
 
 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด (มีค่ายลูกเสือ 18 จังหวัด ไม่มี 2 จังหวัด) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 ค่ายลูกเสือจังหวัดขอนแก่น (ค่ายลูกเสือแก่นนคร) 

2 ค่ายลูกเสือจังหวัดชัยภูมิ (ค่ายลูกเสือภักดีชุมพล) 

3 3.1 ค่ายลูกเสือหนองญาติ ค่ายลูกเสือระดับภาค ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
3.2 ค่ายลูกเสือจังหวัดนครพนม (ค่ายลูกเสือภูเขาทอง) 

4 ค่ายลูกเสือจังหวัดนครราชสีมา (ค่ายลูกเสืออ่างห้วยยาง) 

5 ค่ายลูกเสือจังหวัดมหาสารคาม 

6 ค่ายลูกเสือจังหวัดยโสธร (ค่ายลูกเสือเมืองยศ) 

7 7.1 ค่ายลูกเสือจังหวัดสกลนคร 

 7.2 ค่ายลูกเสืออำเภอสว่างแดนดิน 

8 ค่ายลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ (ค่ายลูกเสือห้วยคล้า) 
9 ค่ายลูกเสือจังหวัดอุดรธานี 

10 ค่ายลูกเสือจังหวัดอุบลราชธานี 

11 ค่ายลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ 

12 ค่ายลูกเสือจังหวัดสุรินทร์ 
13 ค่ายลูกเสือจังหวัดเลย (ค่ายลูกเสือศรีสองรัก) 

14 14.1 ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์ (ค่ายลูกเสือโสมพะมิตร) 

 14.2 ค่ายลูกเสือบุรีพรหมลักขโณ 

15 15.1 ค่ายลูกเสือจังหวัดร้อยเอ็ด (ค่ายลูกเสือพลาญชัย) 

15.2 ค่ายลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 (ค่ายลูกเสือสระบุศย์) 

16 ค่ายลูกเสือจังหวัดหนองบัวลำภู 
17 ค่ายลูกเสือจังหวัดอำนาจเจริญ 

18 ค่ายลูกเสือจังหวัดบึงกาฬ 

19 จังหวัดหนองคาย (ไม่มีค่ายลูกเสือ) 

20 จังหวัดมุกดาหาร (ไม่มีค่ายลูกเสือ) 



 
1. ค่ายลูกเสือจังหวัดขอนแก่น 

ชื่อค่าย : ค่ายลูกเสือจังหวัดขอแก่น (ค่ายลูกเสือแก่นนคร) 
ที่ตั้ง : ถนนขอนแกน่-ซำสูง ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  
เนื้อที ่: 129-2-94 ไร่ 
เอกสารสิทธิ์ : ที่ดินสาธารณประโยชน์ ประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน นสล. เลขท่ี ขก 764  เลขทีด่ิน –  
ระวาง หมายเลข 5541I  

