
 
 

 
 
ที่ ศธ 5400.53/ว21      ส านักงานลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์ 
        ถนนพาดวารี ต าบลป่าเซ่า 
        อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 

         24  กุมภาพันธ์  2564 

เรื่อง การฝกึอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ วิชาผู้ก ากบัลกูเสือ ข้ันความรู้ทั่วไปและข้ันความรูเ้บื้องต้น 

เรียน    

สิ่งทีส่่งมาด้วย 1. โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ           จ านวน 1 ชุด 
  2. ใบสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรม             จ านวน 1 ฉบับ 

  ด้วย สมาคมสโมสรลูกเสือแห่งจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับ ส านักงานลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์  
ก าหนดจัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ  วิชาผู้ก ากับลูกเสือ ข้ันความรู้ทั่วไป (General 
Information Course) และข้ันความรู้เบื้องต้น (Basic Unit Leader Trainers Course) อักษรย่อ B.T.C. 
ระหว่างวันที่  6 - 9 พฤษภาคม 2564 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์ ต าบลงิ้วงาม อ าเภอเมือง           
จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยเก็บค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมจากผู้เข้ารับการอบรม คนละ 1,500 บาท 

  ในการนี้ ส านักงานลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์ ขอความอนุเคราะห์จากท่านประชาสัมพันธ์       
การฝึกอบรมดังกล่ าวให้บุคลากรทางการลูก เสือหรือผู้ที่ สนใจในกิจการลูก เสือในสั งกัดทราบ                    
หากมีความประสงค์สมัครเข้ารับการฝึกอบรม สามารถติดต่อและส่งใบสมัครได ้ดังนี ้
  1.นายจักรา วาทหงษ์ นายกสมาคมสโมสรลูกเสือแห่งจังหวัดอุตรดิตถ์ โรงยิม 1,000 ที่นั่ง 
(ช้ัน 2) สนามกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ ถนนพาดวารี  ต าบลป่าเซ่า อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000        
โทรศัพท์ 08 9644 0611  
  2.นางไพรินทร์ สกุลโพน ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต  1 ถนนพาดวารี ต าบลป่าเซ่า อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 08 1887 7750 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564 ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด าเนินการ 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นายชัชชัย   ทับทิมอ่อน) 
หัวหน้าส านักงานลกูเสือจังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
 
สมาคมสโมสรลูกเสือแห่งจังหวัดอุตรดิตถ์ 
ผู้ประสานงาน 08 9644 0611 
โทรสาร 0 5542 9535 



ชื่อโครงการ: การฝกึอบรมบุคลากรทางการลูกเสือวิชาผู้ก ากบัลูกเสือ  
  ข้ันความรู้ทั่วไปและข้ันความรู้เบื้องต้น (B.T.C)        

1. หลักการและเหตุผล  
  กิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี มีความ
รับผิดชอบ ช่วยสร้างสรรค์สังคมให้มีความเจริญก้าวหน้า โดยผู้ที่มีบทบาทส าคัญอย่างมากในการด าเนินงาน คือ     
ผู้ก ากับลูกเสือและรองผู้ก ากับลูกเสือในสถานศึกษาทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคซึ่งจะเป็นผู้ท าหน้าที่ฝึกอบรม
ลูกเสือให้เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายที่ก าหนด รวมทั้งผู้ที่จะท าหน้าที่ผู้อ านวยการฝึกอบรม หรือ วิทยากร    
ให้การฝึกอบรมจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจ ในกระบวนการลูกเสืออย่างแท้จริง  

  นอกจากนี้ ตามมาตรา 9 ของพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 ได้ก าหนดให้กระทรวงศึกษาธิการ 
มีหน้าที่ส่งเสริม และสนับสนุน งานของคณะลูกเสือแห่งชาติเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ 
เพื่อให้การจัดกิจกรรมลกูเสอืเป็นไปอย่างทั่วถึงและมีประสทิธิภาพ ดังนั้น สมาคมสโมสรลกูเสือแห่งจงัหวัดอุตรดติถ์ 
ร่วมกับ ส านักงานลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้เห็นความจ าเป็นดังกล่าว จึงจัดท า โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการ
ลูกเสือ วิชาผู้ก ากับลูกเสือ ข้ันความรู้ทั่วไป และข้ันความรู้เบื้องต้น (B.T.C) ข้ึน โดยใช้แนวทาง การฝึกอบรมของ
ส านักงานลูกเสือโลก และคณะอนกุรรมการลกูเสอืฝา่ยพัฒนาบุคลากร ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือซึ่งเป็นระดับผู้บริหารหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนกิจการลูกเสือ   
ให้มีโอกาสเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้ทราบหลักการส าคัญของการลูกเสือและนโยบาย ของคณะลูกเสือแห่งชาติ 
น าไปใช้ในการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสอื รับนโยบายขององค์การลูกเสือโลกเกี่ยวกับด้านวิชาการการฝึกอบรม 
การบริหารงานลูกเสือ เพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและเจตคติ ไปใช้ในการด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนา
เยาวชนในสถานศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งสามารถให้ค าแนะน าแก่ผู้เกี่ยวข้องได้ต่อไป 

