ภาคเหนือ 17 จังหวัด (มีค่ายลูกเสือ 16 จังหวัด ไม่มี 1 จังหวัด)
1 ค่ายลูกเสือจังหวัดลำปาง (ค่ายลูกเสือหนองกระทิง)
1.1 ค่าลูกเสืออำเภอวังเหนือ
1.2 ค่ายลูกเสืออำเภอห้างฉัตร
2 ค่ายลูกเสือจังหวัดเชียงใหม่ (ค่ายลูกเสือสุเทพ)
3 ค่ายลูกเสือจังหวัดน่าน
3.1 ค่ายลูกเสือจังหวัดน่าน
3.2 ค่ายลูกเสือสำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาน่าน 2
3.3 ค่ายลูกเสือสำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาน่าน 1 (ค่ายลูกเสือเวียงสา)
4 ค่ายลูกเสือจังหวัดสุโขทัย (ค่ายลูกเสือรามคำแหง)
5 ค่ายลูกเสือจังหวัดอุทัยธานี (ค่ายลูกเสือสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก)
6 ค่ายลูกเสือจังหวัดพิจิตร (ค่ายลูกเสือศรีสรรเพชญ)
7 ค่ายลูกเสือจังหวัดพะเยา
8 ค่ายลูกเสือจังหวัดลำพูน (ค่ายลูกเสือหริภุญไชย)
9 ค่ายลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์
10 ค่ายลูกเสือจังหวัดนครสวรรค์ (ค่ายลูกเสือพระสังข์)
11 ค่ายลูกเสือจังหวัดพิษณุโลก (ค่ายลูกเสือแก่งซอง )
12 ค่ายลูกเสือจังหวัดเพชรบูรณ์
12.1 ค่ายลูกเสือจังหวัดเพชรบูรณ์ (ค่ายลูกเสือวังชมพู)
12.2 ค่ายลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 (ค่ายลูกเสือพ่อขุนผาเมือง)
13 ค่ายลูกเสือจังหวัดเชียงราย
14 ค่ายลูกเสือจังหวัดแพร่
15 ค่ายลูกเสือจังหวัดกำแพงเพชร
16 ค่ายลูกเสือจังหวัดตาก
17 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไม่มีค่ายลูกเสือ

1. ค่ายลูกเสือจังหวัดลำปาง
1.1 ค่ายลูกเสือจังหวัดลำปาง
ชื่อค่าย : ค่ายลูกเสือจังหวัดลำปาง (ค่ายลูกเสือหนองกระทิง)
ที่ตั้ง : เลขที่ 199 หมู่ 5 ตำบลบ่อแฮ่ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
เนื้อที่ : 62-1-44 ไร่
เอกสารสิทธิ์ : เป็นที่ดินของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
ประวัติ : ค่ายลูกเสือจั งหวัดลำปางมีพื้นที่ ประมาณ 62 ไร่ 1 งาน 44 ตารางวา ตั้งอยู่ห มู่ที่ 6 ตำบลบ่อแฮ้ ว
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ก่อนปี พ.ศ. 2480 บริเวณนี้เดิมเป็นที่ดินรกร้างว่างเปล่าอยู่หน้าวัดม่อนกระทิง
ชาวบ้านได้จับจองใช้เป็นที่ปลูกพืชไร่และไม่ สู้จะได้ผลนัก ทางวัดม่อนกระทิงได้ใช้พื้นที่บางส่วนในการฌาปนกิจ
ด้วย เมื่อที่ ดินบริเวณดังกล่ าวใช้ในการเพาะปลูกไม่ได้ผ ล ชาวบ้านก็มีความคิดร่วมกันว่าน่าจะให้ ที่ดินนี้เป็น
ประโยชน์แก่ทางราชการอาจใช้เป็นที่ฝึกอบรมกิจกรรมต่างๆ ที่จะมีขึ้นในโอกาสต่อไป
ในปี พ.ศ. 2505 นายเดช อินทอุดม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง นายเฉลิม ถาวรเวช นายอำเภอ
เมืองลำปาง พร้อมด้วยนายธรรมศักดิ์ ตุลาพันธุ์,นายมานัส เสโลห์, นายเจริญ ทองทับทิม ร่วมกันกับเจ้าอาวาส
วัดม่อนกระทิง (พระอธิการสว้าน อภิชโย),นายบุญมา สุคำวัง ผู้ใหญ่บ้านบ้านดง เห็นชอบให้มีก ารพัฒนาพื้นที่
ที่ ซึ่งบางส่ ว นเคยเป็ น ที่ ฌ าปนกิจ (ป่ าช้ าเก่า) รวมทั้ ง ที่ ดิน รกร้างว่ างเปล่ า ทั้ งหมด จึ งได้ น ำคณะชาวบ้ านดง
ร่วมพัฒ นาทั้งบริเวณวัด และที่ดิ น รกร้างว่างเปล่ าทั้งหมดจนเรียบร้อยได้พื้นที่ราบอยู่บนเนินสู ง มีภูมิทั ศน์ดี
อย่ า งยิ่ ง นายเดช อิ น ทอุ ด ม ศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด , นายละม่ อ ม จาดเนื อ ง อาจารย์ โ รงเรี ย นการช่ า งชาย
(วิทยาลัยเทคนิคปัจจุบัน) และนายบุญมา สุคำวัง ผู้ใหญ่บ้านบ้านดงได้หารือกันว่าน่าจะใช้ที่สาธารณะแห่งนี้
เป็นค่ายฝึกลูกเสือเพื่อประโยชน์แก่เยาวชน
ดังนั้นในปี พ.ศ. 2506 ศึกษาธิการจังหวัด จึง ขอความร่วมมือโดยให้ทุกอำเภอ (ในขณะนั้นมี
10 อำเภอ) คือ อำเภอเมืองลำปาง,แม่พริก,วังเหนือ,แจ้ห่ม,สบปราบ,เกาะคา,เถิง,ห้างฉัตร,แม่ทะ และงาว ได้ร่วม
สร้างเชลเตอร์ (ที่พักลูกเสือ) ในนามของอำเภอไว้ประจำค่ายลูกเสือ จำนวน 10 หลัง และปั้นรูปลูกเสือสามัญ
ไว้ ในค่ายด้วย งานลูกเสือในขณะนั้ น นายธธรรมศักดิ์ ตุลาพันธุ์ ผู้ รับผิ ดชอบดูแลค่ าย มีนายมนัส เสโลห์ ,
นายบุญส่ง ภักดีวงศ์ เป็นผู้ช่วย ได้ดำเนินการต่อมาเป็นลำดับ
ในปี พ.ศ. 2507 ทางจังหวัดได้เรียนเชิญ นายอภัย จันทวิมล ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มาเป็น
ประธานเปิดค่ายลูกเสือจังหวัดลำปาง ในวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2507 ท่านปลัดแสดงความยินดีอย่างยิ่งในการ
ที่จังหวัดลำปางได้มีค่ายลูกเสือ และได้เร่งให้จังหวัดดำเนินการในเรื่องเอกสารสิทธิ์ที่ดินค่ายลูกเสือนี้
ในปี พ.ศ. 2508 โดยความร่วมมือของคณะครูในจังหวัดลำปาง จังหวัดใด้สร้างตึกอำนวยการ
ในค่ายใช้เป็นห้องประชุม ค่าก่อสร้าง 100,000 บาท และได้สร้างโรงอาหารเพิม่ อีก 1 หลัง ในปีเดียวกัน
นายสุ วิ ท ย์ กั ล ยรั ต นกุ ล มาดำรงตำแหน่ ง ศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด ต่ อ จากนายเดช อิ น ทอุ ด ม
ดำเนิ น การเรื่องค่ายลูกเสื อต่อ โดยสร้างประตูทางเข้ารั้วด้านหน้ า( ด้านสถาบันพลศึกษาฯ) และปั้ นลู กเสื อ
เป็นสัญลักษณ์ประจำหน้าประตูทางเข้าด้วย
ในปี พ.ศ. 2509 นายสุ วิ ท ย์ กั ล ยรัตนกุ ล ศึ กษาธิก ารจั งหวัด ได้ มอบหมายให้ น ายสมศัก ดิ์
ขวั ญ ยื น อาจารย์ โรงเรี ย นการช่ างสตรี (วิท ยาลั ยอาชี ว ศึ ก ษาในปั จ จุ บั น ) เป็ น ผู้ ด ำเนิ น การปั้ น พระรูป ร.6
ไว้ประจำค่ายและได้ทำพิธีบวงสรวงเชิญพระวิญญาณพระองค์ท่านรัชกาลที่ 6 ได้มารับรู้และสถิต ณ พระรูปนั้น
กระทำพิธีดังกล่าวโดยอาจารย์มาโนช
ในปี พ.ศ. 2513 ได้ ส ร้ า งรั้ ว รอบค่ า ยลู ก เสื อ ตามข้ อ เสนอของสมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎร
(ส.ส.พินิจ จันทรสุริน ทร์) และในวันที่ 16 กรกฎาคม 2533 สำนักงานคณะกรรมการบริหารลูก เสือแห่งชาติ
ได้อนุมัติงบประมาณ จำนวน 475,000 บาท เพื่อปรับปรุงค่ายลูกเสือจังหวัดลำปาง โดยได้ก่อสร้างแทงค์น้ำ
แบบ ค.8/6 จำนวน 1 ที่ และปรับปรุงเชลเตอร์ที่พักลูกเสือ ขนาด 4x7 เมตร จำนวน 8 หลัง พร้อมห้องน้ำ
ห้องส้วมในเชลเตอร์ดังกล่าว จำนวน 32 ที่

วันที่ 2 กันยายน 2534 นายสุภาพ ผลสนอง ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ได้ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากองค์ การบริ ห ารส่ วนจั งหวัดลำปาง จำนวน 40,000 บาท เพื่อมาติ ดตั้งระบบกรองน้ำ และ
วางแนวท่อจ่ายน้ำภายในค่ายลูกเสือใหม่ทั้งหมด
วัน ที่ 15 พฤศจิ ก ายน 2534 ได้ รับ แจ้ งจากสำนั ก งานที่ ดิ น จั งหวั ด ลำปางว่ าให้ ไปรับ มอบ
โฉนดที่ดินค่ายลูกเสื อ ซึ่งเป็นของคณะลูกเสือแห่งชาติ มีพื้นที่ตามการรังวัดออกโฉนด จำนวน 62 ไร่ 1 งาน
44 ตารางวา และได้น ำโฉนดที่ดิน ของค่ายลู กเสื อ เลขที่ 20076 เก็บไว้ ณ สำนักงานคณะกรรมการลูกเสื อ
จังหวัดลำปาง พร้อมได้รายงานการได้รับโฉนดทีด่ ินให้สำนักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติทราบ
วันที่ 13 มิถุนายน 2546 จังหวัดลำปางมอบให้โรงเรียนเขลางค์นครดูแลค่ายลูกเสือจังหวัดลำปาง
วัน ที่ 21 พฤษภาคม 2549 สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ล ำปาง เขต 1 รับ ผิ ด ชอบดู แ ลค่ ายลู ก เสื อ
จั งหวัด ปลำปาง ตามหนั งสื อที่ ศธ 0204/471/134 ลงวัน ที่ พฤษภาคม 2549 โดยมีน ายสุ พ ศิน จิตจัก ร
เป็นผู้อำนวยการค่ายลูกเสือ
วัน ที่ 29 มิ ถุ น ายน 2550 ได้ รั บ งบประมาณจากสำนั ก การลู กเสื อ ยุ ว กาชาด และกิ จ การ
นักเรียน ซ่อมแซมอาคารที่พัก และระบบน้ำประปา (บาดาล) จำนวน 408,500 บาท
วันที่ 26 ธันวาคม 2551 ได้รับงบประมาณจากสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารหอประชุม จำนวน 293,000 บาท ซ่อมแซมปรับปรุงโรงอาหาร จำนวน 401,600 บาท
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 ได้รับการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนทั่วไป จากสำนักงานลูกเสือ
แห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำนวน 576,000 บาท เพื่อปรับปรุง
- ห้องน้ำ ห้องส้วม 9 หลัง จำนวน 330,000 บาท
- บ้านพักวิทยากร 3 หลัง จำนวน 246,000 บาท
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 ปรับปรุงระบบน้ำประปา เป็นเงิน 68,000 บาท โดยขอใช้เงินเหลือ
จ่าย จำนวน 58,000 บาท และจากกองทุนพัฒนาค่ายลูกเสือ จำนวน 10,000 บาท
ปี พ.ศ. 2556 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ จำนวน 456,430 บาท
เพื่อซ่อมแซมห้องน้ำ ห้องส้วม และที่พัก จำนวน 3 หลัง
ปี พ.ศ. 2557 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ จำนวน 368,700 บาท
เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในค่ายลูกเสือจังหวัดลำปาง
ปี พ.ศ. 2559 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ จำนวน 263,400 บาท
เพื่อปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์
ปี พ.ศ. 2561 ได้ รั บ งบประมาณจากสำนั กงานลู ก เสื อ แห่ งชาติ จำนวน 6,923,600 บาท
ปรับปรุงหอประชุม
อาณาเขต : ทิศเหนือ
จรด สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง มีถนนลาดยางกั้น
: ทิศใต้
จรด โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
: ทิศตะวันออก
จรด หมวดการทางลำปาง มีถนนลาดยางกั้น
: ทิศตะวันตก
จรด วัดม่อนกระทิง และหน่วยพัสดุ อบจ.ลำปาง
จุ ด เด่ น ที่ เป็น เอกลักษณ์ : เป็ น สถานที่ จัดงานชุ ม นุม ลู กเสื อ เขตการศึ กษา 8 ภาคเหนือ ยังเป็ น สถานที่ จัด
ฝึกอบรมของเยาวชน/ประชาชนทุกวิชาชีพ ทุกระดับ และทุกประเภท
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานลูกเสือจังหวัดลำปาง
ผู้ดูแลประจำค่าย :
งบประมาณของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
1. ปีงบประมาณ 2558 จำนวน 368,700 บาท (ปรับปรุงระบบไฟฟ้า)
2. ปีงบประมาณ 2559 จำนวน 263,400 บาท (ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์)
3. ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 6,923,600 บาท (ปรับปรุงหอประชุมพร้อมครุภัณฑ์)