ประวัติ : ค่ายลูกเสือจังหวัดขอนแก่น เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2507 โดยศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น นายสมชัย  
วุฒิปรีชา ได้ดำเนินการจัดหาที่ดินสำหรับจัดตั้งค่ายลูกเสือ ในระยะแรกประสบปัญหาเนื่องจากมีราษฎรทำกิน  
ในพ้ืนที่อยู่แล้ว จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2512 จึงสามารถจัดตั้งเป็นค่ายลูกเสือได้ โดยในข้อมูลประวัติค่ายลูกเสือ
ขอนแก่นระบุว่าที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นที่ดินของตระกูลดาทุมมาบริจาคให้เพ่ือใช้ในกิจการลูกเสือ แต่ไม่ปรากฎ
เอกสารการบริจาคแต่อย่างใด 
อาณาเขต : ทิศเหนือ   จรด ทาสาธารณะ 
    :  ทิศใต้   จรด ที่ดินเอกชน 
    :  ทิศตะวันออก จรด หนองน้ำสาธารณะ (หนองเลิง) 
    :  ทิศตะวันตก  จรด ถนนสายขอนแกน่-ซำสูง 
จุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ : เป็นค่ายลูกเสือที่มีลักษณะพ้ืนที่เป็นเนินสูง พ้ืนที่มีความสมดุลทางธรรมชาติ มีป่าไม้ 
สัตว์ป่า แหล่งน้ำ ระบบนิเวศนท์ีส่มบูรณ์ การคมนาคมสะดวก ห่างจากตัวจังหวัด 12 กิโลเมตร  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานลูกเสือจังหวัดขอนแก่น  
ผู้ดูแลประจำค่าย : นายวันชัย  สุตรีศาสตร์ ผู้อำนวยการการค่าย  
งบประมาณสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 
    1. งบประมาณปี 2557 จำนวน 675,300 บาท (ปรับปรุงที่พักผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม)                                                
   2. งบประมาณปี 2562 จำนวน 3,033,000 บาท (ปรับปรุงที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม 5 หลัง/
ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง) 
   3. งบประมาณปี 2563 จำนวน 1,371,000 บาท (ปรับปรุงที่พักผู้เขา้รับการฝึกอบรม 3 หลัง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. ค่ายลูกเสือจังหวัดชัยภูมิ 
ชื่อค่าย : ค่ายลูกเสือจังหวัดชัยภูมิ (ค่ายลูกเสือภักดีชุมพล)  
ที่ตั้ง : 77 หมู่ที่ 1 บ้านโพนทอง ตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 
เนื้อที่ : 36-2-23 ไร ่
เอกสารสิทธิ์ : หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เลขท่ี ชย.0728 ที่ดินเลขท่ี 338 โดยกระทรวงการคลัง 
ประวัติ : ค่ายลูกเสือจังหวัดชัยภูมิ (ค่ายภักดีชมพล) ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2509 โดยนายช่วย  นนทะนาคร ผู้ว่า-
ราชการจังหวัดชัยภูมิ และข้าราชการในจังหวัดชัยภูมิ ได้ติดต่อเจรจาซื้อที่ดินกับชาวบ้าน จำนวน 26 ราย และ
ได้ใช้เงินวันครู และเงินทุนสาธารณประโยชน์ของสหกรณ์ครูชัยภูมิ จำกัดสินใช้ สำหรับดำเนินการก่อสร้าง และ
ได้เปิดใช้ค่ายอย่างเป็นทางการเมือ่วันที่ 18 พฤษภาคม 2511 โดยนายอภัย  จันทวิมล ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นประธานพิธีเปิด การตั้งชื่อค่ายลูกเสือ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2511 คณะกรรมการลูกเสือจังหวัดได้ประชุม
และมีมติใช้ชื่อ “ค่ายลูกเสือภักดีชุมพล” โดยใช้ราชทินนามของพระยาภักดีชุมพล (แล) เจ้าเมืองชัยภูมิคนแรก 
ซึ่งเป็นผู้ประกอบคุณงามความดีต่อจังหวัดชัยภูมิจนมีการสร้างอนุสาวรีย์ของท่านไว้ที่จังหวัดชัยภูมิจนถงึปจัจุบัน  
อาณาเขต : ทิศเหนือ    จรด ที่ดนิของเอกชน 
    :  ทิศใต้    จรด โรงเรียนโพนทองวิทยา  
    :  ทิศตะวันออก จรด ทางสาธารณะและที่ดินเอกชน 
    :  ทิศตะวันตก   จรด ทางสาธารณะและที่ดินเอกชน 
จุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ : เป็นที่ราบเนินสูง น้ำไม่ท่วม มีคลองส่งน้ำไหลผ่านตลอดปี สภาพป่าไม้เป็นป่าไม้  
เบญจพรรณมีความอุดมสมบูรณ์ ร่มรื่น ตั้งอยู่ใกล้แหล่งชุมชน เช่นโรงเรียน และสถานีอนามัย  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานลูกเสือจังหวัดชัยภูมิ  
ผู้ดูแลประจำค่าย : ไม่มี  
งบประมาณสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 
   1. งบประมาณปี 2559 จำนวน 592,900 บาท (ปรับปรุงตึกอำนวยการ 1 หลัง/ปรับปรุง
หอประชุม 1 หลัง/ปรับปรุงระบบไฟฟ้า 1 ระบบ) 
 
        
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 ค่ายลูกเสือจังหวัดนครพนม 
3.1 ค่ายลูกเสือจังหวัดนครพนม (ค่ายลูกเสือภูเขาทอง) 