2. วัตถุประสงค์  
  2.1 เพื่อให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถท าหน้าที่  ครูผู้สอนวิชาลูกเสือ และสนับสนุนส่งเสริม
กิจการลูกเสือ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.2 เพื่อให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ 
ในการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือ ตามแนวทางของส านักงานลูกเสือโลก  
  2.3 เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของคณะผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือ ให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือเพิ่มข้ึน 

3. เป้าหมาย  
  3.1 เป้าหมายเชิงปรมิาณ 
       - จัดฝึกอบรมครผููส้อนวิชาลูกเสือ และสง่เสรมิสนบัสนนุกิจการลูกเสือ จ านวน ๑๐๐ คน 
  3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
       - ผู้ผ่านการฝึกอบรมทั้ง ๑๐๐ คน สามารถท าหน้าที่ครูผู้ฝึกสอนวิชาลูกเสือ และสนับสนุน
ส่งเสริมกิจการลูกเสือได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 

/4. การด าเนินงาน... 



- 2 - 
 

4. การด าเนินงาน  
  4.1 ขออนุมัติโครงการ 
  4.2 ประสานงานสถานที่จัดฝึกอบรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  4.3 ประสานงานหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานอื่นๆ ส่งบุคลากรเข้ารบัการฝึกอบรม 
  4.4 พิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับการฝกึอบรมและตอบรบั 
  4.5 แต่งตั้งคณะวิทยากร ประชุมมอบหมายงาน 
  4.6 ด าเนินการฝึกอบรมแบบอยู่ค่ายพักแรม โดยใช้หลักสูตรตามแนวทางของส านักงานลูกเสือโลก 
และส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 
  4.7 ประเมินผล สรุปรายงานผลการฝึกอบรม 

5. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรม  
  มีคุณสมบัติตามระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการฝึกอบรมบุคลากร
ทางการลูกเสือ พ.ศ.2556 ข้อ ๗ (3) ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้แก่ บุคลากรทางการลูกเสือหรอืผู้สนใจในกิจการลูกเสือ 

6. ระยะเวลาและสถานท่ีด าเนินการ  
  ระหว่างวันที่ 6 – 9 พฤษภาคม 2564 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์ ต าบลงิ้วงาม อ าเภอเมือง 
จังหวัดอุตรดิตถ์ 

7. การด าเนินการของผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม  
  7.1 สมัครเข้ารับการฝึกอบรม โดยต้นสังกัดท าหนังสือแจ้งส่งเข้ารับการฝึกอบรมพร้อมแนบใบสมัคร 
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564 โดยสมัครได้ที่ 
       1) นายจักรา วาทหงษ์ นายกสมาคมสโมสรลกูเสือแหง่จังหวัดอุตรดิตถ์  
           โรงยิม 1,000 ที่นั่ง (ช้ัน 2) สนามกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ ถนนพาดวารี  
           ต าบลป่าเซ่า อ าเภอเมอืง จงัหวัดอุตรดิตถ์ 53000  
           มือถือ 08 9644 0611 โทรสาร 0 5542 9535 
       2) นางไพรินทร์ สกลุโพน ผูอ้ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
           ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต 1 ถนนพาดวารี  
           ต าบลป่าเซ่า อ าเภอเมอืง จงัหวัดอุตรดิตถ์ 53000  
           มือถือ 08 1887 7750 โทรสาร 0 5581 7758 