1.2 ค่ายลูกเสืออำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
ชื่อค่าย : ค่ายลูกเสืออำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 8 ตำบลวังเหนือ อำเภอเหนือ จังหวัดลำปาง
เนื้อที่ : 23-3-60 ไร่
เอกสารสิทธิ์ : โฉนดที่ดิน น.ส.3 ก. เลขที่ 2060 เลขที่ดิน 391 เนื้อที่ 23 ไร่ 3 งาน 58 ตารางวา
ประวัติ : ค่ายลูกเสืออำเภอวังเหนือ เริ่ม ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2507 บริเวณโดยรอบเป็นป่า มีประชาชนอาศัยอยู่
และประกอบอาชีพเกษตรกรรมมาเป็นเวลาช้านาน ต่อมาสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร (สปก. 4-01)
ได้ออกเอกสารสิทธิ์ให้แก่นายใจ๋ จัน ตะมะ เป็นผู้ถือครอง ซึ่งไม่ทราบว่าเป็นที่ดินของคณะลูกเสือแห่งชาติเป็นผู้
ครอบครองใช้ประโยชน์อยู่ ต่อมาคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด ได้ขอให้เจ้าพนักงานที่ดิน
จังหวัดลำปาง สาขาวังเหนือ และเจ้าหน้าที่ที่ดิน สปก.-01 จังหวัดลำปาง รังวัดและพิสูจน์หลั กฐานการออก
เอกสารสิ ทธิ์เพื่ อความถูกต้องและเป็ น ธรรม ผลการพิสู จน์ เอกสารสิ ท ธิ์ที่ ดิน ปรากฎว่าเป็ นของคณะลู กเสื อ
แห่ งชาติ และนายใจ๋ จั น ตะมะ ได้ป ลูกที่อยู่อาศัย รุกร้ำที่ดินของคณะลู กเสือแห่ งชาติ ซึ่ งนายใจ๋ จันตะมะ
ได้ ย อมรั บ ว่าเอกสารสิ ท ธิ์ ที่ ดิ น เป็ น ของคณะลู ก เสื อ แห่ งชาติ ต่ อ มาจึ งได้ ม อบหมายให้ ป ลั ด อำเภอวังเหนื อ
ประนีประนอมโดยการอนุญาตให้นายใจ๋ จันตะมะ ทำสัญญาเช่าอยู่อาศัยหรือมีเงื่อนไขเป็นอย่างอื่นไปพลางก่อน
จนกว่ า คณะลู ก เสื อ แห่ ง ชาติ จ ะมี โ ครงการทำประโยชน์ จ ากที่ ดิ น ดั ง กล่ า วอย่ า งชั ด เจนแล้ ว จึ ง แจ้ ง ให้
นายใจ๋ จันตะมะ ย้ายออกจากที่ดินคณะลูกเสือแห่งชาติต่อไป
ในปี พ.ศ. 2528 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังเหนือ ขออนุญาตใช้ที่ดินคณะลูกเสือแห่งชาติ
ในการก่อสร้างที่ทำการสาธารณสุขอำเภอวังเหนือ เนื้อที่ 1-0-0 ไร่ ต่อมาในปี พ.ศ. 2559 สำนักงานสาธารณสุข
อำเภอวั งเหนื อ ทำหนั งสื อ หารื อ ไปที่ ส ำนั ก งานลู ก เสื อ จั งหวั ด ลำปางเรื่ อ งการส่ งสิ่ งปลู ก สร้ างขึ้ น ทะเบี ย น
ที่ราชพัสดุ ซึ่งสำนักงานลูกเสือจังหวัดลำปางได้ทำหนังสือหารือ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ และสำนักงานลูกเสือ
แห่งชาติ โดยส่ วนกิจการค่ายลูกเสือ ได้ห ารือกับนิติกรสำนักงานลูกเสือแห่ งชาติได้ให้ ความเห็ นเรื่องดังกล่าว
ว่า “ที่ดินของคณะลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งมีหนั งสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดิน (สส.3 ก) ถือว่าสำนักงานลูกเสือ
แห่งชาติมีสิทธิ์ครอบครองในที่ดินดังกล่าว ฯลฯ ประกอบกับพระราชบัญญัติลูกเสื อ พ.ศ. 2551 มาตรา 20 (1)
กำหนดว่าสำนักงานลูกเสือแห่งชาติมีอำนาจหน้ าที่ถือกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในทรัพย์สินของคณะลูกเสือ
แห่งชาติ หรือดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน และมาตรา 40 วรรคหนึ่ง กำหนดว่าบรรดาอสังหาริมทรัพย์
ที่สำนักงานลูกเสือแห่ งชาติได้มาโดยมีผู้ อุทิศให้ หรือได้มาจากการให้ ซื้อด้วยเงินรายได้ของสำนักงานลูกเสื อ
แห่งชาติ หรือแลกเปลี่ยนกับทรัพย์สินของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ หรือได้ มาโดยวิธีอื่น ไม่ถือเป็นที่ราชพัสดุ
และให้เป็นกรรมสิทธิ์ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ” ดังนั้น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังเหนือ จึงไม่ต้องนำ
อาคารสำนักงานที่สร้างในที่ดินคณะลูกเสือแห่งชาติไปขึ้น ทะเบียนที่ราชพัสดุโดยไม่นำระเบียบของกรมธนารักษ์
มาใช้บังคับ
ในปี พ.ศ. 2538 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดลำปางได้ข อใช้ที่ดินคณะลูกเสือแห่งชาติ
ให้ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอวังเหนือในการก่อสร้างห้องสมุดประชาชน เนื้อที่ประมาณ 1 ไร่
และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติมีมติอนุญาตเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2539
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ สำนักงานเทศบาลวังเหนือ ทำหนังสือขออนุ ญาตใช้พื้นที่ค่ายลูกเสืออำเภอวังเหนือเพื่อขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมถังเก็บน้ำสูง ๑๐ เมตร สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ โดยส่วนกิจการค่ายลูกเสือ
ได้ ห นั ง สื อ หารื อ สำนั ก งานที่ ดิ น จั งหวั ด ลำปางเกี่ ย วกั บ อำนาจการอนุ ญ าต และสิ ท ธิ ก ารครอบครองที่ ดิ น
ค่ายลูกเสืออำเภอวังเหนือ ของคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งได้รับคำตอบว่าเอกสาร
สิทธิ์ที่ดิน ดังกล่าวปรากฏมีชื่อคณะลู กเสื อแห่ งชาติ ครอบครองทำประโยชน์ และเมื่อเทียบกับตำแหน่งที่ดิน
ในระวางแผนที่พบว่าตั้ งอยู่ ในเขตป่ าสงวนแห่ งชาติทั้ งแปลง โดยหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (นส.๓ ก)
แปลงดังกล่าวออกโดยไม่มีหลักฐานที่ดินเดิมแต่อย่างใด

อาณาเขต : ทิศเหนือ จรด ทางหลวงแผ่นดินสายวังเหนือ-แม่จาน
: ทิศใต้
จรด ทางสาธารณประโยชน์
: ทิศตะวันออก จรด ที่ดินที่มกี ารครอบครอง
: ทิศตะวันตก จรด ลำเหมืองสาธารณประโยชน์
จุ ด เด่ น ที่ เป็ น เอกลั ก ษณ์ : เป็ น ที่ ร าบ เป็ น ที่ ฝึ ก อบรมลู ก เสื อ ทุ กระดั บ แล้ ว ยั งเป็ น ที่ ฝึ ก อบรมของเยาวชน/
ประชาชนทุกวิชาชีพ ทุกระดับ และทุกประเภท
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ผู้ดูแลประจำค่าย : สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 3

1.3 ค่ายลูกเสืออำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
ชื่อค่าย : ค่ายลูกเสืออำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
ที่ตั้ง : บ้านสถานี หมู่ที่ 4 ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
เนื้อที่ : 41-3-60 ไร่
เอกสารสิทธิ์ : หนังสือรับรอบการทำประโยชน์ ทะเบียนเลขที่ 2289 เล่ม 238 หน้า 49 เลขที่ดิน 235
หมายเลข 48451 แผ่นที่ 134 เนื้อที่ 40 ไร่ 3 งาน 60 ตารางวา
ประวัติ : ค่ ายลู ก เสื ออำเภอห้ างฉั ตร เริ่มก่ อตั้ งเมื่อ ใดไม่ มี การบั นทึ ก หลั กฐาน แต่มี ห ลั ก ฐานจากหนั งสื อที่
สำนั กงานเกษตรอำเภอห้ างฉัตร ที่ขอใช้ที่ ดินแปลงดังกล่ าวในการก่ อสร้างสำนักงานเกษตรอำเภอห้ างฉัตร
ว่าสำนักงานเกษตรอำเภอห้างฉัตร ได้ดำเนินการก่อสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 ในพื้นที่รกร้างว่างเปล่าไม่มี
สิ่งปลูกสร้างของทางราชการและไม่มีบุคคลใด หรือหน่วยราชการใดเข้าไปใช้ประโยชน์ จำนวนเนื้อที่ 6 ไร่ ต่อมา
ทราบว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นของคณะลูกเสือแห่ งชาติ ตาม นส.3 ก เลขที่ 2289 เนื้อที่ทั้งหมด 41-3-60 ไร่ ดังนั้น
สำนั กงานเกษตรจังหวัดลำปางจึ งแจ้งให้ กรมส่ งเสริมการเกษตรทำหนังสื อขออนุญ าตใช้ที่ดินแปลงดังกล่ าว
ให้ ถูก ต้ อง ตามหนั งสื อ กรมส่ งเสริ มการเกษตร ที่ กษ 1002/20433 ลงวัน ที่ 31 พฤษภาคม 2536 ต่ อ มา
มีหนังสือจากที่ว่าการอำเภอห้างฉัตร ที่ ลป 0509/1908233 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 ว่าอำเภอห้างฉัตร
ได้ ท ำเรื่ อ งขอใช้ ที่ ดิ น คณะลู ก เสื อ แหงชาติ สร้ า งสำนั ก งานเกษตรอำเภอห้ า งฉั ต ร ตั้ ง แต่ ปี พ.ศ. 2536
ผ่านกรมส่ งเสริมการเกษตร ซึ่งกรมส่ งเสริมการเกษตรแจ้งว่ายังไม่ได้รับ การพิจารณาจากสำนักงานลู กเสื อ
แห่ งชาติ แต่อย่ างใด (เมื่อวัน ที่ 7 พฤษภาคม 2556 นายศุภ กร วงศ์ปราชญ์ รองปลั ดกระทรวงศึกษาธิการ
ได้เดินทางไปเป็นประธานการฝึกอบรมผู้สอนลูกเสือ เขตภาคเหนือและได้ติดตามการขอใช้ ที่ดินของสำนักงาน
ลูกเสือแห่งชาติ ได้แนะนำให้ทำหนังสือแจ้งการขอใช้ที่ดิน ไปที่สำนักงานลูกเสือแห่ งชาติอีกครั้งหนึ่ง) แต่ยังไม่มี
การดำเนินการใดๆ
อาณาเขต : ทิศเหนือ จรด
: ทิศใต้
จรด
: ทิศตะวันออก จรด
: ทิศตะวันตก จรด
จุ ด เด่ น ที่ เป็ น เอกลั ก ษณ์ : เป็ น ที่ ร าบ เป็ น ที่ ฝึ ก อบรมลู ก เสื อ ทุ กระดั บ แล้ ว ยั งเป็ น ที่ ฝึ ก อบรมของเยาวชน/
ประชาชนทุกวิชาชีพ ทุกระดับ และทุกประเภท
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 1
ผู้ดูแลประจำค่าย : -

2. ค่ายลูกเสือจังหวัดเชียงใหม่
ชื่อค่าย : ค่ายลูกเสือจังหวัดเชียงใหม่ (ค่ายลูกเสือสุเทพ)
ที่ตั้ง : เขตป่าสงวนแห่งชาติพิเศษป่าดอยสุเทพ
เนื้อที่ : 36-2-35 ไร่
เอกสารสิทธิ์ : หนังสืออนุญาตให้กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดในเขตป่าสงวนแห่งชาติเพื่อประโยชน์ในการศึกษา
หรือวิจัยทางวิชาการ (กรมป่าไม้ โดยมติ ครม.อนุญาตให้กระทรวงศึกษาธิการ (โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหม่) กระทำการสร้างและขยายค่ายลูกเสือจังหวัดเชียงใหม่)
ประวัติ : ค่ายลูกเสือจังหวัดเชียงใหม่ (ค่ายลูกเสือสุเทพ) จัดตั้งโดยกระทรวงศึกษาธิการ (สำนักงานศึก ษาธิการ
จังหวัดเชียงใหม่) ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติพิเศษป่าดอยสุเทพ ตามหนังสืออนุญาต
ของกรมป่าไม้ ที่ 11153/2504 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2504 จำนวนเนื้อที่ 2 ไร่ ต่อมาได้อนุญาตให้ขยายพื้นที่
เพิ่มเติมเป็น 36-2-35 ไร่ ตามหนังสือกรมป่าไม้ ที่ กส. 0811/2011 ลงวันที่ 27 มกราคม 2521 เพื่อสร้างเป็น
ค่ายลูกเสือจังหวัดเชียงใหม่ สำหรั บเป็นที่ฝึกอบรม ส่งเสริมกิ จการลูกเสือให้ เจริญก้าวหน้ าและเหมาะสมกับ
สถานการณ์
อาณาเขต : ทิศเหนือ
จรด ป่าสงวนแห่งชาติ
: ทิศใต้
จรด ป่าสงวนแห่งชาติ
: ทิศตะวันออก
จรด ป่าสงวนแห่งชาติ
: ทิศตะวันตก
จรด ป่าสงวนแห่งชาติ
จุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ : เป็นค่ายลูกเสือที่ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติพิเศษบนดอยสุเทพ ซึ่งตั้งอยู่กลางเมือง
เป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานลูกเสือจังหวัดเชียงใหม่
ผู้ดูแลประจำค่าย : นายเสนีย์ เสกสิทธิ์วรกุล เจ้าหน้าทีค่ ่ายลูกเสือ
งบประมาณสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
1. งบประมาณปี 2557 จำนวน 15,000,000 บาท (ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง)
2. งบประมาณปี 2559 จำนวน 1,397,900 บาท (ปรับปรุงระบบไฟฟ้า 1 ระบบ/ปรับปรุง
ระบบสุขาภิบาล 1 ระบบ)
3. งบประมาณปี 2563 จำนวน 6,554,000 บาท (ปรับปรุงห้ องส้ วม 1 หลั ง/ปรับ ปรุงที่พั ก
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 3 หลัง/ปรัปบรุงห้องอาบน้ำรวม 1 หลัง/ปรัปบรุงถังเก็บน้ำประปา)
4. งบประมาณปี 2564 จำนวน 924,000 บาท (ก่อสร้างฐานกิจกรรม 20 ฐาน)

