กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยประกันสังคมและกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน  
ยิ่งแสดงให้เห็นว่าเงินเดือนหรือค่าตอนแทนของพนักงานนั้น สามารถผ่านคณะกรรมการบริหาร
ลูกเสือแห่งชาติได้เลย โดยท าเป็นข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งควรแก้ไขแต่กลับ
ไม่ด าเนินการ 

จากตารางที่  4 .1 – 4 .3 นั้ น  จะเห็ น ได้ ว่ า  ส านั ก งานลู ก เสื อแห่ งชาติ  มี งาน 
ที่ต้องรับผิดชอบตามภารกิจที่ต้องตอบสนองการด าเนินงานให้กับสภาลูกเสือไทย คณะกรรมการ
บริหารลูกเสือแห่งชาติ รวมทั้งอ านาจหน้าที่ของส านักงานลูกเสือแห่งชาติเอง แต่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้อย่างครบถ้วน จึงเกิดปัญหาและไม่สามารถพัฒนาองค์กรและกิจการลูกเสือแห่งชาติ  
ให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างเต็มที่  

ปัจจุบันต าแหน่งเลขาธิการส านักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้มาจากรองปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการคนใดคนหนึ่ง ซึ่งมีงานประจ ามากมายอยู่แล้ว แม้ว่าจะสามารถน าคนในสังกัดของตน 
มาช่วยด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้ แต่ก็ไม่สามารถบริหารงานลูกเสือได้อย่างเต็มเวลา เพราะต้อง
ด าเนินการทั้งก าหนดนโยบายและวางแผนงานลูกเสือ  ฉะนั้น งานลูกเสือที่ ได้รับมอบหมาย 
จึงกลายเป็นเพียงไม้ประดับส าหรับรองปลัดประทรวงศึกษาธิการที่ได้รับแต่งตั้งเท่านั้น  หรือเป็น 
งานกาฝาก ฉะนั้นเลขาธิการควรมาจากการสรรหาของบุคลากรทางการลูกเสือเสียเอง และส่งให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งมากกว่า เพ่ือได้เลขาธิการส านักงานลูกเสือแห่งชาติ  
ที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารแบบมืออาชีพ มาบริหารงาน อีกทั้ง สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างเต็มเวลาและเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองและองค์กร เพราะเป็นงานลูกเสือทั่วประเทศ  
ซึ่งต้องใช้ความรู้ ความสามารถอย่างมาก ไม่ยึดติดกับระบบราชการมากจนเกินไป ส านักงานลูกเสือ
แห่งชาตินั้น ไม่ใช่ราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ภาระงานหรือหน่วยงานควรบริหารงานในลักษณะ 
ที่คล่องตัวมากกว่าการบริหารงานหรือท างานแบบข้าราชการ เพ่ือไม่ให้เกิดความล่าช้า  ในการ
ด าเนินการหรือประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน ๆ อีกทั้งรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ เลขาธิการส านักงานลูกเสือแห่งชาติ ที่ผ่านมาไม่เคยมานั่งประจ า 
ที่ ส านั ก งาน ลู ก เสื อ แ ห่ งช าติ เล ย  ก ารล งน าม เอก ส ารต่ า ง  ๆ  จึ งต้ อ งยก ไป ให้ ล งน าม 
ที่กระทรวงศึกษาธิการ ยิ่งเป็นการล่าช้า ในการด าเนินงานอีกด้วย 

“เลขาธิการส านักงานลูกเสือแห่งชาติ มาจากรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีความ
รับผิดชอบงานมากเกินไป เพราะต้องรับงานในกระทรวงศึกษาธิการด้วย จึงไม่มีเวลา
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บริหารกิจการลูกเสือ ซึ่ งเลขาธิการส านักงานลูกเสือแห่งชาติ  ควรใช้มืออาชีพ 
ในการบริหารงาน โดยท างาน Full time เหมือนผู้บริหารองค์กรต่างๆ เช่น เลขาธิการ 
กกต. เลขาธิการ กสทช. เป็นต้น”8 

“เลขาธิการส านักงานลูกเสือแห่งชาติ ควรมาจากการสรรหา เพ่ือการบริหาร 
ที่มีคุณภาพและบริหารงานได้อย่างเต็มเวลา อีกทั้งได้รู้และเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของ
ตนเอง”9 

“ส านักงานลูกเสือแห่ งชาติ  ควรรู้จั กบทบาทหน้ าที่ ของตนเองที่ ชัด เจน  
ว่าเป็นเลขาธิการส านักงานลูกเสือแห่งชาติ  ผู้อ านวยการส านัก เป็นหน่วยงาน  
ฝ่ ายธุ รการของสภาลูก เสื อ ไทยและคณ ะกรรมการบริห ารลู ก เสื อ แห่ งชาติ 
เป็นหลัก ไม่ใช่เป็นเจ้านายของลูกเสือที่เป็นอาสาสมัครทั่วประเทศ ควรมีหน้าที่แค่รับ
เรื่อง เสนองานให้สภาลูกเสือไทยและคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ด าเนินงาน
ต่อไปถึงจะถูก ส่วนเลขาธิการส านักงานลูกเสือแห่งชาติ ควรมาจากการสรรหา 
ของบุคลากรทางการลูกเสือเอง และส่งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แต่งตั้ง
มากกว่า”10 

4.2.3 การบริหารงานภายในส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 
4.2.3.1 ส่วนอ านวยการ  
1. กลุ่มช่วยอ านวยการ 

- งานช่วยอ านวยการและประสานงาน 
- งานคณะกรรมการ 
- งานบุคลากรและบ าเหน็จความชอบ 
- งานนิติกร 
- งานลูกเสือชาวบ้าน 

2. กลุ่มบริหารส านักงาน 
- งานการเงิน บัญชี และพัสดุ 

                                           
8 ปรเทพ  สุจริตกุล , สัมภาษณ์โดย จักรธาร  มาทวีโชติกุล, I Tower Building ชั้น 5  

ห้องคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน กสทช., 18 ตุลาคม 2560. 
9 สมศักดิ์  แขวงโสภา, สัมภาษณ์โดย จักรธาร  มาทวีโชติกุล, ศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้าน 

ในพระบรมราชูปถัมภ์, 20 กันยายน 2560. 
10 ปิยะ  สัจจะเดช, สัมภาษณ์โดย จักรธาร  มาทวีโชติกุล, ม.ป.ท., 3 พฤศจิกายน 2560. 
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- งานนโยบายและยุทธศาสตร์ 
- งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- งานประชาสัมพันธ์ 

ส่วนนี้ถือเป็นส่วนที่ส าคัญเป็นพ่อบ้านแม่บ้านให้กับส านักงานเลขาธิการ ส านักงาน
ลูกเสือแห่งชาติ อ านวยความสะดวกทุกอย่าง เป็นหน้าเป็นตาของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ  
แต่ที่ผ่านมาส่วนอ านวยการ มีบุคลากร ทั้ง 2 กลุ่ม ดังนี้ 

1. กลุ่มช่วยอ านวยการ 
- มีหัวหน้ากลุ่มช่วยอ านวยการ แต่ก่อนมีบุคลากรดูแล 1 คน ส่วนปัจจุบัน 

ไม่มีบุคลากรในต าแหน่งนี้ 
- งาน ช่ วยอ าน วยการและป ระส าน งาน  แต่ ก่ อน ให้ หั วห น้ ากลุ่ ม 

ช่วยอ านวยการด าเนินงาน ส่วนปัจจุบันไม่มีบุคลากรงานด้านนี้ 
- มีลูกจ้างประจ า 3 คน   

- ด าเนินงานด้านสารบรรณ 1 คน 
- ด าเนินงานด้านขับรถและสารบรรณ 1 คน 
- ด าเนินงานด้านขับรถ 1 คน 

- งานคณะกรรมการ แต่ก่อนให้หัวหน้ากลุ่มช่วยอ านวยการด าเนินงาน     
ส่วนปัจจุบันไม่มีบุคลากรงานด้านนี้ 

- งานบุคลากรและบ าเหน็จความชอบ มีบุคลากรบรรจุ  ด าเนินงาน 
เพียง 1 คน 

- งานนิติกร มีบุคลากรบรรจุ ด าเนินงานเพียง 1 คน และบุคลากรบรรจุ 
ด าเนินงานด้านนิติกรในส่วนรายได้และสิทธิประโยชน์ 1 คน 

- งานลูกเสือชาวบ้าน แต่ก่อนให้หัวหน้ากลุ่มช่วยอ านวยการด าเนินงาน  
ส่วนปัจจุบันไม่มีบุคลากรงานด้านนี้ 

2. กลุ่มบริหารส านักงาน 
- หัวหน้ากลุ่มบริหารส านักงาน แต่ก่อนให้หัวหน้ากลุ่มช่วยอ านวยการ

ด าเนินงาน ส่วนปัจจุบันไม่มีบุคลากรงานด้านนี้ 
- งานการเงิน บัญชี และพัสดุ  

- มีบุคลากรบรรจุด้านการเงิน บัญชี ด าเนินงานเพียง 1 คน 
- มีบุคลากรบรรจุด้านพัสดุ ด าเนินงานเพียง 1 คน 

- งานนโยบายและยุทธศาสตร์ มีบุคลากรบรรจุ ด าเนินงานเพียง 1 คน 
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- งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่มีบุคลากรด้านนี้ 
- งานประชาสัมพันธ์ มีบุคลากรบรรจุ ด าเนินงานเพียง 1 คน 

4.2.3.2 ส่วนกิจการค่ายลูกเสือ  
1. กลุ่มอ านวยการ 

- งานควบคุมและก ากับค่ายลูกเสือ 
- งานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานค่ายลูกเสือ 

2. กลุ่มส่งเสริมกิจการค่าย 
- งานส่งเสริมกิจกรรมในค่ายลูกเสือ 
- งานติดตามประเมินผลการด าเนินงานของค่ายลูกเสือ 

ส่วนนี้ถือเป็นส่วนส าคัญอีกส่วนหนึ่ง ที่ดูแล รับผิดชอบ ส่งเสริมและสนับสนุน 
ค่ายลูกเสือท่ัวประเทศ ทั้งนี้แบ่งการบริหารงานเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 

1. กลุ่มอ านวยการ  
- หัวหน้ากลุ่มอ านวยการ มีนักจัดการงานทั่วไป ดูแล แต่ความที่บุคคลนี้ 

ยังไม่ได้ระดับช านาญการพิเศษ จึงยังไม่มีการแต่งตั้งต าแหน่งนี้ 
- งานควบคุมและก ากับค่ายลูกเสือ และงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ 

และมาตรฐานค่ายลูกเสือ ไม่มีบุคลากรบรรจุลงงาน  
2. กลุ่มส่งเสริมกิจการค่าย 

- งานส่ งเสริมกิ จกรรมในค่ ายลู ก เสื อ  และงานติดตามประเมินผล  
การด าเนินงานของค่ายลูกเสือ ไม่มีบุคลากรบรรจุลงงาน 