ชื่อค่าย : ค่ายลูกเสือจังหวัดนครพนม (ค่ายลูกเสือภูเขาทอง) 
ที่ตัง้ : ถนนนิตโย (สายนครพนม-สกลนคร) บ้านภูเขาทอง ตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 
เนื้อที่ : 37-2-20 ไร ่
เอกสารสิทธิ์ : ที่ดินราชพัสดุ ทะเบียนเลขที่ นพ.1155 
ประวัติ : ค่ายลูกเสือจังหวัดนครพนม ตั้งอยู่ทีบ่้านภูเขาทอง ตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม       
มีเนื้อที่ 37-2-20 ไร่ เป็นที่ราชพัสดุ ทะเบียนเลขที่ นพ.1155 ได้มาโดยการแบ่งแยกจากที่ดินของโรงเรียน         
เมืองนครพนม และเป็นกรรมสิทธิ์ค่ายลูกเสือจังหวัดนครพนม เมื่อ พ.ศ. 2531 ค่ายลูกเสือจังหวัดนครพนม 
ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2506 โดยนายสง่า  จันทรสาขา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม และนายสวัสดิ์  มีเพียร          
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม โดยได้มอบหมายให้โรงเรียนเมืองนครพนม เป็นหน่วยงานดูแลค่าย พร้อมทั้ง
แต่งตั้งนายประวิทย์  เจียวิริยะบุญญา เป็นผู้บังคบัการค่าย 
   - ปี พ.ศ. 2543 – 2545 กรมพลศึกษา ได้เข้ามาดูแลค่ายลูกเสือจังหวัดนครพนม ได้ปรับปรุงอาคาร 
              สถานที่ แต่ไม่มีการก่อสร้างอาคารเพ่ิมเติม 
   - ปี พ.ศ. 2546 ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ได้เข้ามาดูแลค่ายลูกเสือ โดยมอบหมายให้โรงเรียน 
              เมืองนครพนม เป็นหน่วยงานดูแลค่าย 
           - ปี พ.ศ. 2547 กระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครพนม เขต 1  
             เป็นผู้บริหารจัดการค่ายลูกเสือ และมอบหมายให้โรงเรียนเมืองนครพนม เป็นหน่วยงานดูแล 
             ค่ายเช่นเดิม  
อาณาเขต : ทิศเหนือ    จรด ถนนนิตโย (ทางหลวงสายนครพนม - สกลนคร) 
    : ทิศใต้    จรด ที่ดินเอกชน 
    : ทิศตะวันออก จรด ทางสาธารณะประโยชน์ 
    : ทิศตะวันตก   จรด ทีดิ่นเอกชน  
จุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ : ที่ตั้งอยู่ในเขตเมือง การคมนาคมสะดวก อยู่ห่างจากสนามบินนครพนม ประมาณ  
7 กิโลเมตร ใกล้แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดนครพนม และใกล้ศูนย์ราชการจังหวัดนครพนม 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานลูกเสือจังหวัดนครพนม 
ผู้ดูแลประจำค่าย : 1. นายเชิดชัย  สินพูน ผู้อำนวยโรงเรียนเมืองนครพนม 
      2. นายอุดร  ดีพรม นักการภารโรง โรงเรียนเมืองนครพนม 
งบประมาณของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 
  1. งบประมาณปี 2558 จำนวน 4,398,400 บาท (ปรับปรุงที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม 8 หลัง  
และปรับปรุงห้องน้ำ ห้องส้วม 6 หลัง) 
   2. งบประมาณปี 2559 จำนวน 124,800 บาท (ปรับปรุงที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม 1 หลัง) 
   3. งบประมาณปี 2563 จำนวน 2,747,000 บาท (ปรับปรุงโรงอาหารพร้อมครุภัณฑ์ 1 หลัง) 
       (งบประมาณสนับสนุนเพ่ิมเติม โดยใช้เงินรายได้ของ สลช. จำนวน 499,530 บาท /จัดซ้ือ
วัสดุ ครุภัณฑ์) 
  4. งบประมาณปี 2564 จำนวน 7,680,000 บาท (ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง) 
 
 
 
 
 
 