3. ค่ายลูกเสือจังหวัดน่าน
3.1 ค่ายลูกเสือจังหวัดน่าน
ชื่อค่าย : ค่ายลูกเสือจังหวัดน่าน
ที่ตั้ง : บ้านธงน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
เนื้อที่ : 44-3-31.8 ไร่
เอกสารสิทธิ์ : ที่ราชพัสดุ นสล. เลขที่ นน. 341
ประวัติ : ค่ายลูกเสือจังหวัดน่าน ตั้งอยู่บ้านธงน้อย ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน อยู่ห่างจากที่ตั้งของ
ศาลากลางจั ง หวั ด ประมาณ 8 กิ โ ลเมตร บริ เวณค่ า ยลู ก เสื อ จั ง หวั ด น่ า น เดิ ม เป็ น เขตป่ า สงวนหวงห้ า ม
(ที่ ส าธารณประโยชน์ ) เมื่ อ วั น ที่ 1 มิ ถุ น ายน 2507 สำนั ก งานคณะกรรมการบริ ห ารลู ก เสื อ แห่ ง ชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยนายอภัย จันทวิมล ได้ไปเป็นประธานพิธีเปิด และประกาศเป็นค่ายลูกเสือจังหวัดน่าน
โดยมอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวั ดน่านเป็นผู้รับผิดชอบดู แลและรับขึ้นทะเบียนเป็นที่ดิน ราชพัสดุ
แปลงหมายเลข นน.735
ในปี พ.ศ. 2542 สำนั กงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ได้ มอบหมายให้ ศูนย์พลศึกษาและกีฬา
จั งหวั ด น่ า นเป็ น ผู้ ดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบและได้ มี ก ารปรั บ ปรุ งพั ฒ นาค่ า ยลู ก เสื อ จั งหวั ด น่ า นครั้ง สำคั ญ คื อ ในปี
พ.ศ. 2543 โดยการนำของร้อยตรี ธนะพงษ์ จักกะพาก ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ซึ่งได้มีการปรับปรุงพัฒ นา
บริเวณพื้นที่ค่ายลูกเสือ บ้านพัก ลานกิจกรรม และห้องประชุมให้ดียิ่งขึน้
ในวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2543 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรชกุมารี ได้เสด็ จ พระราชดำเนิ น เยี่ ย มชมค่ายลู กเสื อจั งหวัด น่ าน เป็ น ครั้งแรกและได้มีพ ระราชดำริให้ มี การปรับ ปรุงพั ฒ นา
ค่ายลูกเสือเป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติและระบบนิเวศวิทยา
ในปี พ.ศ. 2544 กรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดสรรงบประมาณวงเงิน 5,000,000 บาท
(ห้าล้านบาทถ้วน) เพื่อก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (อาคาร 90 ปี แห่ง การลูกเสือไทย) ก่อสร้างระบบประปา
ระบบไฟฟ้า และถนนภายในค่ายลูกเสือ
สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาน่ า น เขต 1 ได้ รับ มอบหมายให้ รั บ ผิ ด ชอบดู แ ล บำรุงรั ก ษา
ค่ายลูกเสือจังหวัดน่าน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 มาจนถึง ปัจจุบัน ได้มีการบำรุงรักษาต้นไม้พันธุ์ไม้ต่างๆ กำหนดให้
เป็ น สวนพฤกษศาสตร์และแหล่งอนุ รักษ์พันธุ์กล้วยไม้ไทยสู่ไพรพฤกษ์ โดยเริ่ มปลู กกล้วยไม้ตามต้นไม้ต่างๆ
ภายในบริเวณค่ายลู ก เสื อ ตั้ งแต่ วั น ที่ 5 ธัน วาคม 2547 และเมื่ อวัน ที่ 12 สิ งหาคม 2548 โดยการนำของ
ผู้ว่าราชการจังหวัดน่ าน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้ นที่การศึกษาน่ าน เขต 1 และประธานชมรมกล้วยไม้
จั งหวัด น่ า น ได้ จั ด ให้ มี ก ารทอดผ้ าป่ ากล้ ว ยไม้ และนำไปปลู ก ตามต้ น ไม้ ต่ างๆ ภายในค่ า ยลู ก เสื อ เพื่ อ ให้
ค่ายลูกเสือจังหวัดน่านเป็นค่ายที่มีธรรมชาติที่ สวยงามเหมาะแก่การเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมขาติ และระบบ
นิเวศวิทยาแก่เยาวชนและประชาชนโดยทั่วไป
อาณาเขต : ทิศเหนือ
จรด หมู่บ้านเชียงราย
: ทิศใต้
จรด หมู่บ้านธงน้อย
: ทิศตะวันออก
จรด พระตำหนักธงน้อย
: ทิศตะวันตก
จรด หมู่บ้านธงน้อย
จุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ : ตั้งอยู่ตรงข้ามพระตำหนักธงน้อยของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และอยู่ในเขตเมืองทีม่ ีความเจริญ การคมนาคมสะดวก
หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ : สำนักงานลูกเสือจังหวัดน่าน
ผู้ดูแลประจำค่าย : นายสมเพชร เชื้อหมอ

งบประมาณของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
1. งบประมาณปี 2559 จำนวน 686,400 บาท (ปรับปรุงหอประชุม 1 หลัง/ปรับปรุงที่พัก
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 8 หลัง/ปรับปรุงห้องน้ำ ห้องส้วม 4 หลัง)
2. งบประมาณปี 2561 จำนวน 5,365,400 บาท (ปรับปรุงห้องน้ำ ห้องส้วม/ปรับปรุงโรงซักผ้า
ห้องอาบน้ำหญิง/ปรับปรุงระบบไฟฟ้า)
3. งบประมาณปี 2562 จำนวน 1,966,100 บาท (ปรับปรุงฐานกิจกรรม 21 ฐาน/ปรับปรุง
อาคารอำนวยการ 1 หลัง/ก่อสร้างเสาธง)
4. งบประมาณปี 2563 จำนวน 3,553,000 บาท (ก่อสร้างโรงอาหาร)

3.2 ค่ายลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 จังหวัดน่าน
ชือ่ ค่าย : ค่ายลูกเสือสำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาน่าน เขต 2
ที่ตั้ง : บ้านสบกลาง หมู่ที่ 11 ตำบลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
เนื้อที่ : 73-0-20 ไร่
เอกสารสิทธิ์ : นสล. เลขที่ 247 ทีส่ าธารณประโยชน์ (เพื่อค่ายลูกเสือ)
ประวัติ : ค่ายลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2
สำนั กงานลู กเสือเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 ได้เสนอโครงการขอสร้างค่ายลูกเสื อไปยัง
สำนั กงานลู กเสื อ จั งหวัด น่ าน โดยคณะกรรมการลู ก เสื อจั งหวั ดน่ าน ได้ ออกตรวจความพร้ อ มในการจัด ตั้ ง
ค่ายลูกเสือตามระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยหลั กเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการขออนุญาต
และการอนุญาตให้จัดตั้งค่ายลูกเสือในจังหวัด พ.ศ. 2553
คณะกรรมการลู ก เสื อ จั งหวั ด น่ านได้ อนุ ญ าตให้ จั ด ตั้ งค่ ายลู ก เสื อในจังหวัด ตามระเบี ย บฯ
ตามเอกสารใบอนุญาต เลขที่ 1/2555 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2555 ซี่งเป็นค่ายลูกเสือแห่ง ที่สองของจังหวัดน่าน
ตั้งอยู่ในที่สาธารณประโยชน์บ้านสบกอน หมู่ที่ 11 ตำบลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน เนื้อที่ 73 ไร่
20 ตารางวา โดยมีความประสงค์เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ลูกเสือชาวบ้ าน และเป็นสถานที่จัดฝึกอบรมสัมมนาบุคลาในด้ านอื่นๆ รวมทั้งเป็นแหล่ง
ศึกษาเรียนรู้ของชุมชนและการอนุรักษ์ธรรมชาติ
วันที่ 11 ธันวาคม 2555 แต่งตัง้ คณะกรรมการจัดสร้างค่ายลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2
วันที่ 18 ธันวาคม 255 ประชุมคณะกรรมการจัดสร้างค่ายลูกเสือฯ วางผังบริเวณค่าย
วันที่ 22 มกราคม 2556 ประชุมคณะกรรมการจัดสร้างค่ายลูกเสือฯ และมอบหมายหน้าที่
รับผิดชอบงานค่ายลูกเสือ
วันที่ 15 มีนาคม 2556 ประชุมคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 เพื่อ
ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจำปี
วันที่ 27 พฤษภาคม 2556 ประชุมคณะกรรมการพัฒนากิจการค่ายลูกเสือเพื่อดำเนินการ
ตามแผนปฏิบัติราชการ
วันที่ 13 มิถุนายน 2556 ประชุมคณะกรรมการวางศิลาฤกษ์พระบรมรูปรัชกาลที่ 6 และ
วางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2556
วันที่ 3 สิงหาคม 2556 ประกอบพิธีอัญเชิญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ขึ้นประดิษฐานบนแท่นที่จัดทำขึ้น
วันที่ 17 มิถุนายน 2556 ก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าค่าย โดยใช้เงินบริจาคของผู้มีจิตศรัทธา
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 ก่อสร้างเรือนนอน 10 หลัง โดยใช้เงินบริจาคของผู้มีจิตศรัทธา
วันที่ 5 มกราคม 2557 ก่อสร้างที่อาบน้ำ ชาย หญิง ที่ละ 3 ถัง โดยใช้เงินบริจาคของผู้มี
จิตศรัทธา และได้รับริจาคถังเก็บน้ำ ขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง
วันที่ 18 มกราคม 2557 ก่อสร้างห้องสุขา ชาย หญิง หลังละ 6 ที่นั่ง โดยใช้เงินบริจาคของผู้มี
จิตศรัทธา และติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในค่าย โดยได้รับความอนุเคราะห์หม้อแปลงไฟฟ้าจากโรงเรียนเชีย งกลาง
“ประชาพัฒนา”
อาณาเขต : ทิศเหนือ
จรด หมู่บ้านรัชดา
: ทิศใต้
จรด หมู่บ้านสบกอน
: ทิศตะวันออก
จรด ป่าชุมชนบ้านเจดีย์
: ทิศตะวันตก
จรด โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา”

จุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ : มีป่าธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การให้ลูกเสืออยู่ค่ายพักแรม การคมนาคม
สะดวก เป็นป่าชุมชนกลางใจเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่นา่ น เขต 2
ผู้ดูแลประจำค่าย : งบประมาณของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
1. งบประมาณปี 2563 จำนวน 5,141,400 บาท (ปรับปรุงระบบประปา/ก่อสร้างห้องน้ำ
ก่อสร้างหอประชุม/ก่อสร้างถนนภายในค่ายพร้อมรางระบายน้ำ)
2. งบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม โดยใช้เงินรายได้ สลช. จำนวน 219,300 บาท (ปรับปรุง
ระบบประปา)

3.3 ค่ายลูกเสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1 (ค่ายลูกเสือเวียงสา) จังหวัดน่าน
ชื่อค่าย : ค่ายลูกเสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1 (ค่ายลูกเสือเวียงสา) จังหวัดน่าน
ที่ตั้ง : ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
เนื้อที่ : 122-1-56.3 ไร่
เอกสารสิทธิ์ : ที่ราชพัสดุ นน.นสล. เลขที่ 117
ประวัติ : ค่ายลูกเสืออำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ตั้งอยู่ที่ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เป็นค่าย
ลูกเสืออำเภอ ตามพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2507 ที่สำนักงานศึกษาธิการอำเภอเวียงสา เป็นผู้ดูแล ดังนั้น
เมื่อพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 มีผลใช้บังคับ ตามมาตรา 73 บัญญัติว่าค่ายลูกเสือค่ายลูกเสือใดที่จัดตั้ง
และดำรงอยู่ก่อนแล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้ถือว่าได้รับการอนุญาตเพื่อ
จัดตั้งเป็นค่ายลูกเสือ ตามพระราชบัญญัตินี้ สำนักงานลูกเสือจังหวัดน่าน ได้ดำเนินการขอจัดตั้งเป็นค่ายลูกเสือ
เขตพื้นที่การศึกษา ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑
อาณาเขต : ทิศเหนือ
จรด พืน้ ที่ทมี่ ีการครอบครอง
: ทิศใต้
จรด พื้นที่ที่มีการครอบครอง
: ทิศตะวันออก
จรด ถนนสายแพร่ - น่าน
: ทิศตะวันตก
จรด พืน้ ที่ทมี่ ีการครอบครอง
จุดเด่นทีเ่ ป็นเอกลักษณ์ : มีป่าธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การให้ลูกเสืออยู่ค่ายพักแรม การคมนาคม
สะดวก เนื่องจากอยู่ตดิ ถนนสายแพร่ - น่าน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานลูกเสือเขตพื้นทีน่ ่าน เขต 1
ผู้ดูแลประจำค่าย : งบประมาณของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
1. ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 9,094,000 บาท (ก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม/ก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์)

4. ค่ายลูกเสือจังหวัดสุโขทัย
ชื่อค่าย : ค่ายลูกเสือจังหวัดสุโขทัย
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 10 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
เนื้อที่ : 1,000-0-0 ไร่
เอกสารสิทธิ์ : หนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดิ นตามมติคณะรัฐมนตรี ตามหนั งสือที่ สร 0503/1438 ลว. 21 ตุลาคม
2507 ให้ ใช้ พื้นที่ป่ าสงวนแห่ งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 125 ไร่ พร้อมทั้งครอบครองที่ ดิน
บริเวณโบราณสถานติดต่อกับเขตป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 875 ไร่
ประวัติ : เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2506 นายอภั ย จันทวิมล ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้ อมด้วยคณะโดยมี
นายสว่าง วิจักขณะ หัวหน้ากองการลูกเสือและนายสุภรณ์ ประดับแก้ว หัวหน้าแผนกศึกษาธิการ ได้เดินทาง
มาตรวจราชการที่ จั งหวัด สุ โขทั ย และได้ ถื อโอกาสเลื อกบริเวณที่ จะสร้ างค่ ายลู กเสื อ ในการเลื อกสถานที่ ในครั้ งนั้ น
ประสบความยุ่ งยากมากพอสมควรเพราะสถานที่ที่ จะเลื อ กนั้ นมีห ลายแห่ งด้วยกัน จำเป็ นต้ องตระเวนไปดู
ทุกแห่งเพื่อให้ได้ชัยภูมิที่เหมาะสม และเนื่องจากสถานที่แต่ละแห่งมีต้นไม้ขึ้นอยู่หนาแน่นมาก ไม่สามารถมอง
ทะลุปรุโปร่งโดยตลอด คณะผู้สำรวจจึงต้องเดินบุกป่า ขึ้นเขา ลงห้วย ด้วยความลำบากและเหน็ดเหนื่อย แต่แล้ว
ในที่สุดท่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการก็ ตกลงใจเลือกเอาบริเวณที่ ดินแห่งนี้เป็นที่สร้างค่ายลูกเสือ โดยเห็นว่า
มีความเหมาะสมอยู่หลายประการ กล่าวคือ
1. ที่ดิน บริ เวณที่ส ร้างค่ายแห่ งนี้ เมื่อสมัยกรุ งสุ โขทัยเป็ น ราชธานี เรียกบริเวณนี้ว่า “แดน
อรัญญิก” เป็นสถานที่สร้างวัดสำหรับพระภิกษุสงฆ์ฝ่ายอรัญวาสีอยู่ประจำ เพื่อเรียนวิปัสสนากรรม ครั้นสุโขทัย
เสื่ อมอำนาจลง บริเวณพื้นที่นี้ จึง กลายเป็ นวัดร้างเต็มไปด้วยป่าไม้ อันหนาทึบ ถ้าหากได้ส ร้างค่ายลูกเสือขึ้น
ก็เท่ ากับ เป็ น การบู รณะฟื้น ฟูส ถานที่อัน มีความสำคัญ ทางประวัติศาสตร์ให้ คงอยู่เพื่ ออนุ ชนรุ่นหลั งได้ ศึกษา
หาความรู้
2. ค่ายลู กเสื อ จะช่ว ยรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุอั นหาค่ ามิไ ด้ ตลอดจนไม้ ป่ าอัน เป็ น
ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่โดยปราศจากการทำร้ายจากบุคคลผู้ด้อยการศึกษา
3. เมื่อลู กเสือเข้ามาประจำในค่ายจะเห็ นโบราณสถาน โบราณวัตถุก็จะได้เห็น ความเก่าแก่
และความสำคัญของประเทศชาติ สร้างรอยประทับใจและปลูกฝังความรักชาติบ้านเมืองลงไปในจิตใจของลูกเสือ
4.เป็นบริเวณที่กว้างขวางอยู่ห่างจากชุมชนติดกับป่าสงวนของชาติ มีทางน้ำเล็กๆ พอที่จะสร้าง
ความสนุกสนาน เพลิดเพลินให้แก่ลูกเสือเป็นอย่างยิ่ง
เมื่อท่านปลั ดกระทรวงศึกษาธิการกลับ ไปแล้ว นายประจวบ คำบุญรัตน์ ศึกษาธิการจังหวั ด
สุโขทัย ได้นำเรื่องเข้าปรึกษาหารือกับ นายเชื่อม ศิริสนธิ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ก็ได้รับความเห็ นชอบจาก
ท่านผู้ ว่าราชการจั งหวัดสุ โขทัยเป็ น อย่ างดี ท่านได้สนั บ สนุ นทุกวิถีทางและได้วางโครงการหาเงินมาทำการ
ก่อสร้างโดยได้อนุมัติจากคุรุสภานำเงินผู้บริจาคสร้างอนุสรณ์วันครู ปี 2507 จำนวนเงิน 33,000 บาท มาใช้จ่าย
เป็นค่าก่อสร้างในงวดแรก โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยได้วางแนวตัดถนนติดต่อภายในค่ายและเชื่อมโยงกับ
ถนนสิงหวัฒ น์ ขณะที่ทำการก่อสร้างได้พบวัดร้ างวัดหนึ่งมีซากโบสถ์ วิ ห าร และกำแพงเป็นหิ นล้อมรอบทั้ง
4 ด้ า น ค้ น หาหลั ก ฐานไม่ พ บว่ า เดิ ม ชื่ อ วั ด อะไร ท่ า นผู้ ว่ า ราชการจั งหวั ด สุ โขทั ย จึ ง ให้ ชื่ อ วั ด ร้ า งแห่ งนี้ ว่ า
“วัดกำแพงหิน” (เพราะมีกำแพงเป็ นหิน) ให้ เหมือนชื่อวัดสะพานหิน (เพราะมีสะพานของวัดเป็นหิน) จึงได้
บูรณะวัดกำแพงหินขึ้นเป็นสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาประจำค่ายและเป็นศู นย์กลางของค่าย ในโอกาสที่
ปลั ดกระทรวงศึกษาธิการได้เ ดินทางมาเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมศึกษาธิการอำเภอทั่วประเทศ รุ่นที่ 5
ณ ภาคศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก ได้ถือโอกาสเดินทางมาดูค่ายและวางผังศาลาต่างๆ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
มีความภาคภูมิใจในการสร้างค่ายแห่งนี้เป็นอย่างมาก ถึงกับดำริว่า “ค่ายลูกเสือแห่งนี้จะเป็นค่ายลูกเสือแห่งชาติ
อีกแห่งหนึ่ง และอาจมีการชุมนุมลูกเสือแห่งชาติขึ้น ณ ค่ายนี้ก็ได้” เมื่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการเดินทางกลับ
ถึ ง จั ง หวั ด พระนครแล้ ว ยั ง ได้ ก รุ ณ ามอบเงิ น จำนวน 10,000 บาทซึ่ ง เป็ น รายได้ จ ากการจำหน่ า ยหนั ง สื อ