บุคลากรในส่วนกิจการค่ายลูกเสือนั้น มีผู้อ านวยการส่วนกิจการค่ายลูกเสือ  
นักจัดการงานทั่วไปและนักทรัพยากรบุคคล เพียง 3 ต าแหน่ง รวม 3 คนที่บรรจุ และมีลูกจ้าง
ชั่วคราว 2 คน ที่ปฏิบัติหน้าที่ในส านักงานลูกเสือแห่งชาติ (ส่วนกลาง) 

ส่วนหัวหน้าค่ายลูกเสือระดับชาติ ปัจจุบันมี 3 ค่าย คือ  
1. ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี           
2. ค่ายหลวงบ้านไร่ จังหวัดราชบุรี  
3. ค่ายลูกเสือเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง  

ซึ่งควรเป็นบุคลากรของส านักงานลูกเสือแห่ งชาติ ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้า 
ค่ายลูกเสือตามค่ายต่าง ๆ ในพ้ืนที่  มีเพียงค่ายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี เพียงค่ายเดียว             
ที่เป็นบุคลากรของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ ส่วนอีก 2 ค่ายนั้น ยืมบุคลากรจากส านักการลูกเสือ    
ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าค่ายลูกเสือ ทั้งนี้ ทั้ง 3 ค่าย มีพนักงานประจ าค่าย
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โดยมีบุคลากร 2 หน่วยงาน คือ ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ และส านักการลูกเสือ ยุ วกาชาด           
และกิจการนักเรียน 

4.2.3.3 ส่วนพัฒนาลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ  
1. กลุ่มพัฒนาลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ 

- งานฝึกอบรมและพัฒนาลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ 
- งานวิชาการ วิจัยและติดตามประเมินผล 

2. กลุ่มลูกเสือต่างประเทศ 
- งานส่งเสริมกิจกรรมเยาวชน 
- งานประชุม สัมมนา และวิชาการ 

ส่วนนี้ถือเป็นส่วนส าคัญ เป็นหัวใจหลักของกิกจารลูกเสือ โดยขอแบ่งให้เข้าใจง่าย ๆ  
3 ด้าน ด้วยกัน คือ  

1. ด้านฝึกอบรม เป็นการฝึกอบรมให้ลูกเสือมีทักษะการด ารงชีวิตได้ และให้ครู
และบุคลากรทางการลูกเสือที่สนใจ สามารถพัฒนาตนเองและถ่ายทอดความรู้ ทักษะต่าง ๆ  
ทางการลูกเสือให้กับลูกเสือของตนเองได้  

2. ด้านวิชาการ เป็นด้านที่รับความรู้ใหม่  ๆ และพัฒนาให้เกิดการเรียนรู้ เช่น  
แปลหนังสือลูกเสือจากต่างประเทศ แปลงานวิจัย สามารถถ่ายทอดหรือส่งเสริมให้ผู้ก ากับลูกเสือ  
และลูกเสือ สามารถรับรู้และเข้าใจกิจกรรมลูกเสือนอกเหนือจากการที่ได้รับจากผู้ก ากับลูกเสือ       
ในโรงเรียน 

3. ด้านต่างประเทศ เป็นด้านที่มีความส าคัญมาก เพราะเป็นเสมือนส านักงาน
ลูกเสือแห่งชาติ ในภาคภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศ ไม่ว่าจะแปลเอกสารแล้ว  ยังต้อง 
เป็นผู้ประสานงานกิจการลูกเสือระหว่างประเทศ และพัฒนาทักษะให้กับลูกเสือ ผู้ก ากับลูกเสือ 
และบุคลากรทางการลูกเสือ เช่น งานชุมนุมลูกเสือโลก งานชุมนุมลูกเสือภาคพ้ืนฯ งานชุมนุมลูกเสือ
แห่งชาติ สัมมนาและวิชาการต่าง ๆ 

ทั้งนี้ส่วนพัฒนาลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ ได้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 
1. กลุ่มพัฒนาลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ 

- ไม่มีหัวหน้ากลุ่มพัฒนาลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ  
- งานฝึกอบรม มีบุคลากรบรรจุ ด าเนินงาน 1 คน และลูกจ้าง 1 คน 
- งานวิชาการ ไม่มีบุคลากรงานด้านนี้ 

2. กลุ่มลูกเสือต่างประเทศ 
- ไม่มีหัวหน้ากลุ่มลูกเสือต่างประเทศ 
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- งานส่งเสริมกิจกรรมเยาวชน และงานประชุม สัมมนาและวิชาการ 
รวมทั้ง 2 งาน โดยมีบุคลากรบรรจุ ด าเนินงาน 1 คน และลูกจ้าง 2 คน 

4.2.3.4 ส่วนพัฒนารายได้และสิทธิประโยชน์  
1. กลุ่มพัฒนารายได้ 

- งานจัดหาผลประโยชน์ 
- งานพัฒนาที่ดินและทรัพย์สิน 

2. กลุ่มสิทธิประโยชน์ 
- งานทรัพย์สินทางปัญญา 
- งานติดตามและบังคับใช้กฎหมาย 

ส่วนนี้ถือเป็นส่วนส าคัญอีกส่วนหนึ่ ง เป็นส่วนพัฒนารายได้และสิทธิประโยชน์  
คอยดูแลและพัฒนาทรัพย์สินของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 

1. กลุ่มพัฒนารายได้ 
- ไม่มีหัวหน้ากลุ่มพัฒนารายได้ 
- งานจัดหาผลประโยชน์และงานพัฒนาที่ดินและทรัพย์ ไม่มีบุคลากรบรรจุ 

ในงานทั้ง 2 งานนี้  
2. กลุ่มสิทธิประโยชน์ 

- ไม่มีหัวหน้ากลุ่มสิทธิประโยชน์ 
- งานทรัพย์ สิ นทางปัญ หาและงานติ ดตามและบั งคับ ใช้กฎหมาย  

ไม่มีบุคลากรบรรจุในงาน ทั้ง 2 งานนี้ 
บุคลากรในส่วนพัฒนารายได้และสิทธิประโยชน์นั้น มีผู้อ านวยการส่วนพัฒนารายได้

และสิทธิประโยชน์ นักจัดการงานทั่วไปและนักทรัพยากรบุคคล เพียง 3 ต าแหน่ง รวม 3 คน ที่บรรจุ 
และมีนิติกร บรรจุลงส่วนพัฒนารายได้และสิทธิประโยชน์ 1 คน 

จะสังเกตได้ว่า ภารกิจหน้าที่ในแต่ในส่วนงานนั้น บุคลากรในส านักงานลูกเสือแห่งชาติ
เองยังไม่พอกับภาระงาน บางงานไม่มีบุคลากรด าเนินงาน ท าให้ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ               
ไม่สามารถตอบสนองต่อนโยบายและตอบสนองภาระงานของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติได้ 

“ส านักงานลูกเสือแห่งชาติถือเป็นหน่วยงานธุรการ ไม่มีความเหมาะสม งานบางส่วน 
ที่ต้องใช้ก าลังคนก็มีอัตราน้อยมาก เช่น งานของส่วนพัฒนาลูกเสือและบุคลากรทางการ
ลูกเสือ ที่ต้องรับผิดชอบ ทั้งในเรื่องฝึกอบรม ประเมินเพ่ือรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 
อนุมัติการฝึกอบรม และงานต่างประเทศ กลับมีจ านวนบุคลากรที่น้อยมาก เมื่อเทียบ
กับภาระงาน แต่บางส่วนงานกลับมีก าลังคนมากเกินความจ าเป็น ท าให้ไม่สามารถ
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ตอบสนองการด าเนินงานได้อย่างเต็มที่ ส่วนเลขาธิการส านักงานลูกเสือแห่งชาติ  
มาจากรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ถือว่าเหมาะสม แต่มีข้อเสีย เพราะไม่มีเวลา  
ที่จะดูแลงานลูกเสือ และด าเนินการทั้งก าหนดนโยบายและวางแผนงานลูกเสือได้ 
อย่างเต็มที่  เพราะงานประจ าก็มีมาก งานลูกเสือที่ ได้รับมอบหมายจึงกลายเป็น 
ไม้ประดับส าหรับรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่ได้รับแต่งตั้งเท่ านั้น ทั้งนี้ ส านักงาน
ลูกเสือแห่งชาติ ควรมีบทบาทและให้ความส าคัญต่อการพัฒนา “ลูกเสือ” ให้มากกว่านี้ 
ไม่ใช่พัฒนา “ผู้ใหญ่” จนไม่มีใครที่จะลงไปพัฒนาเยาวชนลูกเสือที่เป็นเป้าหมายหลัก
ของกิจการลูกเสือ อย่าลืมว่า “Scout is a game for BOYS but a job of work for 
ADULT” แต่ปัจจุบันงานลูกเสือของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ กลายเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ 
ที่มาอวดต าแหน่ง อวดเครื่องหมายกันมากกว่า”11  

“ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ  ด าเนินงานไม่ เหมาะสม เนื่องจากอัตราก าลัง 
ของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ ณ ปัจจุบัน ไม่เพียงพอที่จะตอบสนองการปฏิบัติหน้าที่  
ที่มีจ านวนงานมากมาย ท าให้งานในการประสานงานต่าง ๆ เกิดความล่าช้า ไม่สมบูรณ์ 
ฉะนั้น ควรมีเลขาธิการส านักงานลูกเสือแห่งชาติ ที่เป็นอิสระจากราชการและสามารถ
บริหารจัดการกิจกรรมลูกเสือได้เต็มเวลา เปิดรับสมัครผู้ที่มีความสามารถในการบริหาร
องค์กร โดยเข้าสอบ เน้นด้านการบริหารจัดการ วิสัยทัศน์ ธรรมาภิบาล การท างานได้
อย่างแท้จริง สามารถประกอบกิจกรรมใด ๆ ที่สร้างรายได้จากองค์กรเอง และต าแหน่ง
ในส านักงานลูกเสือแห่งชาติ ควรเปิดโอกาสให้บุคลากรจากภายนอกราชการที่มีความรู้
ความสามารถได้มีส่วนในการบริหารจัดการ”12 

“ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ ควรเป็นองค์กรอิสระ เพราะการแต่งตั้งข้าราชการ 
มาบริหารงานส านักงานลูกเสือแห่งชาติ  ไม่มีความคล่องตัวในการบริหารงาน  
ซึ่งบางท่านไม่ได้มีความรู้หรือเชี่ยวชาญในกิจการลูกเสือ เกิดความล่าช้าในการประสาน
กับหน่วยงานอื่น ๆ”13 

ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ จะด าเนินการแบบองค์กรอิสระ หรือองค์การมหาชนก็ได้  
ซึ่งพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 มีเจตนารมณ์ในลักษณะนั้น และได้ ระบุไว้ชัดเจนแล้วว่า  