3.2 ค่ายลูกเสือระดับภาค ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครพนม 
ชื่อค่าย : ค่ายลูกเสือระดับภาค ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครพนม (ค่ายหนองญาติ)  
ทีต่ั้ง : บ้านหนองญาติ ตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 
เนื้อที่ : 254-3-21 ไร่ 
เอกสารสิทธิ์ : ที่ดินราชพัสดุ ทะเบียนเลขที่ นพ.1347 (อยู่ระหว่างขอใช้ที่ดินกับกรมธนารักษ์) 
ประวัติ : ค่ายลูกเสือระดับภาค ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครพนม เมื่อปี พ.ศ. 2537 นายเสริมศักดิ์  
พงษ์พานิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมในขณะนี้ ได้ดำริให้มีการจัดตั้งค่ายลูกเสือระดับภาค ประจำภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยู่ที่บ้านไผ่ล้อม ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม บนที่ดินสาธารณะ
ประโยชน์ประเภทประชาชนใช้ร่วมกัน จำนวน 2,000 ไร่ และโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือ
แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2558 มีแผนพัฒนายกระดับค่ายลูกเสือ 4 ค่าย ทั่วประเทศเพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ-     
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระชนมายุ 84 พรรษา ซึ่งค่ายลูกเสือบ้านไผ่ล้อม เป็น 1 ในจำนวน       
4 ค่าย ที่จะใหเ้ป็นค่ายระดับภาค ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
   สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้ตรวจสอบสภาพพ้ืนที่ และข้อเท็จจริงของค่ายลูกเสือเพ่ือพัฒนา
ตามมติทีป่ระชุมฯ พบว่ามีราษฎรบุกรุกเป็นที่ทำกิน สภาพค่ายทรุดโทรมมาก หากต้องการใช้ค่ายดังกล่าวจะต้อง
ใช้งบประมาณในการปรับปรุงเป็นจำนวนมาก ต่อมาในปี พ.ศ. 2558 จังหวัดนครพนมได้ประกาศเป็นพ้ืนที่        
การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม นายสมชาย  วิทย์ดำรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ตำแหน่ง   
ในขณะนั้นได้เสนอให้ใช้พ้ืนที่บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองญาติทดแทนที่เดิม บริเวณดังกล่าวมีศูนย์ราชการ           
อยู่โดยรอบ ประกอบด้วย ที่ว่าการอำเภอเมืองนครพนม ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานครพนม พิพิธภัณฑ์
สัตว์น้ำจืดหนองญาติ หอเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี ซึ่งสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้ขอความเห็นชอบ         
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ในการเปลี่ยนแปลงสถานที่การจัดตั้งค่ายลูกเสือระดับภาค 
ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครพนม จากพ้ืนที่เดิมเป็นแห่งใหม่ ในการประชุมคณะกรรมการ
บริหารลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ โดยที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบให้
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติดำเนินการจัดตั้งค่ายลูกเสือระดับภาค ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัด
นครพนมในสถานที่แห่งใหม่ได้ตามที่เสนอ และให้เป็นค่ายลูกเสือในกำกับดูแลของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
เช่นเดียวกับค่ายลูกเสือวชิราวุธ ค่ายหลวงบ้านไร่ ค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติ และค่ายลูกเสือรัตรสาร            
และสำนักงานลูกเสือแห่งชาติไดด้ำเนินการขอใช้ที่ดินต่อกรมธนารักษ์  
   ต่อมาในปี พ.ศ. 2559 นายสมชายวิทย์ดำรง ดำรงตำแหน่งผู้ ว่าราชการจังหวัดนครพนม       
ได้จัดสรรงบประมาณพัฒนาจังหวัดนครพนมเพ่ือก่อสร้างอาคารที่จำเป็นสำหรับค่ายลูกเสือ ในวงเงิน 
35,000,000 บาท โดยมีสำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนมเป็นผู้ออกแบบก่อสร้างให้ 
  - ปี พ.ศ. 2558 จดังานชุมนุมลูกเสือชายแดน 5 ประเทศลุ่มน้ำโขง  
    - ปี พ.ศ. 2559 จัดงานชุมนุมลูกเสือเพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  
                       พระบรมราชินีนาถ พระชนมายุ 84 พรรษา 
   - ปี พ.ศ. 2562 จัดงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส 
     มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
อาณาเขต : ทิศเหนือ    จรด บ้านหนองญาต-ิบ้านดอนโมง 
    : ทิศใต ้   จรด บ้านดงโชค 
    : ทิศตะวันออก จรด บ้านหนองบัว-บ้านนาจอก 
    : ทิศตะวันตก   จรด ทางหลวงสายนครพนม-นาแก 
จุดเด่นทีเ่ป็นเอกลักษณ์ : ทีต่ั้งอยู่ในเขตเมือง การคมนาคมสะดวก อยู่ห่างจากสนามบินนครพนม ประมาณ  
6 กิโลเมตร ใกล้แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดนครพนม และใกล้ศูนยร์าชการจังหวัดนครพนม 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 
 