“การลูกเสือสำหรับเด็กชาย” ให้เป็นค่าก่อ สร้างศาลาหลังแรก ท่านผู้ ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ได้ดำเนินการ
ก่ อ สร้ า งตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องท่ า นผู้ บ ริ จ าคเมื่ อ สร้ า งเสร็ จ ได้ ให้ ชื่ อ ว่ า “ศาลา BP” เพื่ อ เป็ น อนุ ส รณ์ แ ด่
ลอร์ดเบเดน โพเอล ผู้ให้กำเนิดลูกเสือโลก และผู้ว่าราชการจังหวัดได้ให้ความกรุณาสร้างศาลาหลังที่ 2 ให้ชื่อว่า
“ศาลา ช.ศ.” ซึ่งเป็นอักษรย่อนามของท่าน (เชื่อม ศิริสนธิ) ส่วนเงินอนุสรณ์วันครูก็ได้ใช้จ่ายในการขุดบ่อน้ำ
โบราณให้ใช้ประโยชน์ได้ ตลอดจนสร้างโครงสร้างศาลาขึ้นอีก 8 หลังก็หมดเงินที่ได้รับ เพื่อให้สร้างศาลาต่างๆ
เสร็จสมบูรณ์ ท่านศึกษาธิการจังหวัดสุโ ขทัยจึงได้นำเรื่องนี้ เข้าที่ประชุมศึกษาธิการอำเภอ ทุกอำเภอ ที่ประชุม
มติ ควรมอบให้ แ ต่ล ะอำเภอช่ ว ยกัน ระดมหาเงิน มาสร้างต่ อเติ ม ให้ แล้ ว เสร็ จ เมื่ อ อำเภอรับ หลั ก การไปแล้ ว
ได้จัดการสร้างต่อเติม อีกหลังละประมาณ 5,000 บาท จึงเสร็จเรียบร้อ ยและได้ให้ชื่อว่าศาลาคี รีมาศ ศาลาเมืองสุโขทั ย ศาลาศรีสำโรง ศาลาสวรรคโลก ศาลาไกรลาศ ศาลาศรีสัชนาลั ย ศาลาบ้านด่านลานหอย และ
ศาลาทุง่ เสลี่ยม ตามชื่ออำเภอในจังหวัดสุโขทัย
เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2507 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายกอง วิสุทธารมณ์ อธิบดี
กรมพลศึกษา นายเชื้ อ สนั่นเมือง ผู้ตรวจราชการกระทรวง นายสว่าง วิจักขณะ หัวหน้ากองการลูกเสือ และ
นายสุนทร ประดับแก้ว หัวหน้าแผนการศึกษาธิการ ได้เดินทางมาตรวจความเรียบร้อยของค่ายเป็นครั้งที่ 3
เพื่อดูศาลาต่างๆ ที่สร้างไปแล้ว และวางแผนผังสิ่งปลูกสร้างที่จะสร้างต่อไป เมื่อท่านปลัดกระทรวงศึกษา ได้มา
เห็ น ความก้าวหน้ าของค่ ายครั้ งนี้ ได้ช มเชยว่า “มีค วามคิดริ เริ่ ม สร้างสรรค์ (Creative Thinking) ดีม าก”
โดยได้ดำเนินการก่อสร้าง ดังนี้
1. สร้างหอประชุม โดยใช้เ งินสาธารณะประโยชน์ของสหกรณ์ครูสุโขทัยจำกัดสินใช้และผู้มี
ศรัทธาบริจาครวม 75,000 บาท
2. ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และเดินสายไฟ โดยใช้เงินจากผู้มีจติ ศรัทธาบริจาคเป็นมูลค่า 53,000 บาท
3. สร้างถังประปา และต่อท่อประปาไปตามบริเวณต่างๆ โดยใช้เงินจากผู้มีจิตศรัทธาบริจาค
จำนวนเงิน 30,000 บาท
4. สร้างเรือนอำนวยการ โดยใช้เงินอนุสรณ์วันครูปี 2508 สมทบกับเงินทุนสาธารณประโยชน์
ของสหกรณ์ครูสุโขทัยจำกัดสินใช้ และให้ชื่อว่า “ศาลาผังเมือง”
5. สร้างที่จ่ายอาหาร ได้รับเงินบริจาคจากนายไพโรจน์ ติยวณิชย์ คหบดีของจังหวั ดระยอง
จำนวน 4,000 บาท และให้ชื่อว่า “ศาลาไพโรจน์ติยวานิช”
เมื่อทำการปลูกสร้างสิ่งต่างๆ สำเร็จตามโครงการแล้ว จึงได้ประกอบพิธีเปิดค่ายลูกเสือแห่งนี้
เมื่ อวัน ที่ 23 มี น าคม 2508 นายอภั ย จัน ทวิม ล รองผู้ อำนวยการใหญ่ ลู ก เสื อแห่ งชาติ เป็ น ประธานในพิ ธี
เนื่องในโอกาสเปิดค่าย และยั งได้รับความกรุณาจากสภากรรมการกลางจัดการลูกเสือแห่งชาติ ให้เปิดอบรม
ผู้กำกับลูกเสือสำรองขั้นความรู้ชั้นสูง เป็นรุ่นแรกของค่าย และเป็นรุ่นที่ 33 ของประเทศ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม
จำนวน 64 คน นายสมรรถชัย ศรีกฤษณ์ หัวหน้าแผนกฝึกอบรมเป็นผู้อำนวยการอบรม
ค่ายลู กเสื อสุโขทั ย “รามคําแหง” เป็นสมบั ติที่มีคุณ ค่าแก่การลูกเสื อของชาติ ตั้ งแต่ได้เริ่ม
ดำเนิ น การและสำเร็จ ลุล่ วงด้วยดีดังที่ ป ระจั กษ์ อยู่แล้ว นี้ นับว่าได้ ความกรุณ าปราณี จากท่านที่ มีอุปการคุณ
หลายฝ่ ายด้ ว ยกั น ประการแรกที่ สุ ด คื อ คณะรั ฐ มนตรีได้ อนุ มัติ ให้ ใช้เขตป่ า สงวนของชาติเป็น ค่ ายลู ก เสื อ
ตามหนั งสื อของเลขาธิ การคณะรัฐมนตรี ที่ สร.2520/14391 ลงวันที่ 21 ตุล าคม 2507 เป็ น จำนวนเนื้ อที่
ประมาณ 125 ไร่ พร้อมกับได้ถือครอบครองทีบ่ ริเวณโบราณสถานกับป่าสงวน 875 ไร่ รวมเป็นเนื้อที่ค่ายลูกเสือ
ทั้งสิ้น 1,000 ไร่ ตามสำเนาหนังสือที่ สร 0503/1438 ลว. 21 ตุลาคม 2507
อาณาเขต : ทิศเหนือ
จรด อุทยานประวัติศาสตร์
: ทิศใต้
จรด อุทยานประวัติศาสตร์
: ทิศตะวันออก
จรด อุทยานประวัติศาสตร์
: ทิศตะวันตก
จรด แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ

จุ ด เด่ น ที่ เป็ น เอกลั กษณ์ : เป็ น ป่ าไม้ พื้ นที่ ธ รรมชาติ รื่นรม เหมาะแก่ การจัดค่ายพั กแรม เป็ น แหล่ งเรียนรู้
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรมประจำท้องถิ่น เรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์และการท่องเทีย่ ว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานลูกเสือจังหวัดสุโขทัย
ผู้ดูแลประจำค่าย : 1. นางอารี จันทนนท์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
2. นายประสาท ปั้นทิม ลูกจ้างชั่วคราว
งบประมาณสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
1. งบประมาณปี 2558 จำนวน 2,098,100 บาท (ที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม)
2. งบประมาณปี 2560 จำนวน 1,237,500 บาท (ห้องน้ำ ห้องส้วม)
3. งบประมาณปี 2562 จำนวน 1,840,000 บาท (ที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม)
4. งบประมาณปี 2563 จำนวน 1,840,000 บาท (โรงอาหาร/ระบบประปา)

5. ค่ายลูกเสือจังหวัดอุทัยธานี
ชื่อค่าย : ค่ายลูกเสือสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก จังหวัดอุทัยธานี
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 4,7 ถนนอุทัยธานี-วัดสิงห์ ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
เนื้อที่ : 146-1-45 ไร่
เอกสารสิ ท ธิ์ : เป็ น ของสำนั ก งานลู ก เสื อ แห่ งชาติ โฉนดที่ ดิ น เลขที่ 4747 เนื้ อ ที่ 13-320 ไร่ โฉนดที่ ดิ น
เลขที่ 3890 เนื้ อที่ 7-1-28 ไร่ โฉนดที่ดิน เลขที่ 15125 เนื้อที่ 12-1-45 ไร่ โฉนดที่ ดินเลขที่ 15133 เนื้ อที่
120-80-0 ไร่
ประวัติ : ค่ายลูกเสือจังหวัดอุทัยธานี เริ่มก่อสร้างเมื่อพศ. 2506 ตั้งอยู่ ณ บริเวณบ้านท่าทอง หมู่ที่ 4 และหมู่ที่
7 ตำบลบ้านน้ำซึม ถนนอุทัยธานี-วัดสิงห์ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี มีเนื้อที่ประมาณ 146 ไร่ 1 งาน
45 ตารางวา เปิ ด ใช้ ค รั้ งแรกเมื่ อ ปี พ.ศ. 2508 โดยมี น ายอภั ย จั น ทวิม ล อดี ต ปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
เป็นประธานในพิธีเปิด และได้จัดหางบประมาณปรับปรุงที่พักถาวรโดยให้แต่ละอำเภอรับผิดชอบในการก่อสร้าง
จนแล้วเสร็จใช้เวลาในการปรับปรุงค่าย 12 เดือน ต่อมาปี พ.ศ. 2521 ศาสตราจารย์นายแพทย์บุญสม มาร์ติน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัด
อุทัยธานี และพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ต่อมา ปี
พ.ศ. 2544 นายพยุงศักดิ์ เสสะเวช ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี (ในขณะนั้น) ได้มีนโยบายปรับปรุงค่ายลู กเสือ
ให้ อยู่ในสภาพที่ พร้อมใช้การได้อย่างมีประสิทธิภ าพ ได้เสนอขออนุญาตใช้ชื่ อ “ค่ายลูกเสือสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก” เมื่ อ วัน ที่ 4 กั น ยายน 2544 ได้ รับ พระมหากรุณ าธิ คุ ณ พระราชทานพระบรมราชานุ ญ าต
ตามหนังสือที่ ศธ 0503.01/17522 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2545 ให้ใช้ ชื่อ “ค่ายลูกเสือสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก จังหวัดอุทัยธานี” เป็นชื่อค่ายลูกเสือประจำจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 จนถึง
ปัจจุบัน เอกสารสิทธิ์ผู้ถือครอบครองที่ดิน คือสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ปัจ จุบันอยู่ในความดูแลของสำนักงาน
ลูกเสือจังหวัดอุทัยธานี นับเป็นทรัพยากรทีส่ ำคัญในการพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี ตามหลักและวิธีการจัด
กิจกรรมของลูกเสือ มีพื้นที่กว้างขวางป่าไม้ล้อมรอบสามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้และจั ดกิจกรรมได้อย่าง
หลากหลาย
อาณาเขต : ทิศเหนือ
จรด ที่ดินที่มีการครอบครอง
: ทิศใต้
จรด ทีด่ ินที่มกี ารครอบครอง
: ทิศตะวันออก
จรด องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม
: ทิศตะวันตก
จรด ที่ดินที่มีการครอบครอง
จุดเด่นทีเ่ ป็นเอกลักษณ์ : มีพื้นที่ป่าเบญจพรรณ,มีพันธุ์นก,พันธุ์ไม้นานาชนิดเหมาะแก่การจัดการอยู่ค่ายพักแรม
หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ : สำนักงานลูกเสือจังหวัดอุทัยธานี
ผู้ดูแลประจำค่าย : 1. นายสำรวม วาสี ลูกจ้างชั่วคราว งบประมาณ สนง.เขตพื้นที่ฯ
งบประมาณสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
1. งบประมาณปี 2559 จำนวน 3,101,000 บาท (ปรับปรุงห้องน้ำ ห้องส้วม/ตึกอำนวยการ/
ถนนลาดยาง/ลานจอดรถ/ที่ประชุมกลุ่ม/หอถังประปา)
2. งบประมาณปี 2562 จำนวน 1,155,700 บาท (ระบบประปา/ปั๊มน้ำ/ฐานกิจกรรม 10 ฐาน)
3. งบประมาณปี 2563 จำนวน 4,590,000 บาท (ปรับปรุงที่พกั ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 5 หลัง)