                                           
11 สถาพร  ภูระก้านตรง, สัมภาษณ์โดย จักรธาร  มาทวีโชติกุล, ม.ป.ท., 31 ตุลาคม 2560. 
12 เลิศจันฑา  สีเหลืองสวัสดิ์, สัมภาษณ์โดย จักรธาร  มาทวีโชติกุล, ม.ป.ท., 9 พฤศจิกายน 

2560. 
13 สุเชาว์  ลิ้มวิไลกุล, สัมภาษณ์โดย จักรธาร  มาทวีโชติกุล, ม.ป.ท., 6 พฤศจิกายน 2560. 
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เป็นองค์กรในก ากับของกระทรวงศึกษาธิการ แต่กลับระบุเลขาธิการมาจากรองปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ อีกทั้งท าให้พนักงานคิดได้ว่าหน่วยงานของตนเป็นระบบราชการ เป็นข้าราชการ ท าให้ 
ไม่รู้บทบาทของส านักงานลูกเสือแห่งชาติเองว่าต้องด าเนินการอย่างไร จะบริหารจัดการแบบระบบ
ราชการหรือองค์กรในก ากับ ที่ผ่านมาเลยด าเนินการได้อย่างล่าช้า ติดขั้นตอนต่าง ๆ ที่ไม่ควร 
จะติดขัด ฉะนั้น ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ ควรบริหารจัดการอย่างเป็นอิสระ คล่องตัว และปรับ 
ตัวเองในการบริหารจัดการเสียใหม่ ให้เป็นระบบที่ง่าย ไม่ล่าช้า ลดขั้นตอน สามารถตรวจสอบได้  
เมื่อคิดว่าตัวเองไม่ใช่ข้าราชการแล้ว พนักงานในส านักงานลูกเสือแห่งชาติ จะให้ การสนับสนุน
บุคลากรทางการลูกเสือดีขึ้น ให้เกียรติกันมากข้ึน ไม่ใช่เป็นเหมือนเจ้านายลูกน้องในแบบปัจจุบัน 

ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ ควรน าแนวคิดการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ (New Public 
Management) มาปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการโดยน าหลักการเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบราชการ
และการแสวงหาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยการน าเอาแนวทางหรือ
วิธีการบริหารงานของภาคเอกชนมาปรับใช้กับการบริหารงาน เช่น การบริหารงานแบบมุ่ งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ การบริหารงานแบบมืออาชีพ ให้ความส าคัญกับเครือข่าย มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นต้น 

สมาคมลูกเสือจากต่างประเทศที่มีการพัฒนาและบริหารงานได้เป็นอย่างดี เช่น สมาคม
ลูกเสือฮ่องกง สมาคมลูกเสือสิงคโปร์ สมาคมลูกเสือนิวซีแลนด์ จะเห็นได้ว่า ไม่ได้บริหารงาน  
แบบระบบราชการ ใช้วิธีบริหารแบบภาคเอกชน ไม่ยึดติดกับต าแหน่ง เปิดการสรรหาตั้งแต่ประธาน
กรรมการบริหารลูกเสือ ประธานผู้ ตรวจการลูกเสือ (2 ต าแหน่ งนี้  คณะลูกเสือแห่ งชาติ  
มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการปฏิบัติหน้าที่นี้โดยต าแหน่ง) เลขาธิการสมาคม ผู้อ านวยการ
ส านั กงาน เป็ นหั วหน้ าฝ่ ายธุ รการ ซึ่ ง ไม่ ใช่ คน เดี ยวกัน  แต่ คณ ะลูก เสื อแห่ งชาติ กลับ ให้ 
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นเลขาธิการส านักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงาน  
ในส านักงานลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งติดระบบราชการ มีผู้อ านวยการส านักเลขาธิการ เป็นหัวหน้าพนักงาน 
ไม่สามารถบริหารงานได้ ต้องผ่านเลขาธิการส านักงานลูกเสือแห่งชาติเท่านั้น ซึ่งสายบังคับบัญชา  
และตัวบุคคลของสมาคมลูกเสือต่างประเทศจะชัดเจนและบริหารจัดการได้ดีกว่า ที่ส าคัญที่กิจการ
ลูกเสือได้รับความนิยม เพราะผู้ใหญ่ให้ความส าคัญกับเด็กและเยาวชนของเขา โดยการรับฟัง 
ความคิดเห็นว่าปัจจุบันต้องการกิจกรรมแบบไหน โดยให้มีที่นั่งในสภาลูกเสือ ในคณะกรรมการบริหาร
ลูกเสือ อีกทั้ง มีสภาเยาวชนลูกเสือ (Scout Youth Council) หรือสภาลูกเสือวิสามัญ (Rover Scout 
Council) ซึ่งมีอายุระหว่าง 18 – 25 ปี 
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4.3 การจัดการความสัมพันธ์ระหว่างระดับบริหารไปถึงระดับปฏิบัติการ 
 

4.3.1 บทบาทของส านักงานลูกเสือแห่งชาติต่อส านักงานลูกเสือจังหวัด 

การบริหารจัดการในปัจจุบันไม่ค่อยคล่องตัว โดยเฉพาะโครงสร้างส านักงานลูกเสือ
แห่งชาติ ไม่มีส่วนงานใดด าเนินการลงไปถึงส านักงานลูกเสือจังหวัด เป็นเพียงงานฝากให้กับส านักงาน
เขต พ้ืนที่ ป ระถมศึกษาเขต 1 เป็ นส านั กงานลูก เสื อจั งหวัด  ซึ่ งสภาวะปั จจุบั น ในระบบ                
ของกระทรวงศึกษาธิการในกระทรวงเอง มีทั้ง ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ส านักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน ส านักงานบริหารงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ซึ่งในแต่ละจังหวัดย่อมมีผู้แทนจากส านักต่าง  ๆ ไปปฏิบัติ
หน้าที่ในจังหวัด เช่น ผู้แทนสถานบันอาชีวศึกษา ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด 
เป็นต้น ซึ่งส านักงานเขตพ้ืนที่ประถมศึกษาเขต 1 ของแต่ละจังหวัด มีภารกิจมากพออยู่แล้ว จะปฏิบัติ
หน้าที่ส านักงานลูกเสือจังหวัดได้เต็มท่ี เต็มเวลาแค่ไหน 

ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ ไม่เคยอธิบายต าแหน่งหน้าที่ทางการลูกเสือให้กับบุคคลที่มา
ด ารงต าแหน่งโดยต าแหน่งอย่างชัดเจน ทั้ง ๆ ที่มาตรา 20 (8) เป็นอ านาจหน้าที่ของส านักงานลูกเสือ
แห่งชาติ เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการลูกเสือจังหวัดแล้วตามมาตรา 29 (1) ยังเป็น
ผู้อ านวยการลูกเสือจังหวัด อีกต าแหน่งหนึ่งตามมาตรา 46 วรรคสอง ซึ่งสามารถสั่งการและขอความ
ร่วมมือได้ทุกอย่าง (Collaboration) มีสายการบังคับบัญชาที่สามารถด าเนินการได้ตามสาย
กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงศึกษาธิการ แต่ผู้ว่าราชการจังหวัดท่านไม่ทราบว่าตนเอง  มีอ านาจ
และสามารถด าเนินการได้ จึงไม่เห็นการด าเนินการใด ๆ กอปรกับเจ้าหน้าที่ในส านักงานลูกเสือ
จังหวัดไม่รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองและรายละเอียดของต าแหน่งต่าง ๆ ที่มาด ารงต าแหน่ง 
ทางลูกเสือ แม้กระทั่งการแต่งเครื่องแบบลูกเสือของผู้ที่ด ารงต าแหน่งทางลูกเสือ ว่าจะต้อง  
แต่งเครื่องแบบลูกเสืออย่างไร ท าให้ลูกเสือในจังหวัดเสื่อมถอยลง 

4.3.2 บทบาทของส านักงานลูกเสือแห่งชาติต่อส านักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา 

การบริหารจัดการในปัจจุบันไม่ค่อยคล่องตัว โดยเฉพาะโครงสร้างส านักงานลูกเสือ
แห่งชาติ ไม่มีส่วนงานใด ด าเนินการลงไปถึงส านักงานลูกเสือจังหวัด ส่วนจ านวนส านักงานเขตพ้ืนที่
ประถมศึกษามี 183 เขตและจ านวนส านักงานเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษามี 42 เขต รวม 225 เขตพ้ืนที่
การศึกษา ซึ่งแต่ละเขตพ้ืนที่จะด าเนินการอ านวยความสะดวกให้กับโรงเรียนในสังกัด และส่งรายงาน
สรุปประจ าปีให้เขตพ้ืนที่ประถมศึกษาเขต 1 ของแต่ละจังหวัด ซึ่งเป็นงานฝากให้กับส านักงานเขต
พ้ืนที่ประถมการศึกษาเขต 1 เพราะเป็นส านักงานลูกเสือจังหวัด แต่สภาพปัจจุบัน ด าเนินงานได้ตาม
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พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 จริงหรือ เพราะการบังคับบัญชาสายประถมกับมัธยมไม่เหมือนกัน 
อีกทั้ง การด าเนินงานไม่สอดรับกัน เช่น งานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมงาน ต้องมี
อายุระหว่าง 12 – 17 ปี หรืองานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 23 ซึ่งจัดที่หาดยาว อ าเภอสัตหีบ ประเทศ
ไทย ต้องมี อายุ ระหว่าง 14 – 17 ปี  ซึ่ งอายุที่ ตั้ งไว้  ล้ วนอยู่ ในชั้น เรียนของมั ธยมศึกษา  
การประสานงานจึงมีขั้นตอนที่ยาวและใช้เวลานาน อาจไม่เป็นผลดีในการบริหารจัดการ และสภาวะ
ปัจจุบันในระบบของกระทรวงศึกษาธิการในกระทรวงเองมีการปรับเปลี่ยนขึ้นอีก โดยมีค าสั่ง 
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่  10 / 2559 ว่าด้วยการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา 
ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค และฉบับที่  11 / 2559 ว่าด้วยการบริหารราชการ 
ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ซึ่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขต จะด าเนินการได้อย่าง
เตม็ที่แค่ไหน   

ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ ไม่เคยอธิบายต าแหน่งหน้าที่ทางการลูกเสือให้ชัดเจน      
ให้กับบุคคลที่มาด ารงต าแหน่งโดยต าแหน่ง ทั้ง ๆ ที่มาตรา 20 (8) เป็นอ านาจหน้าที่ของส านักงาน
ลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งไม่สอดส่องดูแล อ านวยความสะดวกให้กับส านักงานลูกเสือจังหวัด เพ่ือให้ทั่วถึง 
ไปยังส านักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษา ท าให้ลูกเสือในเขตพ้ืนที่การศึกษาเสื่อมถอยลง 