7.2 สิ่งของที่ต้องเตรียมระหว่างการอบรม 
        - เครื่องแบบลูกเสือ (ชาย-ขาสั้น) ตามต าแหน่งที่ได้รบัการแต่งตั้งตาม ล.ส.13 
        - ชุดล าลองที่สุภาพ ชุดออกก าลังกาย เสื้อส าหรับใช้ 4 วัน 
        - เครื่องใช้ส่วนตัว เช่น สบู่ แปรงสีฟัน เครื่องเขียน ยาประจ าตัว (ถ้ามี) ฯลฯ 
        - คู่มือการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือ ข้ันความรูเ้บื้องต้น/หนังสอืความรู้ทางลกูเสือ 
        - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและอื่นๆ ให้เบิกจากต้นสงักดั 
        - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจเกิดข้ึนโดยคณะกรรมการรุ่น เช่น การจัดท าเสื้อรุ่น กระเป๋า  
        - งานเลี้ยงสงัสรรค์ ผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรมต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง 
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8. งบประมาณ  
  ค่าธรรมเนียมจากผู้เข้ารับการฝึกอบรม คนละ 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)          
โดยจ่ายค่าธรรมเนียม ได้ดังนี้ 
  8.1 โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรดิตถ์ ช่ือบัญชี สมาคมสโมสรลูกเสือแห่งจังหวัดอุตรดิตถ์ 
บัญชีเลขที่ 510 - 3 - 07346 - 3 
  8.2 น าส่งพร้อมใบสมัครได้ที ่
        1) กลุ่มส่งเสรมิการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต 1 
        2) โรงยิม 1,000 ที่นั่ง (ช้ัน 2) สนามกีฬาจงัหวัดอุตรดิตถ์ (สนามกีฬาหมอนไม้) 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
  9.1 ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถท าหน้าที่ครูผู้สอนวิชาลูกเสือและสนับสนุนกิจการลูกเสือได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
  9.2 ผู้ผ่านการฝึกอบรมได้แลกเปลี่ยน ความรู้ ประสบการณ์ ทักษะในการฝึกอบรม ซึ่งเป็น      
การพัฒนาศักยภาพการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 

 
 
 

 (ลงช่ือ)    ผู้เสนอโครงการ 
             (นายจักรา  วาทหงษ์) 
    นายกสมาคมสโมสรลูกเสอืแห่งจังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
 
 

   (ลงช่ือ)    ผู้เห็นชอบโครงการ 
            (นายวัลลภ  วิบูลย์กูล) 
     รองผู้อ านวยการลูกเสอืเขตพื้นทีก่ารศึกษาอุตรดิตถ์เขต 1 

 
 
 

  (ลงช่ือ)   ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                 (นายชัชชัย  ทับทิมอ่อน) 

หัวหน้าส านักงานลกูเสือจังหวัดอุตรดิตถ์ 
 
 

 



 
 
 

ใบสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ  
วิชาผู้ก ากับลูกเสือขั้นความรู้ท่ัวไปและขั้นความรู้เบ้ืองต้น (B.T.C.) 

ระหว่างวันท่ี 6 – 9 พฤษภาคม 2564 
ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์ ต าบลง้ิวงาม อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

******************** 

 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)......................................................................................นามสกุล.............................................................................. 
วัน เดือน ปี เกิด .............................................. อายุ....................ปี  ศาสนา.........................................  โรคประจ าตัว .................................................... 
 ต าแหน่งหน้าที่การงาน........................................................................................................................................................................................................ 

สถานที่ท างาน................................................................................................................................................................................................................................................. 
ถนน......................................................................................แขวง/ต าบล...................................................................เขต/อ าเภอ...................................................... 
จังหวัด..................................................................รหัสไปรษณีย์................................................................โทรศัพท์........................................................................... 
โทรสาร.................................................................โทรศัพท์มือถือ................................................................E-mail………….………………………...…...………………..…….

คุณวุฒิทางการศึกษา................................................................................................................................................................................................................................. 
ต าแหน่งทางลูกเสอื....................................................................................................................................................................................................(ตาม ลส.13) 
สังกัดทางลูกเสือ............................................................................................................................................................................................................................................ 

มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการอบรม ดังนี้ 
   วิชาผู้ก ากับลูกเสือ ข้ันความรู้ทั่วไปและข้ันความรู้เบื้องต้น (B.T.C) 
   ประเภทลูกเสือส ารอง (ช้ันประถมศึกษาปทีี่ 1 - 3) 
              ประเภทลูกเสือสามญั (ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 - 6) 
   ประเภทลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ (ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 1 - 3) 

  ข้าพเจ้าได้ทราบรายละเอียด โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ วิชาผู้ก ากับลูกเสือ       
ข้ันความรู้ทั่วไปและข้ันความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) แล้ว และขอรับรองว่าข้อความที่ระบุในใบสมัครนี้เป็นความจริง
ทุกประการ รวมทั้งข้าพเจ้ามีสุขภาพสมบูรณ์ ไม่มีโรคติดต่อหรือโรคประจ าตัวที่เป็นอันตรายต่อการฝึกอบรม
และสามารถอยู่ร่วมฝึกอบรมได้ตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม 

 
 

ลงช่ือ.............................................................................................(ผู้สมัคร)
(..............................................................................................) 

วันที่.......................เดือน............................................ พ.ศ. 2564 
 