6. ค่ายลูกเสือจังหวัดพิจิตร
ชือ่ ค่าย : ค่ายลูกเสือจังหวัดพิจติ ร (ค่ายลูกเสือศรีสรรเพชญ)
ทีต่ ั้ง : ตำบลโรงช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
เนื้อที่ : 152-3-57.3 ไร่
เอกสารสิทธิ์ : มีโฉนดที่ดิน น.ส. 4 จ. เลขที่ 18205 ออกให้แก่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (บึงโจงโคลง)
เนื้อที่ 152 ไร่ 3 งาน 57.3 ตารางวา (ลว. 1 ธ.ค. 39)
มีเอกสารการขออนุ ญ าตใช้ ที่ดิ น ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตโครงการจัดรูป ที่ดิ น
เพื่อใช้ เป็ น สถานที่จัดตั้งค่ายลูกเสือ เนื้อที่ประมาณ 150 ไร่ อนุญ าตให้ ใช้ประโยชน์ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม
2537 โดยให้ สำนั กงานจัดรูป ที่ดิน จัง หวัดพิ จิตรติดตามดูแลการใช้ประโยชน์ให้ ต รงตามวัตถุประสงค์และให้
ผู้ได้รับ อนุ ญ าตรายงานผลการใช้ ที่ ดิน ให้ คณะกรรมการจัดรูป ที่ดิน จังหวัดพิ จิตรทราบ ไม่ได้ระบุ ระยะเวลา
การต่อสัญญาค่าย
ประวัติ : ค่ ายลู กเสื อ ศรีส รรเพชญ เดิม ชื่อ ค่ายลู กเสื อจังหวั ดพิ จิตร (บึ งโจงโคลง) ได้รับอนุ ญ าตให้ ใช้ที่ดิ น
ตามหนังสือศาลากลางจังหวัดพิจิตร ที่ กษ 0214/พจ 542 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2537 และได้ใช้ค่ายในการ
จัดกิจกรรมต่างๆ หลังจากนั้นค่ายได้ถูกทิ้งรกร้างมานาน จนกระทั่งปี พ.ศ. 2553 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ร่วมกับสำนักงานลูกเสือจังหวัดพิจิตร สถานศึกษาในสังกัด หน่ วยงานต่างๆ และ
ประชาชนในจังหวัดพิจิตร ทำการปรับปรุงพัฒนาค่ายลูกเสือให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ โดยได้รับความร่วมมือ
อย่างดียิ่งจากผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน วัด หน่วยงานต่างๆ ในจั งหวัดทั้งภาครัฐและเอกชน ประชาชน
จังหวัดพิจิตร ร่วมกันปรับปรุงพื้นที่บริเวณค่ายลูกเสือ โดยจัดกิจกรรม 5 ส (ตัดหญ้าและตกแต่งจัดสร้างบ้านดิน
สร้างหอประชุม (หลังใหม่) จัดสร้าง shelter จำนวน 8 หลัง (ได้รับบริจาคจากสมาคมครูอำเภอในสังกัด สพป.พิจิตร เขต 1 )
ดำเนินการปรับปรุงอาคารอำนวยการ หอประชุมหลังเดิม และห้องน้ำให้สามารถใช้การได้
ต่อมาปี พ.ศ. 2556 คณะกรรมการลู กเสือ จังหวัดพิจิตร มีความเห็ นว่ามีห ลายจังหวัดได้นำ
ส่วนหนึ่งของพระนามพระมหากษัตริย์ที่มีความเกี่ยวข้องกับจังหวัดนั้นๆ มาตั้งเป็นชื่ อค่ายลูกเสือ ซึ่งถือว่าเป็น
เรื่ อ งดี และเป็ น เอกลั ก ษณ์ จั งหวั ด นั้ น ๆ และเนื่ อ งจากสมเด็ จ พระสรรเพชญ์ ที่ 8 หรื อ พระเจ้ า เสื อ ซึ่ งเป็ น
พระมหากษั ต ริ ย์ ส มั ย กรุ งศรี อ ยุ ธ ยาได้ ป ระสู ติ ที่ อ ำเภอโพธิ์ ป ระทั บ ช้ า ง จั งหวัด พิ จิ ต ร ดั งนั้ น เพื่ อ เป็ น การ
เทิดพระเกียรติสมเด็จ พระสรรเพชญ์ ที่ 8 และเพื่อความเป็ นสิ ริมงคลแก่บ รรดาลู กเสื อ บุ คลากรทางลู กเสื อ
และประชาชนชาวจังหวัดพิจิ ตร จึงมีมติเปลี่ยนชื่อค่ายลูกเสือจังหวัดพิ จิตรเป็นค่ายลูกเสือศรีสรรเพชญ และ
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ดำเนินการแก้ไขทะเบียนรายชื่อค่ายลูกเสือเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือสำนักงานลูกเสือ
แห่งชาติ ที่ ศธ 5400/1684 ลงวันที่ 29 เมษายน 2556
อาณาเขต : ทิศเหนือ จรด ศูนย์วจิ ยั พืชสวนจังหวัดพิจิตร
: ทิศใต้
จรด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโรงช้าง, ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
พิจิตร, สถานที่พัฒนาที่ดินจังหวัดพิจิตร
: ทิศตะวันออก จรด ศูนย์วิจัยพืชสวนจังหวัดพิจิตร
: ทิศตะวันตก จรด ศูนย์วิจัยพืชสวนจังหวัดพิจิตร
จุด เด่ น ที่ เป็ น เอกลักษณ์ : พื้น ที่ส่ วนมากเป็ นสวนป่าธรรมชาติ ร่มรื่นพื้ นที่ติ ดกับบึงโจงโคลง เป็นหนองน้ ำ
ขนาดใหญ่ สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ จัดกิจกรรมต่างๆ ทีเ่ ป็นประโยชน์แก่เยาวชน และบุคคลทั่วไป ได้อย่างดี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานลูกเสือจังหวัดพิจิตร
ผู้ดูแลประจำค่าย :
งบประมาณของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
1. งบประมาณปี 2560 จำนวน 2,686,300 บาท (ปรับปรุงที่พักฯ)
2. งบประมาณปี 2562 จำนวน 2,329,000 บาท (ปรับปรุงอาคารอำนวยการ)
3. งบประมาณปี 2563 จำนวน 685,000 บาท (ปรับปรุงหอประชุม)

7. ค่ายลูกเสือจังหวัดพะเยา
ชือ่ ค่าย : ค่ายลูกเสือจังหวัดพะเยา
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ปืม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
เนื้อที่ : 68-8-27 ไร่
เอกสารสิทธิ์ : ที่ราชพัสดุ
ประวัติ : ค่ายลูกเสือจังหวัดพะเยา สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2535 ในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
พระชนมายุครบ 60 พรรษา อำนวยการสร้างโดยนายประสงค์ เทพศิริ ผู้อ ำนวยการการประถมศึกษาจังหวัด
พะเยา (ขณะนั้น) ร่วมกับนายประเสริฐ ไฝเครือ สมาชิกสภาจังหวัด เขตอำเภอเมืองพะเยา นายสมมี วาเพชร
หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอเมืองพะเยา นายสมควร หงส์ ทอง อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านแม่ปีม ร่วมกัน
ออกแบบแผนผัง และปรับพื้นที่ ขุดบ่อบาดาล เดิ นท่อน้ำ และขยายเขตไฟฟ้า ควบคุมดำเนินการโดยนายวัชระ
ศรีคำตัน ศึกษานิเทศก์ สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมืองพะเยา นายชัย วัฒน์ พรินทรากุล หั วหน้างาน
การเจ้าหน้าที่สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมืองพะเยา และนายบุญเลิศ โภชนา ครูโรงเรียนบ้านแม่ปีม
หลังจากได้มีการก่อสร้างอาคารที่พัก ห้องน้ำ ห้องส้วม ในปี พ.ศ. 2536,2537,2541, และปี 2544
อาณาเขต : ทิศเหนือ
จรด ที่ว่างเปล่า
: ทิศใต้
จรด ทางสาธารณะประโยชน์ คลองส่งน้ำสายใหม่ฝั่งซ้าย
: ทิศตะวันออก
จรด ถนนพหลโยธินทางหลวง
: ทิศตะวันตก
จรด ทีม่ ีการครอบครอง
จุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ : คมนาคมสะดวก ติดถนนใหญ่ เป็นแหล่งป่าอุทยานแห่งชาติแม่ปืม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานลูกเสือจังหวัดพะเยา
ผู้ดูแลประจำค่าย :
งบประมาณของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
1. งบประมาณปี 2652 จำนวน 673,000 บาท (ปรับปรุงห้องน้ำ ห้องส้วม (หญิง) 1 หลัง)

8. ค่ายลูกเสือจังหวัดลำพูน
8.1 ค่ายลูกเสือจังหวัดลำพูน
ชื่อค่าย : ค่ายลูกเสือจังหวัดลำพูน (ค่ายลูกเสือหริภุญไชย)
ทีต่ ั้ง : บ้านจำขี้มด หมู่ที่ 2 ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
เนื้อที่ : 625-0-0 ไร่
เอกสารสิทธิ์ : หนังสืออนุญาตให้ใช้ ที่ดิน เป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ กลุ่ มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นผู้เก็บรักษา และมีสำเนาหนังสืออนุญาตให้การกระทำอย่า งหนึ่งอย่างใด
ในเขตป่ า สงวนแห่ งชาติ เล่ ม ที่ 4 ฉบั บ ที่ 17 ลว. 30 ส.ค. 2521 อนุ ญ าตให้ ผู้ ว่ าฯ จั งหวั ด ลำพู น ก่ อ สร้า ง
ค่ายลูกเสือ เนื้อที่ 625 ไร่ มาตราส่วน 1:5000 มีเอกสารแผนผังบริเวณค่ายลูกเสือจังหวัดลำพูน
ประวัติ : ค่ายลูกเสือหริภุญไชย จังหวัดลำพูน ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านจำขี้มด อำเภอศรีบัวบาน จังหวัดลำพูน อยู่ใน
บริเวณเขตป่าสงวน (แม่ธิ- แม่สาร-แม่ตีบ) ซึ่งได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ให้ ใช้เป็นสถานที่ตั้งค่ายลูกเสือ ตั้งแต่
วั น ที่ 30 สิ งหาคม 2521 มี เนื้ อ ที่ จำนวน 625 ไร่ อยู่ห่ างจากศาลากลางจังหวัด ลำพู น ไปทิ ศ ตะวัน ออก
ขออนุ ญ าตจั ด ตั้ งค่ า ยลู ก เสื อ หริ ภุ ญ ไชย มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ประโยชน์ ในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพของเยาวชน
การพัฒ นาและส่งเสริมคุณ ธรรม จริย ธรรม ของเยาวชนทั้งกิจการลูกเสื อ เนตรนารี ยุ วกาชาดและกิจกรรม
ผู้ บ ำเพ็ ญ ประโยชน์ รวมทั้ ง การใช้ป ระโยชน์ ด้ านอื่ น ๆ นอกจากนี้ ภายในค่ า ยลู กเสื อ หริภุ ญ ไชยยั งมี ร ะบบ
น้ำ ประปา และไฟฟ้า คณะกรรมการลูกเสือจังหวัดลำพูน ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารที่พักและอาคารประกอบ
ต่างๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 เป็นต้นมา โดยส่วนหนึ่งได้รับงบประมาณจากกรมพลศึกษา
ปั จ จุ บั น ได้ มี ก ารปรั บ ปรุง ซ่ อ มแซมอาคารที่ พั ก และอาคารประกอบต่ างๆ ให้ ส ามารถใช้
ประโยชน์ ในการฝึกอบรมจากสถานศึกษาต่างๆ ทั้งจากต่างจังหวัด และในจังหวัดได้อย่างเต็มที่ รวมทั้งการ
ให้บริการแก่สถานศึกษารายการอยู่ค่ายพักแรมประจำปี
สภาพทั่วไปของค่ายลูกเสื อหริภุญไชย จังหวัดลำพูน เป็น ค่ายลูกเสื อที่มีความอุดมสมบูรณ์
ทางธรรมชาติ ประกอบด้วยต้นไม้ชนิดต่างๆ มากมาย ค่ายลูกเสื อแห่งนี้ใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมต่างๆ
เช่น การเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด สมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ การฝึก อบรมตามโครงการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของสถานศึกษา และหน่วยงานต่างๆ การจั ดกิจกรรมฝึกอบรมผู้บังคับบัญ ชาลูกเสือ
กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันพื้นที่ใกล้เคียงค่ายลูกเสือหริภุญไชย หน่วยงานของภาครัฐ
เข้ามาใช้พื้นที่ และก่อสร้างอาคารเพื่อใช้เป็นสถานที่ทำงาน เช่น ศูนย์เพาะเลี้ยงพันธุ์พืช กรมส่งเสริมการเกษตร
และสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นต้น
สำนักงานลูกเสือจังหวัดลำพูน ได้พิจารณาเห็นความสำคัญในด้านการศึกษาเชิงอนุรักษ์ จึ งได้
จัดทำแผนพัฒ นาค่ายลูกเสือฯ ขึ้น เพื่อใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรมลูก เสือ เนตรนารี ยุวกาชาด สมาชิกผู้บำเพ็ ญ
ประโยชน์ ตลอดจนการฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปัจจุบันค่ายลูกเสือหริภุญไชยได้รับการพัฒนาไปค่อนข้างมาก ภายในค่ายฯ ประกอบด้วยที่พัก
สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 14 หลัง อาคารที่พักวิทยากรจำนวน 2 หลัง หอประชุมจำนวน 2 หลั ง
ห้องน้ำ-ห้องส้วม 10 ที่นั่ ง จำนวน 3 หลัง ห้องน้ ำ-ห้องส้วม 4 ที่นั่ง จำนวน 2 หลัง ห้องอาบน้ำรวม จำนวน
1 หลัง บ้านพักผู้ดูแลค่ายฯ จำนวน 1 หลัง
จากสภาพของค่ายฯ ดังกล่าวข้างต้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต 1
ได้จัดจ้างผู้ดูแลค่ายฯ จำนวน 1 คน ทำหน้าที่คอยดูแลทรัพย์สินของค่ายลูกเสือ ดูแลผู้บังคับบัญชาและลูกเสือ
ที่เข้ามาบริการในการอยู่ค่ายพักแรมประจำปี นอกจากนี้ ค่ายลูกเสือหริภุญ ไชยมีความต้องการที่จะก่อสร้าง
โรงเรื อ นสำหรั บ จั ด เก็ บ วั ส ดุ ค รุ ภั ณ ฑ์ จำนวน 1 หลั ง ซื้อ อุ ป กรณ์ เกี่ ย วกั บ เครื่ อ งเสี ย ง ที่ จ ะใช้ ภ ายในค่ ายฯ
งบประมาณสำหรับจัดจ้างผู้ดูแลค่ายฯ ก่อสร้างรั้วลวดหนามรอบค่าย ฯลฯ

อาณาเขต : ทิศเหนือ
จรด ศูนย์เพาะพันธุ์พืชของกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
: ทิศใต้
จรด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์หริภุญไชย
: ทิศตะวันออก
จรด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์หริภุญไชย
: ทิศตะวันตก
จรด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์หริภุญไชย
จุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ : มีสถานที่พักอาศัยสิ่งปลูกสร้าง สถานที่ปฏิบัติกิจกรรม เงียบสงบ พื้นที่ป่าที่สมบูรณ์
เหมาะแก่การเข้าค่ายพักแรม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานลูกเสือจังหวัดลำพูน
ผู้ดูแลประจำค่าย : งบประมาณของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
1. ปีงบประมาณ 2558 จำนวน 408,000 บาท (ปรับปรุงที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม 2 หลัง)

