
คู่มือการปฏิบัติงาน 
กลุ่มลูกเสือยุวการชาดและกิจการนักเรียน

ส านักงานศกึษาธิการจังหวัดแพร่
ส านักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ



คู่มือปฏิบัติงาน กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด หน้า (1) 
 

บทน ำ 
 

 กลุ่มลูกเสือ  ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน  เป็นกลุ่มตามกรอบโครงสร้างของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด  มีอ านาจหน้าที่ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง การแบ่งหน่วยงาน
ภายในส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(ประกาศ ณ วันที่  12  มิถุนายน  พ.ศ. 2560)  ดังนี้ 

  1. ส่งเสริม สนับสนุนและด าเนินการและประสานเกี่ยวกับกิจการลูกเสือ ยุวกาชาด
และกิจการนักเรียน 

  2. ส่งเสริม สนับสนุน ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือการพัฒนานักเรียน นักศึกษา  
โดยผ่านกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด 

  3. ส่งเสริม สนับสนุนการน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา พระราชปณิธาน 
พระราชกระแสด้านการศึกษา และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริที่เกี่ยวกับการศึกษา 

  4. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก
ของชาติ และความปรองดอง สมานฉันท์ 

  5. สร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรมจริยธรรม และน าแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 

  6. ส่งเสริมป้องกัน แก้ไข และคุ้มครองความประพฤตินักเรียน นักศึกษา 
  7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือ

ที่ได้รับมอบหมาย 

กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน มีภารกิจและเป้าหมายส าคัญที่มุ่งให้นักเรียน 
นักศึกษา ได้รับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ สุจริตและ  
ความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมทั้งการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มีความประพฤติ 
ที่ เหมาะสม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีค่านิยมที่ถูกต้องเพ่ือการพัฒนาทักษะชีวิต รู้ เท่าทัน  
การเปลี่ยนแปลงของสังคม ตลอดจนการพัฒนาองค์กรให้มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
บุคลากรมีศักยภาพในการปฏิบัติงานทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่อไป 

 
          กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 

    ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 

 































































































































































































































ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่
ส ำนักงำนปลดักระทรวงศึกษำธิกำร
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