จึ งมอ งได้ ว่ าข าดบุ ค ล าก รท างก ารลู ก เสื อ  ที่ เข้ า ใจ ระบ บ การบ ริห ารงาน 
ตามพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 อย่างแท้จริง จึงไม่สามารถพัฒนากิจการลูกเสือได้อย่างเต็มที่ 
ซึ่งควรใช้หลักการร่วมมือซึ่งกันและกัน (Collaboration) อีกทั้งยังมีค าสั่งคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ฉบับที่ 10 / 2559 ว่าด้วยการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ในภูมิภาค และฉบับที่ 11 / 2559 ว่าด้วยการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ซึ่งมี
ตัวละครเพ่ิมขึ้น เช่น ศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัด แต่ไม่มีต าแหน่งนี้ในพระราชบัญญัติลูกเสือ 
พ.ศ. 2551 ซึ่งบางจังหวัด ส านักงานลูกเสือจังหวัดได้ยกให้ศึกษาธิการจังหวัดดูแลรับผิดชอบ ท าให้
บุคลากรทางการลูกเสือสับสนในการประสานงาน อีกทั้งพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 ก็ยังได้รับ
การแก้ไข อาจท าให้การด าเนินงานแทนที่จะลดขั้นตอน กลายเป็นเพิ่มข้ันตอนในการด าเนินงานได้  

ซ่ึงสอดคล้องกับการได้รับข้อมูลและการสัมภาษณ์ ดังนี้ 
“ในแต่ละส่วนงานมีการสอดประสานและด าเนินงานร่วมกันน้อยมาก การบริหารงาน
เป็นงานแบบส่วน ๆ เป็นท่อน ๆ ไม่มีการหลอมรวมตั้งแต่ระดับเขต ระดับจังหวัด จนถึง
ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ ท าให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความล่าช้าและไม่สอด
ประสานกัน ทั้งนี้ ต้องก าหนดบทบาทและให้อ านาจหน้าที่กับส านักงานลูกเสือจังหวัด 
และส านักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษาให้ชัดเจน มีการด าเนินงานที่เด่นชัด สอดคล้อง
กับการท างานของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ ไม่ใช่หน่วยงานที่เป็นกาฝากอยู่ในที่ใด 
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ที่หนึ่ง เจ้าหน้าที่ต้องได้รับขวัญและก าลังใจในการด าเนินงาน เพ่ือพัฒนาลูกเสือได้ 
อย่างเข้มแข็ง”14 

“การประสานงานระหว่างองค์กรสับสนและใช้เวลาการด าเนินงานนานเกินไป 
บุคลากรไม่เพียงพอและไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งควรมีผู้บริหารและบุคลากรท างาน 
ในส านักงานลูกเสือจังหวัดและส านักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่มีความรู้
ความสามารถเก่ียวกับลูกเสืออย่างแท้จริง เป็นผู้รับผิดชอบและการประสานงาน”15 

“ท างานไม่ป ระสานกัน  แม้ กระทั่ งรายชื่ อสมาชิ กลู ก เสื อแต่ละจั งหวัด  
เงินสนับสนุนลูกเสือแต่ละจังหวัดก็ไม่สามารถระบุได้ ท างานไม่เป็นระบบครบวงจร ทั้งนี้ 
ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ  ควรท างานประสานกันมากกว่านี้  ด้วยบุคลากรที่มี
ความส าคัญ ต าแหน่งส าคัญในแต่ละหน่วยงานควรมาจากส่วนกลาง เพ่ือดูแลแต่ละ
จังหวัดได้ มีเงินเดือนให”้16 

“ส่วนการด าเนินงานมีกระบวนการตามล าดับขั้นตอนชัดเจนดี แต่ในการปฏิบัตินั้น 
กลับล่าช้า เนื่องจากส านักงานลูกเสือจังหวัด มีเจ้าหน้าที่ ที่ไม่เข้าใจภาพรวมของกิจการ
ลูกเสือ อาจท าให้การด าเนินงานคาดเคลื่อนได้ ทั้งนี้ ควรคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถด้านลูกเสือ มาเป็นผู้ประสานงานในระดับต่าง ๆ”17 

4.3.3 บทบาทของส านักงานลูกเสือแห่งชาติต่อภาคีเครือข่าย 

เนื่องจากการที่ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ ท าข้อตกลง (MOU) กับหน่วยงานอ่ืน ๆ         
ที่สนใจ น ากระบวนการลูกเสือเข้าไปมีส่วมร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานนั้น และสมาคม 
สโมสรลูกเสือต่าง ๆ ทั้งส่วนกลาง และต่างจังหวัดทั่วประเทศ เช่น รัฐสภา (ลูกเสือรัฐสภา),      
กระทรวง ICT (Cyber Scout), กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Green Scout),    
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม (กองลูกเสือวัฒนธรรม), กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม 
(หน่วยลูกเสือราชทัณฑ์), ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ ง (หน่วยลูกเสืออาสา กกต.),         
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ (หน่วยลูกเสือราชประชานุเคราะห์), สมาคมวางแผนครอบครัว         
แห่งประเทศไทยฯ (ลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต), กองลูกเสือสันติสุข จั งหวัดชายแดนภาคใต้,       

                                           
14 สถาพร  ภูระก้านตรง, สัมภาษณ์โดย จักรธาร  มาทวีโชติกุล, ม.ป.ท., 31 ตุลาคม 2560. 
15 เลิศจันฑา  สีเหลืองสวัสดิ์, สัมภาษณ์โดย จักรธาร  มาทวีโชติกุล, ม.ป.ท., 9 พฤศจิกายน 

2560. 
16 ปิยะ  สัจจะเดช, สัมภาษณ์โดย จักรธาร  มาทวีโชติกุล, ม.ป.ท., 3 พฤศจิกายน 2560. 
17 สุเชาว์  ลิ้มวิไลกุล, สัมภาษณ์โดย จักรธาร  มาทวีโชติกุล, ม.ป.ท., 6 พฤศจิกายน 2560. 
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หน่วยลูกเสือจราจรปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ หรือสมาคม สโมสรลูกเสือ ซึ่งได้ด าเนินการด้านกิจการ
ลูกเสือไปได้ด้วยดี แต่ไม่ได้ท าความเข้าใจกับส านักงานลูกเสือแห่งชาติก่อนที่จะด าเนินการ จนเกิด
ความสับสน ท าให้เกิดความเข้าใจผิดในภาพรวม เช่น การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือขั้นความรู้
ชั้นสูง (ผู้น า) ซึ่งหลักสูตรนี้มีคุณสมบัติเฉพาะ เช่น ควรมีต าแหน่งเป็นผู้บริหารหน่วยงาน องค์กร 
สถานศึกษา การขอมีต าแหน่งการลูกเสือฯ เป็นต้น 

 ด้านบุคลากร ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ ยังขาดบุคลากรในด้านนี้  และพนักงาน 
ส่วนใหญ่ไม่มีความเข้าใจในกระบวนการลูกเสือแบบภาคีเครือข่าย จนท าให้เกิดความคิดที่ว่า 
ส านักงานลูกเสือแห่งชาติเป็นศูนย์กลางของลูกเสือ สั่งการไปตามหน่วยงานและสมาคม สโมสรลูกเสือ 
ซึ่งเป็นการกระท าที่มากเกินไป ดังนั้น ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ ควรด าเนินการเป็นศูนย์กลางในการ  
ให้ความรู้ความเข้าใจต่อพนักงานในส านักงานลูกเสือแห่งชาติได ้และลดบทบาทการเป็นผู้บังคับบัญชา 
มาเป็นผู้ร่วมในการด าเนินงานต่าง ๆ กับหน่วยงานและสมาคม สโมสรลูกเสือต่าง ๆ ให้ด าเนินการ 
ไปในทิศทางเดียวกัน ในรูปแบบของ Collaboration เพ่ือประโยชน์สูงสุดของกิจการลูกเสือแห่งชาติ 

ซ่ึงสอดคล้องกับการได้รับข้อมูลและการสัมภาษณ์ ดังนี้ 
“ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ  มีบทบาทในการประสานงานน้อยมาก ไม่ค่อยให้
ความส าคัญกับหน่วยงานภายนอกอ่ืน ๆ ทั้งที่หน่วยงานต่าง ๆ เหล่านั้น มีความพร้อม 
ทั้งในเรื่องงบประมาณ บุคลากร สถานที่ ที่จะช่วยในการพัฒนาการจัดกิจกรรมลูกเสือ
ได้เป็นอย่างดี ทางส านักงานลูกเสือแห่งชาติต้องให้ความสนใจและให้ความส าคัญต่อ
หน่วยงานภายนอกให้มากกว่านี้ ไม่ใช่มุ่งหวังเพียงประโยชน์ที่จะได้เท่านั้น ทั้งนี้ ต้องให้
เกียรติและให้โอกาสหน่วยงานอ่ืน ๆ มาช่วยกันสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรม
ไม่ใช่เก็บไว้ส าหรับบุคคลหรือหน่วยงานของส านักงานลูกเสือแห่งชาติเพียงอย่างเดียว
เท่านั้น”18 

“จ านวนบุคลากรในส านักงานลูกเสือแห่งชาติไม่เพียงพอ ท าให้การประสานงาน
ล่าช้าและไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ไม่เข้าใจบทบาทของผู้ปฏิบัติหน้าที่ในส านักงาน
ลูกเสือแห่งชาติและอาสาสมัครลูกเสืออ่ืน ๆ ในการร่วมกิจกรรมหรือปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ 
ควรมีการบริหารจัดการให้ภาคีเครือข่ายอย่างเป็นธรรมและมีความรู้ความเข้าใจ 
ในบทบาทหน้าที่ของส านักงานลูกเสือแห่งชาติต่อภาคีเครือข่าย”19 

                                           
18 สถาพร  ภูระก้านตรง, สัมภาษณ์โดย จักรธาร  มาทวีโชติกุล, ม.ป.ท., 31 ตุลาคม 2560. 
19 เลิศจันฑา  สีเหลืองสวัสดิ์, สัมภาษณ์โดย จักรธาร  มาทวีโชติกุล, ม.ป.ท., 9 พฤศจิกายน 

2560. 
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“ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ วางบทบาทได้แย่มาก ถ้าองค์กรหรือหน่วยงานใด 
ไม่มีผลประโยชน์ตอบสนอง ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ มักจะมองข้ามผ่านไป ส่วนการ
ท างานที่เป็นเรื่องการประสานงาน ไม่มีความเป็นระบบระเบียบ ข้อมูลจากส านักงาน
ลูกเสือแห่งชาติส่งต่อไปยังองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่เป็นภาคีเครือข่ายไม่มี 
ความสม่ าเสมอ ถือตนเป็นใหญ่ ใช้อ านาจมากกว่าแค่การประสานงานขอความ
ช่วยเหลือ ส านักงานลูกเสือแห่งชาติควรวางตัวต่อองค์กรหรือหน่วยงานให้ดีกว่านี้ ไม่ใช่
เจ้านายหรือลูกน้อง ทั้งนี้ ส านักงานลูกเสือแห่งชาติควรสร้างภาพลักษณ์ใหม่ ให้คน 
ข้างนอกเข้าใจว่าลูกเสือเป็นอย่างไร มันคือวิธีการใช้ชีวิตของเด็ก เยาวชน จนเติบโต 
เป็นผู้ใหญ่ ความเป็นลูกเสือควรอยู่ในสายเลือด ความเข้าใจ การยอมรับในความคิดเห็น
ของเด็ก ไม่ใช่อยู่แต่ในหลักการในหนังสือ ต าราหรือกฎหมายเท่านั้น”20 