8.2 ค่ายลูกเสือวังหลวง จังหวัดลำพูน
ชื่อค่าย : ค่ายลูกเสือวังหลวง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 1 ตำบลป่าพูล อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
เนื้อที่ : 4-2-0 ไร่
เอกสารสิทธิ์ : มีแต่เอกสารกรอบความคิดการจัดเก็บข้อมูลค่ายลูกเสือ มีข้ อมูลบ่งบอกว่ามีเนื้อที่ 4 ไร่ 2 งาน
แต่ไม่มีเอกสารอื่นใดทีป่ ระกอบว่ามีที่ดินจริง
ประวัติ : เดิมเป็นค่ายลูกเสือจังหวัดลำพูน แต่ยังไม่ได้ขอจัดตั้งอย่างถูกต้อง
อาณาเขต : ทิศเหนือ
จรด ลำห้วยวังหลวง
: ทิศใต้
จรด ป่าสงวน
: ทิศตะวันออก
จรด ทีท่ ำกินของเอกชน
: ทิศตะวันตก
จรด ป่าสงวน
จุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ : เป็นเนินสูง เป็นทางผ่านไปสู่บ้านป่าแป๋ ซึ่งเป็นหมู่บ้านกระเหรี่ยง มีน้ำตกวังหลวง 7
ชั้น เป็นแหล่งท่องเที่ยว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 2
ผู้ดูแลประจำค่าย : -

9. ค่ายลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์
ชื่อค่าย : ค่ายลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์
ทีต่ ั้ง : หมู่ที่ 1 ตำบลงิว้ งาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
เนื้อที่ : 162-2-54 ไร่
เอกสารสิ ท ธิ์ : หนั ง สื อ อนุ ญ าตให้ ใช้ ที่ ดิ น เพื่ อ กิ จ การสาธารณู ป โภคและกิ จ การอื่ น ๆ ในเขตปฏิ รู ป ที่ ดิ น
ที่ 125/2544 เพื่อจัดตั้งค่ายลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2544 ตลอดไปจนหมดความจำเป็น
ประวัติ : ค่ายลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 1 ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
1. เริ่มก่อตั้งประมาณปี พ.ศ. 2515 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ สั่งการให้ใช้พื้นที่ดินของ
สปก. เริ่มสร้างเชลเตอร์ 7 หลัง การฝึกอบรมและกองอำนวยการ
2. ปี พ.ศ. 2537 ได้ทำการปรับปรุงค่าย โดยงบประมาณพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ งบประมาณ
จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ งบประมาณจากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
2.1 เชลเตอร์
จำนวน 1 หลัง
2.2 หอประชุม
จำนวน 1 หลัง
2.3 ห้องสุขา 10 ที่
จำนวน1 แห่ง
2.4 ห้องสุขา 2 ที่
จำนวน 1 แห่ง
2.5 ระบบไฟฟ้าบริเวณค่ายลูกเสือ
จำนวน 1 แห่ง
2.6 ระบบน้ำประปาบริเวณค่ายลูกเสือ
จำนวน 1 แห่ง
2.7 เชลเตอร์จากการบริจาค
จำนวน 10 หลัง
2.8 เชลเตอร์จากงบประมาณของกองลูกเสือ
จำนวน 5 หลัง
2.9 ถนนคอนกรีตยาว 1.8 กิโลเมตร
3. ปี พ.ศ. 2556 ได้รับงบประมาณจากงบ ครม.สัญจร เป็นเงิน 4,696,267.93 บาท
3.1 อาคารอเนกประสงค์
เป็นเงิน 3,277,451 บาท
3.2 ปรับปรุงห้องประชุม
เป็นเงิน 375,129 บาท
3.3 สร้างห้องน้ำขนาด 10 ทีน่ ั่ง
เป็นเงิน 437,972 บาท
3.4 ปรับปรุงระบบไฟฟ้า
เป็นเงิน 605,715.93 บาท
อาณาเขต : ทิศเหนือ
จรด ทางสาธารณประโยชน์
: ทิศใต้
จรด ที่ดินที่มีการครอบครอง
: ทิศตะวันออก
จรด ที่ดินที่มีการครอบครอง
: ทิศตะวันตก
จรด ทีด่ ินทีม่ ีการครอบครอง
จุด เด่น ที่เป็นเอกลักษณ์ : เป็ นค่ายลูกเสือที่ มีการคมนาคมสะดวก น้ำไม่ท่วม สามารถจัดงานชุมนุมที่รองรับ
ลูกเสือ ยุวกาชาด ได้มากกว่า 3,000 คน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้ดูแลประจำค่าย : 1. นายจักรา วาทหงส์ ผู้อำนวยการค่าย
2. นายอดุล ทองเขียน เจ้าหน้าที่ค่าย
3. นายชัยยุทธ สอนสน เจ้าหน้าที่ค่าย
งบประมาณสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
1. งบประมาณปี 2562 จำนวน 1,447,400 บาท (ปรับปรุงอาคารโดม/ก่อสร้างโรงอาหาร 1 หลัง)
2. งบประมาณจากเงินรายได้ สลช. จำนวน 486,293 บาท (ปรับปรุงระบบประปาและแสงสว่าง)

10. ค่ายลูกเสือจังหวัดนครสวรรค์
ชื่อค่าย : ค่ายลูกเสือจังหวัดนครสวรรค์
ที่ตั้ง : วัดตาคลี หมู่ที่ 2 ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
เนื้อที่ : 65-1-41 ไร่
เอกสารสิทธิ์ : หนังสือรับรองการทำประโยชน์ ทะเบียนเลขที่ 1776 โดยวัดตาคลี เป็นผู้ครอบครองใช้ประโยชน์
ประวัติ : เดิมเป็นค่ายลูกเสืออำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2508 โดยนายนาค สังข์ลำไย
ศึกษาธิก ารอำเภอในสมั ย นั้ น และเปิ ดใช้ค่ ายอย่างเป็ น ทางการเมื อปี พ.ศ. 2509 โดยนายอภัย จันทวิ ม ล
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิด มีการใช้ค่ายอยู่เพียงไม่กี่ปีก็หยุดเนื่องจากกิจการลูกเสือชาวบ้าน
ในจั ง หวั ด นครสวรรค์ ไม่ รุ่ ง เรื อ ง และมี ก ารปรั บ ปรุ ง ค่ า ยอี ก ครั้ ง ในปี พ.ศ. 2548 โดยนายสุ ทิ น เพ็ ช รยิ้ ม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวั ดหนองจิกรี นายวิศิษฏ์ รอดบำรุง ครูโรงเรียนวัดสว่างวงษ์ และไม่มีการใช้ค่ายตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2555 จนถึงปัจจุบันทำให้ค่ายมีสภาพทรุดโทรม อาคารสถานที่ ห้องน้ำ ห้องส้วมไม่สามารถใช้การได้
อาณาเขต : ทิศเหนือ
จรด สระน้ำ และหมูบ่ ้าน
: ทิศใต้
จรด โรงเรียนวัดตาคลี
: ทิศตะวันออก
จรด ทางสาธารณประโยชน์และหมู่บ้าน
: ทิศตะวันตก
จรด เนินเขาตาคลี
จุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ : มีป่าธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ อยู่บริเวณเชิงเขา เหมาะแก่การให้ลูกเสืออยู่ค่ายพักแรม
หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ : ไม่มี
ผู้ดูแลประจำค่าย : นายสุทิน เพ็ชรยิ้ม หมายเลขโทรศัพท์ 098 2734588
งบประมาณของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ - ไม่มี –
อาคารสถานที่ภายในค่ายลูกเสือ
1. หอประชุม
1 หลัง
2. ห้องน้ำ ห้องส้วม
2 หลัง
3. ทีพ่ ักผู้เข้ารับการการฝึกอบรม 10 หลัง
4. พระบรมราชานุสาวรีย์ ร. 6
5. เสาธงใหญ่

11. ค่ายลูกเสือจังหวัดพิษณุโลก
ชื่อค่าย : ค่ายลูกเสือจังหวัดพิษณุโลก (ค่ายลูกเสือแก่งซอง)
ที่ตงั้ : บ้านแก่งซอง ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
เนื้อที่ : 83-0-0 ไร่
เอกสารสิท ธิ์ : ไม่มี : เมื่อวัน ที่ 1 พฤษภาคม 2541 ในข้อมูล สำรวจค่ายแสดงข้ อมู ล เนื้ อที่ 190 ไร่ แต่ไม่ พ บ
เอกสารฉบั บ ใดแสดงเนื้ อที่ว่ามีจ ำนวน 190 ไร่ 30 ตารางวา และวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ 2549 ในข้อมู ล
กรอบความต้ องการจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ค่ ายลู ก เสื อ แสดงรายละเอีย ดเนื้ อ ที่ 83 ไร่ เอกสารสิ ท ธิ์ที่ ดิ น “ไม่ ท ราบ
แน่ชัด” มีแต่หนังสือการขออนุญาตใช้พื้นที่ค่ายลูกเสือจังหวัดพิษณุโลก (แก่งซอง) ที่ 37-2552 ลว. 19 ม.ค. 52
มีความประสงค์ ขออนุ ญาตใช้พื้น ที่ค่ายลูกเสือจังหวัดพิษณุ โ ลก จำนวน 200 ตารางวา เพื่อปลูกสร้างอาคาร
ชั่วคราวเป็นที่ส่งเสริมอาชีพช่างไม้และหัตถกรรมในท้องถิ่น การพิจารณาเห็นว่าควรให้ชะลอการอนุญาตใช้พนื้ ที่
ค่ายลูกเสือจังหวัดพิษณุโลกไปก่อนจนกว่าระเบียบสำนักงานลูกเสือแห่งชาติประกาศใช้
ประวัติ : จากการบันทึกประวัติค่ายลูกเสือจังหวัดพิษณุโลก (ค่ายลูกเสือแก่งซอง) ตามเอกสารหลักฐานที่ค้นพบ
ณ ปัจจุบัน ปรากฏการณ์บันทึกประวัติไว้ ดังนี้
1. วันที่ 27 พฤศจิกายน 2502
คณะกรรมการเตรียมการจัดน้ำตกแก่งซองและน้ำตกปอยเป็นที่หวงห้ามสำหรับพักผ่อนหย่อน
ใจของประชาชน ประกอบด้วยป่าไม้เขตพิษณุโลก และป่าไม้จังหวัดพิษณุโลก นายอำเภอวังทองและนายอำเภอ
นครไทย ได้มีการประชุม ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุ โลก ที่ประชุมมี มติเห็ นชอบที่จะดำเนิ น การสงวนที่ดิน
ดังกล่าวโดยกำหนดพื้นที่โดยรอบของน้ำตก (ทั้งสองฝั่งลำน้ำวังทอง) ประมาณแห่งละ 1 ตาราง-กิโลเมตร หรือ
625 ไร่ ไว้เป็ นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนต่อไป โดยกำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดูแลและหมั่นตรวจตรา
ผู้ลักลอบถางป่ าโดยเข้มงวดกวดขัน และจะได้นัดหมายกันออกตรวจสอบ กำหนดพื้นที่ปักหลักเขตหวงห้าม
ในโอกาสต่อไป
2. วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2503
คณะกรรมการพิจารณาหวงห้ามที่ดินรอบบริเวณน้ำตก 2 แห่ง คือน้ำตกแก่งซองและน้ำตก
ปอยประกอบด้วย รั กษาการป่ าไม้เขตพิษณุ โลก ป่าไม้จังหวั ด พิ ษ ณุ โลก เจ้าพนั กงานที่ ดิ นจั งหวัดพิ ษณุ โลก
นายอำเภอวั งทอง ผู้ ช่ ว ยป่ าไม้ เขตพิ ษ ณุ โลก ป่ า ไม้ อ ำเภอวัง ทอง พนั ก งานป่ าไม้ และที่ ดิ น อำเภอวั งทอง
ได้เดินทางไปตรวจสอบพื้นที่บริเวณน้ำตกแก่งซองและน้ำตกปอย เห็ นว่าควรกั้นพื้นที่สงวนเหล่านี้เพิ่มจากเดิม
จาก 1 ตารางกิโลเมตร เป็น 4 ตารางกิโลเมตร เนื่องจากพื้นที่เดิมตามบันทึก ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2502
มีเนื้อที่น้อยเกินไปและมอบให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้เขตพิษณุโลกเป็นผู้รับตรวจสอบดำเนินการตรวจสอบ ปักหลักเขต
จัดทำแผนที่ แผนผังและจะส่งรายละเอียดดังกล่าวให้คณะกรรมการทราบ ภายในเดือนมีนาคม 2503
3. วันที่ 10 มิถุนายน 2503
สำนั ก งานป่ าไม้ เขตพิ ษ ณุ โลก ส่ งแผนที่ พ ร้อ มรายละเอี ย ด แห่ งละ 3 ชุ ด มอบให้ จังหวั ด
พิ ษ ณุ โ ลกและอำเภอวั ง ทอง ได้ แ จ้ ง ว่ า ได้ ด ำเนิ น การเร่ ง วั ด แสดงอาณาเขตพื้ น ที่ ห วงห้ า มเรี ย บร้ อ ยแล้ ว
รายละเอี ย ด (อ่ า นหนั ง สื อ สำนั ก งานป่ าไม้ เ ขตพิ ษ ณุ โ ลก ที่ 1151/2503 วั น ที่ 10 มิ ถุ น ายน 2503
คณะเรียบเรียงนี้ไม่พบแผนที่ดังกล่าวแต่อย่างใด)
4. วันที่ 28 มิถุนายน 2503
อำเภอวังทองประกาศสงวนที่ ดินบริเวณน้ำตกปรอยและน้ำตกแก่งซอง ตามประกาศฉบับที่
31/2503 และ 32/2503