ผู้ดูแลประจำค่าย : สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ มอบหมายให้ สพม. 22  
งบประมาณจังหวัดนครพนม จำนวน 35,000,000 บาท (พ.ศ. 2560) 
    1. ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค ์(อาคารอำนวยการ) จำนวน 1 หลัง 
  2. ก่อสร้างอาคารโรงอาหาร จำนวน 1 หลัง 
  3. ก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม จำนวน 2 หลัง 
  4. สร้างถนนลาดยางกว้าง 6 เมตรพร้อมท่อระบายน้ำเลียบค่ายฝั่งตะวันออก 
  5. สร้างลานกิจกรรม คสล.(หน้าอาคารอเนกประสงค์) 1 แห่ง 
  6. จัดทำระบบไฟฟ้าและประปาทั่วทั้งค่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. ค่ายลูกเสือจังหวัดนครราชสีมา 
ชื่อค่าย : ค่ายลูกเสือจังหวัดนครราชสีมา (ค่ายลูกเสืออ่างห้วยยาง) 
ที่ตัง้ : ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
เนื้อที่ : 88-0-0 ไร่ 
เอกสารสิทธิ์ : ไม่มี เป็นที่ดินจับจองของนายรอด  ทูโคกกรวด ในปี พ.ศ. 2506 ได้บริจาคที่ดินให้ค่ายลูกเสือ
จังหวัดนครราชสีมา และโรงเรียนอ่างห้วยยาง ซึ่งเป็นที่ดินแปลงเดียวกัน ต่อมาโรงเรียนอ่างห้วยยางได้ทำการ
รังวัดและขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุ (เฉพาะส่วนทีเ่ป็นที่ดินโรงเรียน) สำหรับที่ดินค่ายลูกเสือยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ 
และมีสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการยกที่ดินให้ค่ายลูกเสือของนายรอด  ทูโคกกรวด โดยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 
ได้ทำหนังสือแจ้งให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 ดำเนินการเกี่ยวกับการ      
ขอออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินดังกล่าวแล้วเมื่อปี พ.ศ. 2560 (อยู่ระหว่างดำเนินการ)  
ประวัติ : ค่ายลูกเสือจังหวัดนครราชสีมา (ค่ายลูกเสืออ่างห้วยยาง) ตั้งอยู่ที่ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัด-
นครราชสีมา เริ่มบุกเบิกเม่ือวันที่ 7 กันยายน 2506 โดยนายสุวรรณ  ธนกญัญา ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา 
ตำแหน่งในขณะนั้น เป็นผู้นำในการบุกเบิกและควบคุมการก่อสร้างโดยนายรอด  ทูโคกกรวด (ผู้ที่ยกที่ดิน 
จำนวน 88 ไร่ ให้ทำเป็นค่ายลูกเสือจังหวัดนครราสีมา) และทำพิธีเปิดค่ายในวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2508 
โดยนายอภัย  จันทวิมล ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิด   
อาณาเขต : ทิศเหนือ    จรด โรงเรียนอ่างห้วยยาง สังกัด สพป.นม. 1  
    : ทิศใต้    จรด ที่ดินเอกชน 
    : ทิศตะวันออก จรด ที่ดินเอกชน 
    : ทิศตะวันตก   จรด ที่ดินเอกชน  
จุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ : เป็นพ้ืนที่ป่าธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ อยู่ใกล้ชุมชน มีระบบสาธารณูปโภคพร้อม     
การคมนาคมสะดวก อยู่ใกล้ส่วนราชการ เช่น โรงเรียนอ่างห้วยยาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อ่างเก็บน้ำ
ห้วยยาง ฯลฯ  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานลูกเสือจังหวัดนครราชสีมา  