 

                                           
20 ปิยะ  สัจจะเดช, สัมภาษณ์โดย จักรธาร  มาทวีโชติกุล, ม.ป.ท., 3 พฤศจิกายน 2560. 
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ตารางที่ 4.4 แสดงต าแหน่งต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงให้เห็นถึงการบริหารกิจการลูกเสือ ที่สามารถด าเนินงานร่วมกันได้ (Collaboration)  
ตามพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 

ต าแหน่ง สภาลูกเสือไทย คณะกรรมการบรหิาร
ลูกเสือแห่งชาต ิ

ส านักงานลูกเสือ
แห่งชาต ิ

คณะกรรมการ
ลูกเสือจังหวัด 

คณะกรรมการลูกเสือ      
เขตพื้นที่การศึกษา 

ผู้ตรวจการ ผู้อ านวยการ 

นายกรัฐมนตรี สภานายก     ผู้ตรวจการใหญ่พิเศษ  

รองนายกรัฐมนตรี อุปนายก     ผู้ตรวจการใหญ ่  

รัฐมนตรี มท. กรรมการ     ผู้ตรวจการใหญ ่  

รัฐมนตรี ศธ. กรรมการ ประธานกรรมการ     ผู้อ านวยการใหญ ่

ปลัด ศธ.  รองประธานกรรมการ     รองผู้อ านวยการใหญ ่

ปลัด มท.  รองประธานกรรมการ    รองผู้ตรวจการใหญ ่  

ผู้ตรวจราชการ ศธ.      รองผู้ตรวจการใหญ ่  

อธิบดีกรมการปกครอง กรรมการ     รองผู้ตรวจการใหญ ่  

อธิบดีกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

กรรมการ     รองผู้ตรวจการใหญ ่  

เลขาธิการ สพฐ. กรรมการ กรรมการ    รองผู้ตรวจการใหญ ่  

เลขาธิการ สอศ. กรรมการ กรรมการ    รองผู้ตรวจการใหญ ่  

รองปลัด ศธ.  
ที่ได้รับมอบหมาย 

กรรมการและ
เลขานุการ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

เลขาธิการ    ผู้ช่วยผู้อ านวยการใหญ ่

รองปลัด ศธ.       ผู้ช่วยผู้อ านวยการใหญ ่

ผู้ว่าราชการจังหวัด กรรมการ   ประธานกรรมการ   ผู้อ านวยการลูกเสือจังหวัด 

รองผู้ว่าราชการจังหวัด    รองประธาน
กรรมการ 

  รองผู้อ านวยการลูกเสือจังหวัด 
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ตารางที่ 4.4 แสดงต าแหน่งต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงให้เห็นถึงการบริหารกิจการลูกเสือ ที่สามารถด าเนินงานร่วมกันได้ (Collaboration)  
ตามพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 (ต่อ) 

ต าแหน่ง สภาลูกเสือไทย คณะกรรมการบรหิาร
ลูกเสือแห่งชาต ิ

ส านักงานลูกเสือ
แห่งชาต ิ

คณะกรรมการ
ลูกเสือจังหวัด 

คณะกรรมการลูกเสือ      
เขตพื้นที่การศึกษา 

ผู้ตรวจการ ผู้อ านวยการ 

ปลัดจังหวัด    กรรมการ   ผู้ช่วยผู้อ านวยการลูกเสือ
จังหวัด 

ผู้อ านวยการส านกังาน    
เขตพื้นที่การศึกษา เขต 1 

   - กรรมการและ
เลขานุการ 
- หวัหน้าส านักงาน
ลูกเสือจังหวัด 

- ประธานกรรมการ 
- หวัหน้าส านักงาน
ลูกเสือเขตพื้นที่
การศึกษา 

 ผู้อ านวยการลูกเสือ      
เขตพื้นที่การศึกษา 

ผู้อ านวยการส านกังาน    
เขตพื้นที่การศึกษา 

    - ประธานกรรมการ 
- หวัหน้าส านักงาน
ลูกเสือเขตพื้นที่
การศึกษา 

 ผู้อ านวยการลูกเสือ      
เขตพื้นที่การศึกษา 

รองผู้อ านวยการส านกังาน 
เขตพื้นที่การศึกษา 
ที่ได้รับมอบหมาย 

    - กรรมการและ
เลขานุการ 
- รองหัวหน้าส านกังาน
ลูกเสือเขตพื้นที่
การศึกษา 

 รองผู้อ านวยการลูกเสือ     
เขตพื้นที่การศึกษา 

รองผู้อ านวยการส านกังาน    
เขตพื้นที่การศึกษา      

    รองหัวหน้าส านกังาน
ลูกเสือเขตพื้นที่
การศึกษา 

 รองผู้อ านวยการลูกเสือ     
เขตพื้นที่การศึกษา 
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จากตารางที่  4.4 แสดงให้ เห็นว่าต าแหน่ งทางการเมือง ต าแหน่ งข้าราชการ            
เข้ามามีบทบาทและต าแหน่งทางลูกเสือโดยต าแหน่งนั้น สามารถสั่งการตามสายบังคับบัญชา       
และไม่ได้เป็นสายบังคับบัญชาได้ โดยการใช้การประสานงานแบบ Collaboration แต่โดยต าแหน่ง         
มักจะเหมือนโดนบังคับ ไม่ได้อยากท างานลูกเสือด้วยใจที่จะพัฒนากิจการลูกเสืออย่างจริงจัง         
อีกด้านในเรื่องการบริหารงาน ต าแหน่งเลขาธิการส านักงานลูกเสือแห่งชาติ ถือเป็นฟันเฟ่ืองส าคัญ    
ในการขับเคลื่อนภาพรวมของกิจการลูกเสือไทย ในตารางนี้จะเห็นได้ว่า เลขาธิการส านักงานลูกเสือ
แห่ งชาติ  อยู่ เกือบทุกต าแหน่ ง ซึ่ งมาจากรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจหน้ าที่                 
ของรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการมากมายอยู่แล้ว จึงไม่มีเวลาบริหารจัดการด้านลูกเสืออย่างเต็มเวลา 
ท าให้กิจการลูกเสือไทยไม่ก้าวหน้าได้อย่างเต็มที่ 
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 
ในการศึกษาบทบาทส านักงานลูกเสือแห่งชาติ หลังการประกาศใช้พระราชบัญญัติ

ลูกเสือ พ.ศ. 2551 นั้น พบว่า กิจการลูกเสือ ถือเป็นเครื่องมือของรัฐ ในการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ของประเทศ โดยการน าหลักการของลูกเสือ วิถีชีวิต มาบูรณาการออกมาในรูปของกิจกรรม ซึ่งที่ผ่าน
มารัฐบาลได้น ามาใช้และเกิดประโยชน์สูงสุด แต่ปัจจุบันจะเห็นได้ว่ากิจการลูกเสือไทยซบเซาลง  
ไม่สามารถตอบโจทย์ผู้บริหารประเทศได้ จนเกิดการละเลยจากผู้บริหารในทุกระดับ ซึ่งเกิดจาก 
ความไร้ศักยภาพของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ ที่ไม่สามารถปรับตัวหรือเป็นตัวขับเคลื่อน ไม่รู้บทบาท
ของส านักงานลูกเสือแห่งชาติในการสอดรับวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ นโยบายของสภา
ลูกเสือไทย ตามมติของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ และไม่สามารถประสานงาน 
กับหน่วยงานหรือองค์กร ภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ท าให้เกิดปัญหาต่าง ๆ มากมาย ส่งผลให้กิจการลูกเสือ
ไม่สามารถพัฒนาและขับเคลื่อนให้มีความเจริญก้าวหน้าได้อย่างเป็นรูปธรรม กิจกรรมลูกเสือ 
ควรลงไปให้ถึงเด็กและเยาวชน โดยผู้ ใหญ่ เป็นผู้ท าให้ เกิดกิจกรรม แต่ผู้ที่ ได้รับผลส่วนมาก 
เป็นการสนองความต้องการของผู้ใหญ่ทั้งสิ้น จึงควรเปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการของเด็ก  
และเยาวชนอย่างแท้จริง ซึ่งข้าพเจ้าได้ศึกษาจากเอกสารข้อมูล และการสัมภาษณ์เชิงลึกจากบุคลากร
ทางการลูกเสือทุกระดับ ตามกรอบการวิเคราะห์ เพ่ือน าไปสู่แนวทางส าคัญในการแก้ไขปัญหา 
ด้านโครงสร้างอ านาจหน้าที่ระดับนโยบาย ระดับบริหาร การจัดการลูกเสือและความสัมพันธ์ในระดับ
บริหารและปฏิบัติการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 
ดังต่อไปนี้  
 
5.1 การจัดโครงสร้างอ านาจหน้าที่ในระดับนโยบาย 

 
5.1.1 สภาลูกเสือไทย 

ตั้งแต่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 ไม่มีการประชุมสภาลูกเสือ
ไทย มีประชุมเพียง 2 ครั้ง คือ ประจ าปี 2558 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2558 และประจ าปี 2560 
เมื่อวันที่ 18 – 19 สิงหาคม 2560 ซึ่งต าแหน่งและหน่วยงานรับผิดชอบ คือ เลขาธิการส านักงาน
ลูกเสือแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการและเลขานุการในสภาลูกเสือไทย แม้จะเป็นหนึ่งในกรรมการ 
แต่อีกหน้าที่หนึ่ง คือ เลขานุการของกรรมการสภาฯ และเป็นผู้บังคับบัญชาของส านักงานลูกเสือ
แห่งชาติ กลับไม่สามารถด าเนินการหรือจัดการให้มีการประชุมสภาลูกเสือไทยได้ เกิดจากไม่มีขั้นตอน
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การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภาลูกเสือไทยที่โปร่งใส ท าให้เลขาธิการส านักงานลูกเสือ
แห่งชาติ ถือตนว่าเป็นหนึ่งในกรรมการอยู่เหนือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภาลูกเสือไทย อีกทั้ง 
ส านักงานลูกเสือแห่งชาติยังขาดบุคลากรรับผิดชอบโดยตรงในการจัดการประชุมสภาลูกเสือไทย 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรออกกฎกระทรวง ข้อบังคับหรือระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ  

ให้ระบุวิธีการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภาลูกเสือไทย โดยเลขาธิการส านักงานลูกเสือ
แห่งชาติ  ท าหน้าที่ เพียงอ านวยความสะดวก ไม่ใช่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสรรหากรรมการ               
ผู้ทรงคุณวุฒิฯ  

2. แก้ไขพระราชบัญญัติลูกเสือ ในเรื่องของจ านวนกรรมการโดยต าแหน่ง ไม่ต้องมาก
จนไม่สามารถด าเนินการอะไรได้ เพียงแค่ประชุมประจ าปี ยังไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ 