5. วันที่ 18 กรกฎาคม 2505
จังหวัดพิษณุโลก แจ้งว่า กระทรวงศึกษาธิการประสงค์ขอสงวนที่ดินบริเวณน้ำตกแก่งซอง
เพื่อเป็นพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างค่ายลูกเสือ ภาคการศึกษาที่ 7 เนื้ อที่ 190 ไร่ ในเขตน้ ำตกแก่งซอง จึงขอให้
ป่ าไม้ พิ ษ ณุ โลกตรวจสอบว่ ามี ที่ ดิ น บริ เวณดั งกล่ า วมี ส ภาพตามกฎหมายอย่ างไร มี ผู้ ใด หรือ หน่ ว ยงานใด
เป็นผู้รับผิดชอบหรือไม่ ( ตามหนังสือจังหวัดพิษณุโลก ที่ 9030/2503 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2505)
6. วันที่ 16 มกราคม 2506
ป่ าไม้จั งหวั ดพิ ษณุ โลกแจ้งว่ าเห็ นควรให้ กระทรวงศึกษาธิการพิ จารณาสงวนที่ ดินดังกล่ า ว
เพื่อดำเนินการก่อสร้างค่ายลูกเสือภาคการศึกษาที่ 7 ได้ตามความเห็นของกรมป่าไม้ ( ตามหนังสือกรมป่าไม้
ที่ 543/2506 ลงวันที่ 16 มกราคม 2506 ซึ่ง ณ ปัจจุบันไม่พบเอกสารดังกล่าว)
7. วันที่ 21 กรกฎาคม 2508
จั งหวัด พิ ษ ณุ โลก แจ้ งนายอำเภอวังทองให้ ด ำเนิ น การประกาศและขึ้ น ทะเบี ย นที่ ดิ น เป็ น
สาธารณสมบั ติ ของทางราชการส่ว นจังหวัด และกวดขันจับกุมขับไล่ผู้ บุกรุกแผ้ วถางให้ ออกจากพื้นที่ น้ำตก
แก่งซองและน้ำตกปอยทั้ง 2 แห่งโดยเร็ว
8. วันที่ 2 มกราคม 2513
องค์การบริห ารส่ ว นจั งหวัดพิ ษณุ โลก ขึ้นทะเบี ยนเป็ น อาคารรับรองบริเวณน้ำตกแก่ งซอง
ซึ่งซื้อมาจากนายกันต์ ตราขึ้นต้อง ในราคา 50,000 บาท เป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและต่อมา
ได้ให้ผู้เช่า เช่าอาคารดังกล่าวเป็นร้านค้า
9. วันที่ 9 พฤษภาคม 2518
พระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตป่าทุ่งแสลงหลวงใหม่ ยกเลิกพระราชกฤษฎีกา ปี 2506 รายการ
เขตพื้นทีบ่ ริเวณน้ำตกปอยและน้ำตกแก่งซองออกจากเขตอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง
10. วันที่ 13 มิถุนายน 2518
ผู้ว่าราชการจั งหวัดพิ ษณุ โลกในฐานะผู้ อ ำนวยการลู กเสื อจังหวัด เชิญ ผู้ เกี่ยวข้องพิจารณา
เรื่อง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ประชุมเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2518 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด
พิ ษ ณุ โลก (ตามหนั งสื อสำนั กงานคณะกรรมการลู กเสื อ จังหวัด ระหว่างวัน ที่ พล 23/11271 ลงวัน ที่ 13
มิถุนายน 2518)
11. วันที่ 8 ตุลาคม 2525
เกิ ด เพลิ ง ไหม้ ขึ้ น ที่ บ้ า นโสนน้ อ ย ริ ม น้ ำ ตกแก่ ง ซอง แล้ ว ลุ ก ลามเข้ า ถึ ง อาคารทรงไทย
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งนางนริศ สัจจา เป็นผู้เช่าทำการค้า เพลิ งลุกไหม้จนเสียหายหมดทั้งอาคาร
จังหวัด ได้ ออกคำสั่ งองค์การบริห ารส่ว นจังหวัด ที่ 336/2525 ลงวั นที่ 16 พฤศจิกายน 2525 เรื่องแต่งตั้ ง
คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง และสอบหาตัวผู้รับผิดชอบทางแพ่งกรณีเพลิงไหม้ศาลาทรงไทย
12. วันที่ 30 พฤศจิกายน 2527
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ขอใช้พื้นที่บริเวณน้ำตกแก่งซองประมาณ 12 ไร่เศษ สำหรับเป็น
ที่ พั ก ผ่ อ นของข้ า ราชการโรงพยาบาลพุ ท ธชิ น ราชพิ ษ ณุ โ ลก และของข้ าราชการสำนั ก งานปลั ด กระทรวง
สาธารณสุข
13. วันที่ 26 มีนาคม 2528
อำเภอวังทองแจ้งว่า ให้ไปติดต่อประสานงานกับสำนักงานป่าไม้จังหวัด เพราะเดิมได้ขอใช้กับ
ป่าไม้จังหวัดแล้ว
14. วันที่ 27 พฤษภาคม 2531
มีหนังสือจากปลั ดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ถึงนายอำเภอวังทอง เรื่อง น้ำตกแก่งซองและ
น้ ำตกปอย ขอทราบพื้ น ที่บ ริเวณน้ ำตกแก่งซองและน้ำตกปอย ตามประกาศของอำเภอวังทอง ลงวันที่ 28
มิถุนายน 2503 ได้ขึ้นทะเบียนไว้ที่อำเภอหรือออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (นสล.) ไว้หรือไม่

15. วันที่ 23 สิงหาคม 2531
จากนายอำเภอวังทองถึงผู้ว่าราชการจังหวัดพิษ ณุ โลก เรื่ อง น้ำตกแก่งซองและน้ำตกปอย
แจ้งไปว่าไม่ได้ขึ้นทะเบียนหรือออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (นสล.) ไว้แต่อย่างใด
16. วันที่ 13 กันยายน 2531
แจ้งผู้ ว่าราชการจังหวัดหรือในอำเภอวังทอง ให้ แจ้งรายละเอียดว่ าบริเวณพื้นที่น้ำ ตกปอย
เนื้อที่ประมาณ 2,923 ไร่ และน้ำตกแก่งซอง เนื้อที่ประมาณ 2,260 ไร่ มีอาณาเขตทิศใดจรดใคร และในปัจจุบัน
ใครเข้าอาศัยอยู่ หรือทำไร่ หรือทำประโยชน์อะไรบ้าง
อาณาเขต : ทิศเหนือ
จรด โรงเรียนป่าไม้อุทิศฯ (ค่ายลูกเสือแก่งซอง)
: ทิศใต้
จรด ป่าไม้ถาวร หมายเลข 4
: ทิศตะวันออก
จรด น้ำตกแก่งซอง ทางหวงแผ่นดินหมายเลข 12
: ทิศตะวันตก
จรด ป่าไม้ถาวร หมายเลข 4
จุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ : ป้ายชื่อค่ายลูกเสือแก่งซอง จังหวัดพิษณุโลก พระบรมราชานุสรณ์รัชกาลที่ 6 อยู่ใน
เขตป่าสงวนแห่งชาติมีป่าไม้ค่อนข้างสมบูรณ์เหมาะกับการจัดกิจกรรมลูกเสือ
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ : สำนักงานลูกเสือจังหวัดพิษณุโลก
ผู้ดูแลประจำค่าย : -

12. ค่ายลูกเสือจังหวัดเพชรบูรณ์
12.1 ค่ายลูกเสือจังหวัดเพชรบูรณ์ (ค่ายลูกเสือวังชมภู)
ชื่อค่าย : จังหวัดเพชรบูรณ์ (ค่ายลูกเสือวังชมภู)
ที่ตงั้ : หมู่ที่ 12 ตำบลวังชมภู อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
เนื้อที่ : 30-0-0 ไร่
เอกสารสิทธิ์ : ไม่มี
ประวัติ : ค่ายลูกเสือจังหวัดเพชรบูรณ์ ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2502 มีป้ายชื่อค่ายลูกเสือจังหวัดเพชรบูรณ์ เคยมี
โรงเรียนค่ายลูกเสือตั้งอยู่ ตรงข้าม บริเวณค่ายลูกเสือจัง หวัดเพชรบูรณ์ มีอาคารอำนวยการ และอาคาร ที่พัก
จำนวน 10 หลั ง ปั จ จุ บั น ได้ รื้ อ ถอนไปบ้ างแล้ ว ในขณะนั้ น ค่ ายลู ก เสื อ จั งหวั ด เพชรบู ร ณ์ อ ยู่ ในความดู แ ล
ของกรมพลศึ กษา (เดิม) ปั จ จุ บั น ค่ายลู ก เสื อเพชรบู รณ์ ไม่ มีเอกสารสิ ท ธิ์ สภาพเป็ นป่ ารกร้าง ขาดการดู แล
สิ่งปลูกสร้างชำรุดทรุดโทรม วัสดุอุปกรณ์ อาคารส่วนใหญ่ถูกงัดและขโมยไป และมีชาวบ้านเข้าบุกรุกสถานที่
บริเวณค่ายและสร้างที่อยู่อาศัยเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากโรงเรียนค่ายลูกเสือถูกยุบเมื่อปี พ.ศ. 2525 จึงทำให้ไม่มี
ผู้ดูแลทรัพย์สินภายในค่ายลูกเสือ
ปี พ.ศ. 2539 นายกว้ าง รอบคอบ อธิบดีกรมพลศึกษา ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมค่ายลูกเสื อ
จังหวัดเพชรบู รณ์ และมีดำริให้ มีคณะกรรมการพัฒ นาค่ายลูกเสือ โดยมีนายชัยพร สำเภาเงิน ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพชรบู รณ์ในขณะนั้นเป็นประธาน มีการพัฒนาปรับปรุงค่ ายลูกเสืออย่างจริงจังโดยการปรับปรุงพื้นที่
ค่ายลูกเสือขึ้น ใหม่ สร้างที่ พักลูกเสือ ทำถนนภายในค่าย ทำระบบไฟฟ้ า จากงบประมาณของกรมพลศึกษา
จำนวน 1,000,000 บาท และในปี พ.ศ. 2541 ได้รับงบประมาณจากกรมพลศึกษา ก่อสร้างอาคารอำนวยการ
ก่อสร้างอาคารที่พัก 10 หลัง ก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม และปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค จำนวน 1,000,000 บาท และเงิน
บริจาคอื่นๆ ที่มีผู้มีจิตศรัทธาในกิจการลูกเสือ ช่วยกันบริจาคเงินเพื่อการก่อสร้างดังกล่าว ต่อมาในปี พ.ศ. 2545
ได้มีการปรับปรุง ระบบราชการขึ้นใหม่ ค่ายฯ จึงอยู่ในความดูแลของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่ งได้
มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นผู้ดูแล
อาณาเขต : ทิศเหนือ
จรด นายแปลง ทองคำสุก กว้าง 5 เส้น
: ทิศใต้
จรด นายจำเนียร กลางแผง และที่ดินของ นายรัง แซมสีม่วง
: ทิศตะวันออก
จรด นายสังข์ อินทร์จันทร์ กว้าง 5 เส้น 10 วา
: ทิศตะวันตก
จรด ทางสาธารณะประโยชน์
จุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ : มีป่าธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ เป็น ที่ฝึกอบรมลูกเสือทุกระดับแล้วยังเป็นที่ฝึกอบรม
ของเยาวชน ประชาชนทุกวิชาชีพ ทุกระดับ และทุกประเภท
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานลูกเสือจังหวัดเพชรบูรณ์
ผู้ดูแลประจำค่าย : -

12.2 ค่ายลูกเสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 (ค่ายพ่อขุนผาเมือง)
ชื่อค่าย : ค่ายลูกเสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 (ค่ายพ่อขุนผาเมือง) อำเภอหล่มสัก
จังหวัดเพชรบูรณ์
ที่ตั้ง : ถนนคชเสนีย์ ตำบลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
เนื้อที่ : 70-0-85 ไร่
เอกสารสิทธิ์ : ที่ราชพัสดุ พช.312 (น.ส.ล.6276)
ประวั ติ : ค่ ายลู ก เสื อ พ่ อ ขุ น ผาเมื อ ง อำเภอหล่ ม สั ก จังหวัด เพชรบู รณ์ ปรากฎหลั ก ฐานการก่ อ ตั้ งตั้ งแต่ ปี
พ.ศ. 2513 (นายอุดม สืบหล้า ศึกษาธิการอำเภอหล่มสัก) มีการเปิดใช้ค่ายอย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ. 2514
และได้ใช้ในกิจการลูกเสือเรื่อยมา
ต่อมาเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2520 อธิบดีกรมที่ดินได้ออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.)
เลขที่ 6276 เลขที่ดิน 29 เพื่อแสดงเขตของที่ดินเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ประเภทใช้เพื่อประโยชน์ของ
แผ่นดินโดยเฉพาะ ตั้งอยู่ที่บ้านสัก ตำบลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ มีเนื้อที่ ประมาณ 280-013/10 ไร่ อยู่ในความดูแลของกระทรวงการคลัง (เป็นที่ต้ังของโรงเรียนเกษตรกรรม อำเภอหล่มสัก) มีหน่วยงาน
ใช้ประโยชน์ปรากฎด้านหลังหนังสือสำคัญคือ เรือนจำชั่วคราว (เรือนจำอำเภอหล่มสัก) ที่ทำการประปาหล่มสัก
และค่ายลูกเสือ (ค่ายลูกเสือพ่อขุนผาเมือง) จากการค้นหาการขึ้นทะเบียนเป็นค่ายลูกเสือยังไม่ปรากฎ ต่อมา
มีการออกพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 ความในมาตรา 73 บัญญัติว่า “ค่ายลูกเสือใดที่จัดตั้งและดำรงอยู่
ก่ อ นที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ ป ระกาศในราชกิ จ จานุ เบกษา ให้ ถื อ ว่ า ได้ รั บ อนุ ญ าตเพื่ อ จั ด ตั้ ง เป็ น ค่ า ยลู ก เสื อ
ตามพระราชบัญญัตินี้” และตามข้อ 16 ของระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์
วิธีการ เงื่อนไข การขออนุญาต และการอนุญาตจั ดตั้งค่ายลูกเสือในจั งหวัด พ.ศ. 2553 กำหนดให้สำนักงาน
ลูกเสื อ จั ดทำทะเบี ยนและหลั กฐานการเป็นค่ ายลู กเสือในจั งหวัดให้ เป็นปัจจุบัน สำนัก งานลูกเสือเขตพื้ นที่
เพชรบูรณ์ เขต 2 ได้มีหนังสือแจ้งให้สำนักงานลูกเสือจั งหวัดดำเนินการแล้ว ต่อมาเทศบาลเมืองหล่ มสักได้มี
หนังสือ ที่ พช 52104/1388 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2556 ขออนุญาตพัฒนาปรับปรุงค่ายลูกเสือพ่อขุนผาเมือง
เพื่ อเป็ น การส่ งเสริมและสนั บ สนุ นการจัดกิจกรรมลู กเสือเป็นการสร้างให้ เยาวชน ประชาชนมี ระเบี ยบวิ นัย
อยู่ร่วมกัน ในสั งคมได้อย่ างมีความสุ ข และได้มีสถานที่จัดกิจ กรรมด้านการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี
ซึ่ งเป็ น ประโยชน์ แ ก่ เด็ กและเยาวชน จึ งเห็ น ควรให้ เทศบาลเมือ งหล่ ม สั ก เข้าไปพั ฒ นาปรับ ปรุงค่ายลู ก เสื อ
พ่อขุนผาเมือง ทั้งนี้ การดำเนินการใดๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 พร้อมทั้งได้ส่งเรื่องนี้ให้
สำนั ก งานลู กเสื อ จั งหวัด พิ จ ารณาด้ วย ในขณะเดีย วกัน บริเ วณที่ ดิน ค่ ายลู กเสื อ มีร าษฎรบุ ก รุก เข้าไปทำกิ น
เนื่องจากมีแนวเขตไม่ชัดเจน จึงได้ประสานงานขอให้สำนั กงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ไปทำการสำรวจ รังวัด
ทำแผนที่ ค่ายลู กเสื อพ่ อขุ น ผาเมือง ผลการสำรวจ รังวัด ทำแผนที่ ปรากฏว่าแนวเขตที่ดินที่เป็ นค่ายลู กเสื อ
พ่ อ ขุน ผาเมื อ งอยู่ ในเขตราขพั ส ดุ พช.312 (น.ส.ล.6272) เนื้ อที่ 70-0-85 ไร่ และอยู่ ในเขตที่ ดิ น หนองแค
สาธารณประโยชน์ จำนวน 22-0-55 ไร่ ซึ่งอยู่ ในความดูแลของกระทรวงมหาดไทย ต่อมาทราบว่าที่ดินที่เป็น
ที่สาธารณประโยชน์ เทศบาลเมืองหล่มสักได้ขอใช้จากกระทรวงมหาดไทยแล้ว
อาณาเขต : ทิศเหนือ
จรด เขตเรือนจำอำเภอหล่มสักและกรมทหารพรานที่ 34
: ทิศใต้
จรด ทีท่ ำการประปาส่วนภูมิภาคอำเภอหล่มสัก
: ทิศตะวันออก
จรด ทีท่ ำการประปาส่วนภูมิภาคอำเภอหล่มสัก
: ทิศตะวันตก
จรด เขตำบลฝายนาแซง
จุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ : การคมนาคมสะดวก อยู่ใกล้ส่วนราชการของอำเภอหล่มสัก เป็นที่ฝึกอบรมลูกเสือ
ทุกระดับแล้วยังเป็นที่จัดกิจกรรมของเยาวชน ประชาชนทุกวิชาชีพ ทุกระดับ และทุกประเภท
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานลูกเสือเขตพื้นทีเ่ พชรบูรณ์ เขต 2
ผู้ดูแลประจำค่าย : -

13. ค่ายลูกเสือจังหวัดเชียงราย
ชื่อค่าย : ค่ายลูกเสือจังหวัดเชียงราย
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย (ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ สพป.เชียงราย เขต 2)
เนื้อที่ : 29-0-38 ไร่
เอกสารสิทธิ์ : ไม่มี (ป่าสงวนแห่งชาติ กรมป่าไม้)
ประวัติ : ค่ายลูกเสือจังหวัดเชียงราย ใช้พื้นที่จากป่าไม้ห้วยยาง และห้วยแม่แก้ว หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยทรายขาว
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ในเนื้อที่ 300 ไร่ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2507 และใช้เป็นสถานที่ จัดกิจกรรมเกี่ยวกับ
ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาดมาโดยตลอด เช่น การฝึกอบรม การสอบวิชาพิ เศษลูกเสือ งานชุมนุมลูกเสือ
จนกระทั่งปี พ.ศ. 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ได้ส่งมอบการดูแลรักษา
ให้กับสำนักงานลูกเสือจังหวัดเชียงรายเป็นผู้รับผิดชอบดูแล
อาณาเขต : ทิศเหนือ
จรด ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยต้นยางและป่าห้วยแม่แก้ว
: ทิศใต้
จรด ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยต้นยางและป่าห้วยแม่แก้ว
: ทิศตะวันออก
จรด ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยต้นยางและป่าห้วยแม่แก้ว
: ทิศตะวันตก
จรด บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยทรายขาว อำเภอพาน จังหวัด
เชียงราย
จุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ : มีทิวทัศน์ที่สวยงาม มีป่าไม้ธรรมชาติ
หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ : สำนักงานลูกเสือเขตพื้นทีเ่ ชียงราย เขต 2
ผู้ดูแลประจำค่าย : ไม่มี

14. ค่ายลูกเสือจังหวัดแพร่
ชื่อค่าย : ค่ายลูกเสือจังหวัดแพร่ (โรงเรียนท่าข้ามวิทยา)
ที่ตั้ง : 250 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าข้าม อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
เนื้อที่ : 117-0-71.5 ไร่
เอกสารสิทธิ์ : ที่ราชพัสดุแปลงเลขที่ พร.106 เลขที่ 121 เลขที่ สปก. กลุ่ม 578 แปลง 1
ประวัติ : ค่ายลูกเสือจังหวัด แพร่ (ถ้ำผานางคอย) มีสภาพทรุดโทรม เนื่องจากไม่มีหน่ วยงานหลักดูแลรักษา
ประกอบกับขาดสิ่งอำนวยความสะดวก ขาดอุปกรณ์จัดการฝึกอบรม ซึ่งในการจัดการฝึกอบรมแต่ละครั้งทำให้
เกิดความยุ่งยาก เกิดปัญหาหลายประการส่งผลให้ไม่มีผู้เข้าไปใช้บริการค่ายลูกเสือ อาคารสิ่งปลูกสร้างจึงชำรุด
ทรุ ดโทรม ซึ่ งในขณะนี้ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลร้ องกวาง มาหารือขอใช้ ป ระโยชน์ ในสถานที่ ค่า ยลู กเสื อ
เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว และจะดูแลรับผิดชอบบริเวณค่ายให้ คณะกรรมการลูกเสือจังหวัดแพร่ได้ประชุม
และมีมติเห็นชอบย้ายค่ายลูกเสือจังหวัดแพร่ (ถ้ำผานางคอย) มายังค่ายลูกเสือแห่งใหม่ ณ โรงเรียนท่าข้ามวิทยา
ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 1 ได้จัดสร้างค่ายลูกเสือและศูนย์ฝึกอบรมเพื่อพัฒนานักเรียน ครู และ
บุคลากรทางการศึกษารวมถึงบุคคลทั่ว ไปซึ่งในระยะแรกของการดำเนินการจั ดสร้างได้รับการสนับสนุนจาก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท และได้จากการระดมทุนจากการทอดผ้าป่าอีก
ประมาณ 500,000 บาท จึงได้ดำเนินการจัดทำผังบริเวณเนื้อที่ใช้สอยในค่ายฯ จัดทำถนนภายในบริเวณค่ายฯ
ขุ ด ร่ อ งระบายน้ ำ สร้ า งห้ อ งน้ ำ -ห้ อ งสุ ข าขนาดใหญ่ จำนวน 2 หลั ง และจั ด สร้ า งฐานกิ จ กรรมผจญภั ย
ในปี การศึกษา 2549 จำนวน 8 ฐาน ได้ปรับ เปลี่ยนฐานกิจ กรรมผจญภัยและจัดสร้างเพิ่ มเติมเป็น 25 ฐาน
ลานอารีน่า กิจกรรมแคมป์ไฟ โดยจัดสร้าง ณ โรงเรียนท่าข้ามวิทยา ตำบลท่าข้าม อำเภอเมื อง จังหวัดแพร่
มีเนื้อที่ประมาณ 70 ไร่ และพื้นที่ทั้งโรงเรียนที่สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันทั้งหมด 114 ไร่เศษ ระยะทางห่าง
จากตัวจังหวัดประมาณ 15 กิโลเมตร
การดำเนินการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และ
กิจการนักเรียน จัดสร้างอาคารหอประชุมอเนกประสงค์จำนวน 1,500,000 บาท และได้ใช้เงินเหลือจ่ายจากการ
จัดสร้างอาคารหอประชุมติดตั้งระบบไฟฟ้าในค่ายลูกเสือได้ส่วนหนึ่ง ในปีงบประมาณ 2555 ได้รับงบประมาณ
จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ในการขุดเจาะบ่อบาดาลในค่ายลูกเสือ และคาดว่าจะได้รับ งบประมาณ
ในการติดตั้งระบบส่งน้ำประปาในโอกาสต่อไป ซึ่งเทศบาลเมืองแพร่สนับสนุนงบประมาณในการปรับพื้นที่ และ
สร้ า งห้ อ งน้ ำ ชั่ ว คราว เพื่ อ จั ด งานชุ ม นุ ม ลู ก เสื อ สั ง กั ด องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น 17 จั ง หวั ด ภาคเหนื อ
และหากได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจั ดสร้างอาคารที่พักเชลเตอร์ยิ่งจะทำให้ค่ายลูกเสือจังหวัดแพร่
เป็นศูนย์ส่งเสริมการฝึกอบรมเป็นแหล่ งเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน บุคลากรทางการศึกษา
รวมทั้งบุคลากรขององค์กรต่างๆ ในจังหวัดแพร่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาตนเอง และองค์กรเป็นศูนย์
รวมในการฝึกอบรมที่มีความพร้อมทางด้านวิชาการ และการฝึกอบรมกิจกรรมอื่นๆ ของจังหวัดแพร่
อาณาเขต : ทิศเหนือ
จรด ทีท่ ำกินชาวบ้าน
: ทิศใต้
จรด ป่าในการครอบครองของชาวบ้าน
: ทิศตะวันออก
จรด โรงเรียนท่าข้ามวิทยา คันคลองชลประทาน ทีน่ าชาวบ้าน
: ทิศตะวันตก
จรด ป่าในการครอบครองของชาวบ้าน
จุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ : มีฐานกิจกรรมผจญภัยที่หลากหลายและแปลกใหม่ ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนทุกปี
หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ : สำนักงานลูกเสือจังหวัดแพร่
สำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1
โรงเรียนท่าข้ามวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ 37 (แพร่ - น่าน)
ผู้ดูแลประจำค่าย : -

15. ค่ายลูกเสือจังหวัดกำแพงเพชร
ชื่อค่าย : ค่ายลูกเสือจังหวัดกำแพงเพชร
ที่ตั้ง : เขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระกา ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
เนื้อที่ : 378-0-30 ไร่
เอกสารสิทธิ์ : หนังสืออนุญาตให้กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดในเขตป่าสงวนแห่งชาติเพื่อประโยชน์ในการศึกษา
หรือวิจัยทางวิชาการ (กระทำการสร้างศูนย์ฝึกอบรมและค่ายลูกเสือ)
ประวัติ : ค่ายลูกเสือจังหวัด กำแพงเพชรได้รับหนังสืออนุญาตให้กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดในเขตป่าสงวน
แห่ งชาติเพื่อประโยชน์ ในการศึกษาหรือวิ จัยทางวิช าการ เล่ มที่ 1 ฉบั บที่ 1 ลงวันที่ 30 พฤศจิ กายน 2513
อนุญาตให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร กระทำการสร้างศูนย์ฝึกอบรมและค่ายลูกเสือ ดำเนินการก่อสร้างขึ้น
โดยขอรับ การบริจ าคจากหน่ วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ก่อ สร้างที่พักผู้เข้ารับการฝึ กอบรม จำนวน
8 หลั ง โรงอาหาร 1 หลั ง ที่ พั กวิ ท ยากร 1 หลั ง หอประชุม 1 หลั ง พระบรมรูป รัช กาลที่ 6 แล้ ว เสร็จในปี
พ.ศ. 2518 โดยนายอภัย จันทวิมล ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิด
อาณาเขต : ทิศเหนือ
จรด เขตป่าสงวน
: ทิศใต้
จรด เขตป่าสงวน
: ทิศตะวันออก
จรด ถนนกำแพงเพชร-พรานกระต่าย
: ทิศตะวันตก
จรด คลองบางทวน
จุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ : อยู่หา่ งจากตัวจังหวัดกำแพงเพชร ประมาณ 6 กม. การคมนาคมสะดวก มีสภาพ
โดยรอบเป็นป่าที่สมบูรณ์ สามารถใช้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานลูกเสือจังหวัดกำแพงเพชร
ผู้ดูแลประจำค่าย : 1. นายอุดม เรื่อศรีจันทร์ ผู้อำนวยการค่ายลูกเสือจังหวัดกำแพงเพชร
: 2. นายวัลลภ วิจารณ์ ช่างไม้ โรงเรียนประชาสันติภาพ

16. ค่ายลูกเสือจังหวัดตาก
ชื่อค่าย : ค่ายลูกเสือจังหวัดตาก (ค่ายลูกเสือตากสิน)
ที่ตงั้ : หมู่ที่ 4 บ้านลานสาง ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมือง จังหวัดตาก
เนื้อที่ : 227-0-94 ไร่
เอกสารสิทธิ์ : ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (โดยการถอนสภาพที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507) อยู่ระหว่าง
การพิจารณาอนุญาตให้ใช้ที่ดินจากสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และธนารักษ์จังหวัด
ประวัติ : ค่ายลูกเสือจังหวัดตากเริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2507 เมื่อคราวที่ จอมพลถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรี
ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒ นาภาคเหนือ พร้อมด้วยข้าราชการชั้ นผู้ใหญ่ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนศึกษา
สงเคราะห์ตาก เมื่อวั นจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2507 จอมพลถนอม กิตติขจร ปรารภว่าการทำไร่เลื่อนลอย
ปัญหาความมั่นคงโรคภัยไข้เจ็บ สาเหตุเพราะความไม่รู้ หากเด็กชาวเขาได้เรียนร่วมกันกับเด็กไทยพื้นราบอยู่
ประจำกินนอนโรงเรียนให้การศึกษาอบรมจะสร้างสังคมที่ดี ลดปัญหาต่างๆ มีความเข้าใจ รู้จั กประกอบอาชีพ
มีสุขภาพสมบูรณ์เป็นพลเมืองดีของชาติในอนาคต การลูกเสือเป็นกระบวนการอย่างหนึ่งสามารถอบรมบ่มนิสัย
ให้ เยาวชนของชาติ เ ป็ น พลเมื อ งดี ไ ด้ นายอภั ย จั น ทวิ ม ล ปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร (รองประธาน
คณะกรรมการบริ ห ารลู ก เสื อ แห่ งชาติ ) จึ งได้ เสนอว่ าปั จ จุบั น จั งหวั ด ตากยังไม่ มี ค่ ายลู ก เสื อ ประจำจั งหวั ด
เป็นสถานที่ให้การฝึกอบรมบ่มนิสัยลูกเสือ ยุวกาชาดให้เป็นพลเมืองดี มีน้ำใจเอื้ออาทร รักธรรมชาติ พร้อมทั้ง
เสนอว่าที่ดินตรงข้ามโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก ทำเลดี มีภูเขา มีลำห้วย เหมาะเป็นค่ายลูกเสือ อีกประการ
หนึ่งโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตากจะเป็ นกำลังช่วยดูแลรักษา พัฒนา นายดุสิต พานิชภักดี อธิบดีกรมป่ าไม้
เห็ นด้วยกับ ข้อเสนอ จึงให้ ผู้ว่าราชการจังหวัด ตากเสนอเรื่องขอใช้ที่ดินดังกล่าวเป็ นค่ายลูกเสือต่อกรมป่าไม้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี ขอถอนสภาพที่ดินป่า สงวน จอมพลถนอม กิตติขจร
จึงขอให้กระทรวงศึกษาธิการ โดยกรมพลศึกษา ร่วมกับกระทรวงเกษตรฯ โดยกรมป่าไม้ ประสานงานกันเพื่อให้
งานนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี ต่อมาผู้ว่าราชการจัง หวัดตาก (นายชูชัย สุวรรณรังสี) ได้ แต่ งตั้งคณะกรรมการเพื่อ
สำรวจพื้นที่และจัดทำแผนที่กันแนวเขตในการถอนสภาพป่าสงวนแห่งชาติ
ค่ายลูกเสือจังหวัดตาก เปิดใช้ค่ายอย่างเป็นทางการเมื่อวนที่ 10 มีนาคม 2510 โดยนายอภัย
จันทวิมล ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รองประธานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ เป็นประธานในพิธี
อาณาเขต : ทิศเหนือ
จรด ป่าสงวนแห่งชาติ (ส่วนขยายพันธุ์เมล็ด)
: ทิศใต้
จรด ถนนสายตาก-แม่สอด
: ทิศตะวันออก
จรด ลำห้วยแม่ท้อ
: ทิศตะวันตก
จรด ป่าสงวนแห่งชาติ (ส่วนขยายพันธุ์เมล็ด)
จุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ : ตั้งอยู่บนภูมิประเทศที่มีความเหมาะสมและอุดมสมบูรณ์ การคมนาคมสะดวก อยู่ใกล้
แห่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานลูกเสือจังหวัดตาก
ผู้ดูแลประจำค่าย : ไม่มี