3. เพ่ิมอ านาจของสภาลูกเสือไทยให้มากขึ้น เช่น สามารถตรวจสอบถ่วงดุลการท างาน
ได ้(Check & Balance) 

4. เชิงระบบในรูปแบบ Top – Down ซึ่งท าให้เลขาธิการส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 
ทราบอย่างชัดเจนว่าเป็นเพียงผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่ใช่ผู้บังคับบัญชากรรมการสภาลูกเสือไทย 

5. ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งมีส่วนอ านวยการ รับผิดชอบด้านการจัดการประชุม 
อยู่แล้ว แต่ควรให้มีฝ่ายรับผิดชอบในการจัดการประชุมหรือฝ่ายเลขานุการตรงต่อสภาลูกเสือไทยเลย 
 
5.2 การจัดโครงสร้างอ านาจหน้าที่ในระดับบริหารและการบริหารงานในองค์กร และสามารถ
ประสานงานไปยังส่วนภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
5.2.1 คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 
ตั้งแต่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 มีการประชุมคณะกรรมการ

บริหารลูกเสือแห่งชาติในแต่ละปี เฉลี่ยไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี ซึ่งต าแหน่งและหน่วยงานรับผิดชอบ คือ 
เลขาธิการส านักงานลูกเสือแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการบริหาร
ลูกเสือแห่งชาติ แม้จะเป็นหนึ่งในกรรมการบริหาร แต่อีกหน้าที่หนึ่งคือ เลขานุการของคณะ
กรรมการบริหารฯ และเป็นผู้บังคับบัญชาของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ  กลับไม่สามารถด าเนินการ
หรือจัดการให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติได้อย่างสม่ าเสมอ เกิดจากไม่มี
ขั้นตอนการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒฯิ ทีโ่ปร่งใส ท าให้เลขาธิการส านักงานลูกเสือแห่งชาติ ถือตน
ว่าเป็นกรรมการโดยต าแหน่งมีสิทธิ พิจารณา และถือตนเป็นใหญ่ เหนือกรรมการบริหารฯ 



Ref. code: 25605903011137AXQ

99 
 

 

99 

อีกทั้ ง ส านักงานลูกเสือแห่ งชาติยังขาดบุคลากรรับผิดชอบโดยตรง ในการจัดการประชุม
คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรออกกฎกระทรวง ข้อบังคับหรือระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ  

ให้ระบุวิธีการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ  โดยเลขาธิการ
ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ มีหน้าที่เพียงอ านวยความสะดวก ไม่ใช่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสรรหา
กรรมการชุดนี้ 

2. แก้ไขพระราชบัญญัติลูกเสือ ในเรื่องของจ านวนกรรมการโดยต าแหน่ง ไม่ต้องมาก
จนไม่สามารถด าเนินการอะไรได้ เพียงแค่ประชุมให้สม่ าเสมอ ยังไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ 

3. สามารถตรวจสอบถ่วงดุลการท างานได้ (Check & Balance) 
4. เชิงระบบในรูปแบบ Top – Down ซึ่งท าให้เลขาธิการส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 

ทราบอย่างชัดเจนว่าเป็นเพียงผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่ใช่ผู้บังคับบัญชากรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 
แม้ว่าจะเป็นหนึ่งในกรรมการก็ตาม เพราะอีกหน้าที่ที่ส าคัญ คือ ท าให้ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ  
จัดประชุมและด าเนินการตามมติที่ประชุมให้ได้และบรรลุวัตถุประสงค์ของคณะกรรมการบริหาร
ลูกเสือแห่งชาติ 

5. ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งมีส่วนอ านวยการ รับผิดชอบด้านการจัดการประชุม 
อยู่แล้ว แต่ควรให้มีฝ่ายรับผิดชอบในการจัดการประชุมหรือฝ่ายเลขานุการตรงต่อ คณะกรรมการ
บริหารลูกเสือแห่งชาติเลย 

6. โครงสร้างของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ ไม่ตอบสนองการบริหารงานของคณะลูกเสือ
แห่งชาติ ซึ่งมีคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติเป็นกลไลหลักส าคัญ คณะกรรมการบริหารลูกเสือ
แห่งชาติควรมีการยกเรื่องการปรับปรุงโครงสร้างของส านักงานลูกเสือแห่งชาติขึ้นเป็นวาระเร่งด่วน 
เพ่ื อให้ กิ จการลูก เสื อแห่ งชาตินั้ น  สามารถพัฒ นาได้ ตามวัตถุป ระสงค์ และเจตนารมณ์ 
ของพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 

5.2.2 ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 
จากการศึกษาในครั้งนี้ ได้ปรับโครงสร้างส านักงานลูกเสือแห่งชาติขึ้นใหม่  เพ่ือให้ 

การด าเนินการสอดคล้องไปกับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติและเป็นสากล  จากปัจจุบัน 
ที่มี 1 ส านัก ใน 1 ส านัก มี 4 ส่วน ได้แก่ 
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1. ส านักเลขาธิการส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 
1.1 ส่วนอ านวยการ 
1.2 ส่วนกิจการค่ายลูกเสือ 
1.3 ส่วนพัฒนาลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ 
1.4 ส่วนพัฒนารายได้และสิทธิประโยชน์ 

จึงได้ปรับโครงสร้างไว้ เป็น 7 ส านัก ประกอบไปด้วย  
1. ส านักอ านวยการ  
2. ส านักส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ  
3. ส านักพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ 
4. ส านักต่างประเทศ 
5. ส านักกฎหมาย  
6. ส านักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้  
7. ส านักกิจการค่ายลูกเสือ  

โดยในแต่ละส านักนั้นจะสามารถด าเนินการตามหน้าที่ ที่กฎหมายก าหนด และสามารถ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการท างานของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ และการประสานงานกับส านักงาน
ลูกเสือจังหวัด ส านักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษาและภาคีเครือข่าย 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีวัตถุประสงค์ พันธกิจและเป้าหมายขององค์กรในการบริหารจัดการได้  

อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันส านักงานลูกเสือแห่งชาติเอง ไม่มีวัตถุประสงค์ พันธกิจและเป้าหมาย
เป็นของตนเอง น าเอาวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติมาปรับใช้เท่านั้น  

2. สภาพปัญหาข้างต้น ควรปรับโครงสร้างส านักงานลูกเสือแห่งชาติ เพ่ือสอดคล้อง 
กับภารกิจของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติและความเป็นสากล 

3. เลขาธิการส านักงานลูกเสือแห่งชาติ ควรมาจากการสรรหา ท างานเป็นมืออาชีพ 
และเต็มเวลา 

4. ขาดบุคลากร และไม่มีความเป็นมืออาชีพ  
5. กิจการลูกเสือไทย ในปัจจุบัน บุคลากรทางการลูกเสือและผู้บังคับบัญชาในโรงเรียน 

ส่วนใหญ่มีความเข้าใจว่าสามารถประสานงานได้  2 หน่วยงาน คือ ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ  
เป็นหน่วยงานในก ากับของกระทรวงศึกษาธิการ และส านักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
เป็นหน่วยงานในส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงท าให้บุคลากรทางการลูกเสือ สับสน เข้าใจ
คลาดเคลื่อนพอสมควร เช่น การไปงานชุมนุมลูกเสือต่างประเทศบางรายการ ส านักการลูกเสือ  
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ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ประสานงานไปยังประเทศเจ้าภาพจัดงานเสียเอง ซึ่งตามธรรมเนียม
สากล ควรประสานงานผ่านส านักงานลูกเสือแห่งชาติเท่านั้น อนึ่ง ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาด 
และกิจการนักเรียน เป็นเพียงหนึ่งในภาคีเครือข่ายของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งส านักงานลูกเสือ
แห่งชาติ ควรเป็นหน่วยงานที่เป็นเอกภาพ มีความคล่องตัวในการติดต่อประสานงาน และไม่เกิด 
ความสับสนให้กับบุคลากรทางการลูกเสือมากไปกว่านี้ 

6. แก้ไขข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล 
7. แก้ไขข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการแบ่งส่วนงาน 

และอ านาจหน้าที่ของส่วนงานส านักงานลูกเสือแห่งชาติ  โดยแบ่งโครงสร้างการบริหารจัดการ          
ภายใน ออกเป็น 7 ส านัก และมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

7.1 ส านักอ านวยการ มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
7.1.1 รับผิดชอบการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ

และมีฝ่ายดูแลรับผิดชอบคณะอนุกรรมการลูกเสือฝ่ายต่าง ๆ ในคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 
ได้แก่ 

- คณะอนุกรรมการลูกเสือฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
- คณะอนุกรรมการลูกเสือฝ่ายกิจการพิเศษ 
- คณะอนุกรรมการลูกเสือฝ่ายลูกเสือชาวบ้าน 

7.1.2 จัดท ารายงานประจ าปี พร้อมงบดุลเสนอคณะกรรมการบริหารลูกเสือ
แห่งชาติ 

7.1.3 จัดให้มีการประชุมสภาลูกเสือไทย ไม่น้อยกว่า 1 ครั้งต่อปี 
7.1.4 จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ อย่างน้อย  

2 เดือนครั้ง 
7.1.5 ด าเนินการอ่ืนใดที่ไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของส่วนงานใด 

7.2 ส านักส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
7.2.1 รับผิดชอบการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 

และมีฝ่ายดูแลรับผิดชอบคณะอนุกรรมการลูกเสือฝ่ายต่าง ๆ ในคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 
ได้แก่ 

- คณะอนุกรรมการลูกเสือฝ่ายวิชาการ 
- คณะอนุกรรมการลูกเสือฝ่ายกิจกรรมลูกเสือ 

7.2.2 ควบคุมกิจการลูกเสือให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ      
ของทางราชการและคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ และถูกต้องตามธรรมเนียมของลูกเสือ 
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7.2.3 จัดให้มีกิจกรรมวิชาการ จัดท างานวิจัย ท าหนังสือ 
7.2.4 งานชุมนุมลูกเสือ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เจ้าหน้าที่ลูกเสือและลูกเสือ

ชาวบ้าน 
7.3 ส านักพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 

7.3.1 รับผิดชอบการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 
และมีฝ่ายดูแลรับผิดชอบคณะอนุกรรมการลูกเสือฝ่ายต่าง ๆ ในคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 
ได้แก่ 

- คณะอนุกรรมการลูกเสือฝ่ายฝึกอบรม 
7.3.2 ควบคุมกิจการลูกเสือให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ     

ของทางราชการและคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ และถูกต้องตามธรรมเนียมของลูกเสือ 
7.3.3 จัดให้มีการฝึกอบรมลูกเสือ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เจ้าหน้าที่ลูกเสือ 

และลูกเสือชาวบ้าน 
7.4 ส านักต่างประเทศ มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 

7.4.1 รับผิดชอบการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 
และมีฝ่ายดูแลรับผิดชอบคณะอนุกรรมการลูกเสือฝ่ายต่าง ๆ ในคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 
ไดแ้ก่ 

- คณะอนุกรรมการลูกเสือฝ่ายต่างประเทศ 
7.4.2 รับผิดชอบการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ

ด้านการต่างประเทศทั้งระบบ 
7.5 ส านักกฎหมาย 

7.5.1 รับผิดชอบการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 
และมีฝ่ายดูแลรับผิดชอบคณะอนุกรรมการลูกเสือฝ่ายต่าง ๆ ในคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 
ได้แก่ 

- คณะอนุกรรมการกลั่นกรองกฎหมายของกิจการลูกเสือ 
7.5.2 ควบคุมกิจการลูกเสือให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ 

ของทางราชการและคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ และถูกต้องตามธรรมเนียมของลูกเสือ 
7.5.3 การท านิติกรรม สัญญา หรือข้อตกลงใด ๆ 
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7.6 ส านักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
7.6.1 รับผิดชอบการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 

และมีฝ่ายดูแลรับผิดชอบคณะอนุกรรมการลูกเสือฝ่ายต่าง ๆ ในคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 
ได้แก่ 

- คณะอนุกรรมการลูกเสือฝ่ายจัดหาทุนและทรัพย์สิน 
7.6.2 จั ดการใน เรื่ อ งกรรมสิท ธิ์  ห รือสิ ท ธิครอบครองในทรัพย์ สิ น 

ของคณะลูกเสือแห่งชาติ หรือด าเนินการใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 
7.6.3 หารายได้เข้าส านักงานลูกเสือแห่งชาติ โดยใช้ทรัพย์สินที่ส านักงาน

ลูกเสือแห่งชาติมีหรือจัดท าโครงการกิจกรรมจัดหารายได้ น าเสนอคณะกรรมการบริหารลูกเสือ
แห่งชาติ 

7.7 ส านักกิจการค่ายลูกเสือ มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
7.7.1 รับผิดชอบการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 

และมีฝ่ายดูแลรับผิดชอบคณะอนุกรรมการลูกเสือฝ่ายต่าง ๆ ในคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 
ได้แก่ 

- คณะอนุกรรมการลูกเสือฝ่ายกิจการค่ายลูกเสือ 
7.7.2 รวบรวมและจัดท าทะเบียนค่ายลูกเสือ ทั้งที่อยู่ในส านักงานลูกเสือดูแล 

ส่วนภูมิภาคดูแลรวมไปถึงค่ายลูกเสือเอกชนทั่วประเทศ 
8. บุคลากรในส านักงานลูกเสือแห่งชาติ ควรจัดอัตราก าลังให้เพียงพอต่อภารกิจ 

และมีความรู้ความเข้าใจ 
9. ในการจัดโครงสร้างและก าหนดอ านาจหน้าที่ของส านักต่าง ๆ มีการยึดโยงสอดคล้อง

กับโครงสร้างของส านักงานลูกเสือโลก ภาคพ้ืนเอเชีย - แปซิฟิก ซึ่งแบ่งส่วนงานออก เป็น 5 ฝ่าย  
และคณะท างานเฉพาะกิจ ดังนี้ 

1. ฝ่ายกิจกรรมเยาวชน / ฝ่ายฝึกอบรมลูกเสือ (Programme) ด าเนินการ 
จัดให้มีการพัฒนาหลัดสูตร ตลอดจนประสานงานการจัดกิจกรรมในระดับภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก        
และระดับโลก ตลอดจนให้ความช่วยเหลือ หรือให้ค าปรึกษาการจัดกิจกรรมลูกเสือตามหลักการ     
ของลูกเสือโลก ให้กับประเทศสมาชิกอย่างเท่าเทียม 

2 . ฝ่ าย พั ฒ น าบุ ล าก รผู้ ให ญ่  (Adult Support) ป ระส าน งาน ส่ ง เส ริ ม 
ให้มีการจัดการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือในแต่ละประเทศสมาชิก เพ่ือผลิตบุคลากรทางการลูกเสือ        
ให้มีศักยภาพในการด าเนินกิจกรรมลูกเสือในกองลูกเสือ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการพัฒนา
ศักยภาพของเยาวชน 
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3. ฝ่ายบริหาร (Management) ประสานงานด้านธุรการ จากประเทศสมาชิก 
4. ฝ่ ายการเงิน  (Financial Resources) จั ด เก็บค่ าธรรมเนี ยมลู ก เสื อ โลก       

และด าเนินการบริหารจัดการกองทุนต่าง ๆ ของส านักงานฯ  
5. ฝ่ายการตลาด ประชาสัมพันธ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ (Scouting Profile) 

ด าเนินการด้านการประชาสัมพันธ์ การตลาด ส่งเสริมสมาชิกภาพ และเทคโนโลยีสารสนเทศ         
ในการติดต่อประสานงานระหว่างประเทศ 

คณะท างาน เฉพาะกิจ  Special Task Force (อาจมี ได้หลายคณะ) ตั้ งขึ้น 
ตามภารกิจเฉพาะ เช่น คณะกรรมการพิจารณาเหรียญรางวัลลูกเสือโลก คณะกรรมการร่างธรรมนูญ
ลูกเสือโลกภาคพ้ืนเอเชีย – แปซิฟิก ฯลฯ 

10 . ค ว ร ให้ ค ว าม ส า คั ญ กั บ ลู ก เสื อ ม าก ก ว่ า นี้  เพ ร าะกิ จ ก า รลู ก เสื อ นั้ น 
มีไว้ เพ่ือเด็กและเยาวชนท ากิจกรรม โดยมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน ส่งเสริมพวกเขาเหล่านั้น ไม่ใช่  
เป็นเวทีสร้างความส าคัญให้กับผู้ใหญ่เสียเอง จึงเสนอให้จัดตั้งสภาลูกเสือวิสามัญ (อายุระหว่าง  
18 – 25 ปี) ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ เพ่ือให้มีพ้ืนที่ในการแสดงความคิดเห็น
ในสภาลูกเสือไทย คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ คณะกรรมการ
ลูกเสือจังหวัด ส านักงานลูกเสือจังหวัด คณะกรรมการลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักงานลูกเสือเขต
พ้ืนที่การศึกษา ซึ่งเป็นการให้ความปรึกษาหรือเสนอแนะความต้องการต่าง ๆ ว่าลูกเสือในปัจจุบันนั้น
ต้องการอะไร เป็นต้น  

11. การประสานงาน ให้ข้อมูลและการร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ควรให้ความส าคัญ 
เป็นอย่างมาก เพราะภารกิจงานที่ผ่านมาเป็นที่ประจักษ์แล้ว เช่น งานวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ
แห่งชาติ (วันที่ 1 กรกฎาคมของทุกปี) งานวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว (วันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี) ส านักงานลูกเสือแห่งชาตินั้นไม่สามารถด าเนินการได้ด้วย
ตนเอง ต้องอาศัยภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนให้กิจกรรมในงานต่าง ๆ ปฏิบัติงานไปได้อย่างเรียบร้อย 

เพ่ือให้การด าเนินการของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐกับองค์กร
ระหว่างประเทศ และน ามาปฏิบัติในท้องถิ่น ซึ่งควรท าหน้าที่เป็นหน่วยงานที่มีการติดต่อสื่อสาร 
เชื่อมโยง ประสานงาน ตลอดจนด าเนินการได้สะดวก พันธสัญญา พันธกิจ ฯลฯ เพ่ือน าวัตถุประสงค์
ของคณะลูกเสือแห่งชาติ ไปสู่การปฏิบัติได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่ งเป็นการน าแนวคิด 
การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่  (New Public Management) แนวคิดทฤษฎีการมีส่วนร่วม 
และเครือข่าย และแนวการด าเนินการของสมาคมลูกเสือต่างประเทศ มาประยุกต์ บูรณาการให้ 
การบริหารงานเกิดประโยชน์ต่อกิจการลูกเสือ 
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5.3 การจัดการความสัมพันธ์ระหว่างระดับบริหารไปถึงระดับปฏิบัติการ 
 

5.3.1 คณะกรรมการลูกเสือจังหวัด / ส านักงานลูกเสือจังหวัด 

ข้อเสนอแนะ 
โดยใช้ เครื่องมือ  Intergovernmental Management (IGM) – หน่วยงานของรัฐ 

กับกลไกรัฐอ่ืน ในการบริหารจัดการกิจการลูกเสือในหลาย ๆ ระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับ
ภูมิภาค กล่าวคือ ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ อยู่ภายใต้ก ากับกระทรวงศึกษาธิการ แต่มอบอ านาจ     
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้อ านวยการลูกเสือจังหวัด ตลอดจนให้หน่วยงานในสังกัดองค์การปกครอง
ท้องถิ่น  ซึ่ งเป็นการร่วมมือกันหลายหน่วยงาน ร่วมเป็นกรรมการลูกเสือในระดับจังหวัด               
การด าเนินการที่ทับซ้อนกันของส านักงานลูกเสือจังหวัดกับส านักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษา       
และการด าเนินการที่ทับซ้อนกันของส านักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่ประถมศึกษากับส านักงานลูกเสือเขต
พ้ืนที่มัธยมศึกษา ซึ่งต่างก็มีอ านาจเท่า ๆ กัน เป็นผู้อ านวยการเหมือนกัน แต่ท าไมต้องผ่านระดับ
เดียวกัน หากแต่การน าไปสู่การปฏิบัตินั้น ส านักงานลูกเสือแห่งชาติไม่อาจเข้าไปร่วมด าเนินการ 
น าไปสู่การปฏิบัติเนื่องด้วยผู้บริหารงานระดับสูงส่วนกลางในปัจจุบันขาดความรู้ ความเข้าใจ 
ประกอบกับการจ ากัดด้วยก าลังคนและงบประมาณ หากมีการปรับปรุงโครงสร้างแล้ว อาจส่งผลให้
การด าเนินการมีเจ้าหน้าที่ของส านักงานลูกเสือแห่งชาติที่เข้าใจ ลงไปร่วมปฏิบัติงานในภูมิภ าค 
จะส่งผลให้เป็นการส่งเสริมให้การด าเนินการตามแนวคิดดังกล่าวเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมมาก
ขึ้น ทั้งนี้ ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ ควรมีการวางแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนการประสานงาน 
และด าเนินการประชุม ร่วมกัน สามารถท าให้ เกิดการร่วมมือกันในรูปแบบร่วมคิดร่วมท า 
(Collaboration) จะท าให้การด าเนินงานสอดรับกันได้เป็นอย่างดี 

5.3.2 คณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา / ส านักงานลูกเสือเขตพื้นที่
การศึกษาและภาคีเครือข่าย 

ข้อเสนอแนะ 
โดยใช้ เครื่องมือ  Intergovernmental Management (IGM) – หน่วยงานของรัฐ 

กับกลไกรัฐอ่ืน ในการบริหารจัดการกิจการลูกเสือในหลาย ๆ ระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับ
ภูมิภาค กล่าวคือ ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ อยู่ภายใต้ก ากับกระทรวงศึกษาธิการ แต่มอบอ านาจ      
ให้ผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นผู้อ านวยการลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษา ตลอดจนให้หน่วยงาน
ในสังกัดองค์การปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็นการร่วมมือกันหลายหน่วยงาน ร่วมเป็นกรรมการลูกเสือ      
ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา การด าเนินการที่ทับซ้อนกันของส านักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่ประถมศึกษา
กับส านักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษา ซึ่งต่างก็มีอ านาจเท่า ๆ กัน เป็นผู้อ านวยการเหมือนกัน      
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แต่ท าไมต้องผ่านระดับเดียวกัน หากแต่การน าไปสู่การปฏิบัตินั้น ส านักงานลูกเสือแห่งชาติไม่อาจ 
เข้าไปร่วมด าเนินการน าสู่การปฏิบัติเนื่องด้วยผู้บริหารงานระดับสูงส่วนกลางในปัจจุบันขาดความรู้       
ความเข้าใจ ประกอบกับการจ ากัดด้วยก าลังคนและงบประมาณ หากมีการปรับปรุงโครงสร้างแล้ว 
อาจส่งผลให้การด าเนินการ มีเจ้าหน้าที่ของส านักงานลูกเสือแห่งชาติที่เข้าใจ ลงไปร่วมปฏิบัติงาน     
ในภูมิภาคจะส่งผลให้ เป็นการส่งเสริมให้การด าเนินการตามแนวคิดดังกล่าวเกิดผลสัมฤทธิ์           
อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น หากส านักงานลูกเสือแห่งชาติ  มีการวางแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจน 
การประสานงานและด าเนินการประชุมร่วมกัน สามารถท าให้เกิดการร่วมมือกันในรูปแบบร่วมคิด  
ร่วมท า (Collaboration) จะท าให้การด าเนินงานสอดรับกันได้เป็นอย่างดี 

สรุปการบริหารกิจการลูกเสือในภูมิภาคและภาคีเครือข่ายนั้น สามารถใช้เครื่องมือ    
ได้หลากหลายในการใช้การด าเนินงานผ่านความร่วมมือ หรือมีการพัฒนาความร่วมมือขึ้นมา 
เป็นล าดับจากการประสานงานระหว่างหน่วยงาน (Cooperation) ในการด าเนินกิจกรรมร่วมกัน เช่น 
พิธีการทบทวนค าปฏิญาณและเดินสวนสนามในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ได้มี  
การเรียนเชิญหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมเป็นเกียรติในงานหรือส่งบุคลากรมาเป็นอาสาสมัคร 
ในการจัดกิจกรรมและการร่วมมือในการปฏิบัติงาน (Coordination) เช่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ในกระทรวงศึกษาธิการ คือ ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้ ง การร่วมคิด ร่วมท า (Collaboration) ซ่ึ งไม่ ได้ถูกระบุ ไว้ 
ในพระราชบัญญัติลูกเสือในหลายฉบับทั้งก่อนหน้าจนถึงปัจจุบัน ในการแต่งตั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
เข้าร่วมเป็นผู้รับผิดชอบ หรือคณะกรรมการในระดับต่าง ๆ ทั้งนี้ ขาดกลไกในการผลักดันให้เกิด 
การน าไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งหากมีผู้บริหารที่เข้าใจ หรือมีองค์กรภายนอกที่เป็นอาสาสมัครเข้ามา  
ร่วมช่วยผลักดันผ่านการบริหารจัดการเครือข่าย ทั้งในเรื่องการใช้ความคิดเชิงยุทธศาสตร์ การแนะน า
รูปแบบและวิธีการในการจัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน หรือการบริหารจัดการกองลูกเสือที่ดี จะท าให้
เครือข่ายที่จัดกิจกรรมลูกเสือมีศักยภาพและร่วมงานกับส านักงานลูกเสือแห่งชาติอย่างเต็มใจ  
จะสามารถท าให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่าน  Networking ซึ่งจะสามารถก้าวข้าม
ปัญหาข้อจ ากัดด้านงบประมาณ และบุคลากรของส านักงานลูกเสือแห่งชาติที่ไม่เพียงพอ จะสามารถ
ด าเนินการได้ โดยใช้องค์กร หรือกลุ่มคนที่ เป็นอาสาสมัคร ร่วมกันคิด วางแผน ยุทธศาตร์  
การด าเนินงาน และการน าไปสู่ การปฏิบัติ ในรูปแบบของโครงการต่าง  ๆ เพ่ือตอบสนอง 
ตามวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ ในการพัฒนาองค์กรได้อย่างเป็นสากล 
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5.4 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
 

5.4.1 อัตราก าลังของพนักงานส านักงานลูกเสือแห่งชาติ ควรมีความเหมาะสม           
กับภาระงานมากน้อยเพียงใด 

5.4.2 ความพึงพอใจของพนักงานส านักงานลูกเสือแห่งชาติ หลังจากการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 
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ภาคผนวก ก 
โครงสร้างการบริหารงานสมาคมลูกเสือต่างประเทศ 

 

สมาคมลูกเสือฮ่องกง 
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ภาคผนวก ข 
รายชื่อบุคลากรทางการลูกเสือที่ให้การอุปการะคุณ 

 
1. พลเรือเอก สุชาติ  กลศาสตร์เสนี        กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภาลูกเสือไทย 

     อดีตกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 
2. พลต ารวจเอก สมศักดิ์  แขวงโสภา        ผู้อ านวยการศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้าน 
          กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภาลูกเสือไทย 

     กรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 
     ผู้ตรวจการลูกเสือชาวบ้าน 

3. นายเดช  วรเจริญศรี        กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภาลูกเสือไทย 
          อดีตผู้อ านวยการส านักเลขาธิการ  

          ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 
4. นายสมมาต  สังขพันธ์        กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภาลูกเสือไทย 
          อดีตผู้อ านวยการส่วนพัฒนาลูกเสือ 

          และบุคลากรทางการลูกเสือ  
          ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 

5. นายปรเทพ  สุจริตกุล        อดีตสมาชิกวุฒิสภา 
          อดีตกรรมาธิการวิสามัญ ศึกษาเพ่ือส่งเสริม 

          และฟ้ืนฟูกิจการลูกเสือแห่งชาติ วุฒิสภา 
6. ว่าที่ร้อยตรี ดร. พัทธโรจน์  กมลโรจน์สิริ      ผู้อ านวยการโรงเรียนแสงวิทยา 
          กรรมการลูกเสือโลก ภาคพ้ืนเอเชีย – แปซิฟิก 
          อนุกรรมการลูกเสือฝ่ายประเทศ  

          ในคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 
7. นายบดินทร์  คล้ายมณี        ผู้ตรวจการลูกเสือประจ าส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 
          อนุกรรมการลูกเสือฝ่ายต่างประเทศ 
               ในคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 
8. นายสายัณห์  สันทัด        ผู้ตรวจการลูกเสือประจ าส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 
          อดีตผู้อ านวยการส่วนพัฒนาลูกเสือ 

          และบุคลากรทางการลูกเสือ  
          ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 
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9. นายนิธิดล  วงศ์ศิริกุล        ผู้ตรวจการลูกเสือประจ าส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 
          อดีตผู้อ านวยการส่วนพัฒนารายได้ 

          และสิทธิประโยชน์ ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 
10. นายสถาพร  ภูระก้านตรง       รองผู้อ านวยการโรงเรียนสถาพรพิทยา 
          อนุกรรมการลูกเสือฝ่ายวิชาการ  

          ในคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 
     กรรมการลูกเสือจังหวัดชลบุรี 
     กรรมการลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 

11. นายบวรพัฒน์  ญาณวุฒิ       ผู้อ านวยการค่ายม่อนค าออน จังหวัดเชียงใหม่ 
          อนุกรรมการลูกเสือฝ่ายต่างประเทศ 
               ในคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 
12. ดร. เลิศจันฑา  สีเหลืองสวัสดิ์       ผู้อ านวยการค่ายลูกเสือแก่งกระจาน KRSC Thailand 
          อนุกรรมการลูกเสือฝ่ายต่างประเทศ  

          ในคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 
     ผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือ 
          ประจ าส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 

13. นายปิยะ  สัจจะเดช        ผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือ 
               ประจ าส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 
14. นายสุเชาว์  ลิ้มวิไลกุล       ผู้ก ากับลูกเสือ – เนตรนารีวิสามัญ 

          วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน 
15. นายสกลธ์  ชุมทัพ        ที่ปรึกษา ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 
16. ว่าที่ร้อยเอก ภก. ดร. วฤษฎิ์  อินทร์มา      ผู้อ านวยการส่วนพัฒนารายได้และสิทธิประโยชน์  

          ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ  
17. พนักงานในส านักงานลูกเสือแห่งชาติ       จ านวน 3 ท่าน 
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ภาคผนวก ค 
ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  

ที่ 10/2559  

เร่ือง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 
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ภาคผนวก ง 
ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

ที่ 11/2559  

เรื่อง การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ นายจักรธาร  มาทวีโชติกุล 
วันเดือนปีเกิด 24 สิงหาคม พ.ศ. 2529 
ต าแหน่ง ผู้ช่วยด าเนินงานของกรรมการติดตามและประเมินผล  

การปฏิบัติงานของ กสทช. (นายปรเทพ  สุจริตกุล) 
รองผู้ตรวจการลูกเสือประจ าส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 

ประสบการณ์ท างาน ปั จ จุ บั น  – ปี  2547 : Volunteer ช่ ว ย งาน ลู ก เสื อ       
ด้ านต่ างป ระ เทศ  ให้ กั บ อนุ ก รรมการลู ก เสื อ              
ฝ่ายต่างประเทศ ในคณะกรรมการบริหารลูกเสือ
แห่งชาติ และฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ส านักงานลูกเสือ
แห่งชาติ 

ปัจจุบัน – ปี 2557 : กรรมการบริหารสมาคมนักเรียน
เก่าสุทธิวราราม 

ปี 2560 – 2559 : เลขานุการประจ าคณะกรรมาธิการ
การปกครองท้องถิ่น สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

ปี 2559 : คณะท างานกิจการลูกเสือ ในคณะกรรมาธิการ
การศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

ปี 2559 : กรรมการแก้ไขธรรมนูญชมรมลูกเสือรัฐสภา
ไทย 

ปี  2559 : อนุ ก รรมการพิ จารณ ากิ จกรรมลู ก เสื อ  
ในชมรมลูกเสือรัฐสภาไทย 

ปี  2559 – 2557 : ผู้ ช่ ว ย ด า เนิ น งาน ข อ งส ม าชิ ก 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ “นายสุธรรม  พันธุศักดิ์” 

ปี 2557 – 2555 : ผู้ช่วยด าเนินงานของสมาชิกวุฒิสภา 
“นายสุธรรม  พันธุศักดิ์” 

 