ผู้ดูแลประจำค่าย : เจ้าหน้าที่ลูกเสอื 1 คน และลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ในกรณีที่มีการใช้ค่าย 
งบประมาณของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 
  1. งบประมาณปี 2558 จำนวน 751,000 บาท (ปรับปรุงอาคารอำนวยการ) 
   2. งบประมาณปี 2560 จำนวน 3,535,000 บาท (ปรบัปรุงโรงอาหาร/ปรับปรุงที่พักผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม)  
   3. งบประมาณปี 2563 จำนวน 10,915,000 บาท (ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง/
ปรับปรุงห้องนำ้รวม)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. ค่ายลูกเสือจังหวัดมหาสารคาม 
ชื่อค่าย : ค่ายลูกเสือจงัหวัดมหาสารคาม 
ที่ตัง้ : หมู่ที่ 6 บ้านหนองจิก ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมือง จังหวัดมหารสารคาม 
เนื้อที่ : 32-3-75.2 ไร่ 
เอกสารสิทธิ์ : ที่ราชพัสดุ ผู้ครอบครองใช้ประโยชน์ โรงเรียนบ้านหนองจิก แก่งเลิงจาน 
ประวัติ : ค่ายลูกเสือจังหวัดมหาสารคาม ตั้งอยู่หลังโรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิก ถนนสายมหาสารคาม-บรบือ 
ห่างจากตัวจังหวัด 5 กิโลเมตร เริ่มดำเนินการก่อสร้าง เมื่อปี พ.ศ. 25307 โดยความเห็นชอบจากนายอภัย    
จันทวิมล ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการลูกเสือจังหวัด มีนายรง  ทัศนาญชลี ผู้ว่าราชการจังหวัด 
เป็นประธาน นายกนก  รณยุทธ ศึกษาธิการอำเภอ เป็นรองประธาน มีนายอำเภอทุกอำเภอ/กิ่งอำเภอเป็น
คณะกรรมการ และนายชื่นชัย  วรามิตร ศึกษานิเทศก์ เป็นเลขานุการ งบประมาณการก่อสร้างได้จากการ
บริจาคเพ่ือกิจการลูกเสือของคณะครูจังหวัดมหาสารคาม ในงานวันครู ปี พ.ศ. 2508 
   สิ่งกอ่สร้างในขณะนั้น ประกอบด้วย ศาลาอำนวยการ 1 หลัง, โรงอาหาร 1 หลัง, ศาลาลูกเสือ
เมืองมหาสารคาม 1 หลัง, ศาลาลูกเสือนาเชือก 1 หลัง, ศาลาลูกเสือเชียงยืน 1 หลัง, ศาลาลูกเสือโกสุมพิสัย     
1 หลัง, ศาลาลูกเสือพยัคภูมิพิสัย 1 หลัง, ศาลาลูกเสือวาปีปทุม 1 หลัง, ศาลาลูกเสือกันทรวิชัย 1 หลัง, ศาลา-
ลูกเสือบรบือ 1 หลัง, บ่อน้ำคอนกรีต 3 บ่อ และอุปกรณ์ในการฝึกอบรม จำนวนหนึ่ง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
145,402 บาท เมื่อก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์  ได้เรียนเชิญนายอภัย  จันทวิมล ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ            
เป็นประธานพิธีเปิด ในวันที่ 4 เมษายน 2508 ในพิธีเปิดได้ประกอบพิธีปลูกต้นโพธิ์ ต้นไทร เป็นสัญลักษณ์     
แห่งความร่มเย็น ต่อมาได้สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 
ขนาดเท่าองค์จริง เพ่ือให้คณะลูกเสือในจงหวัดมหาสารคามได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และถวายสักการะ 
บนฐานสูง 2.50 เมตร  งบประมาณ 6,000 บาท  
  ปี พ.ศ. 2528 – 2534 ค่ายลูกเสือจังหวัดมหาสารคาม ไม่มีนักการภารโรงหรือเจ้าหน้าที่
ประจำในการดูแลรักษา ทำให้เชลเตอร์ทั้ง 10 หลัง อาคารอำนวยการ และบ้านพักวิทยากร ซึ่งสร้างด้วยไม้     
ทั้งหลังถูกปลวกทำลาย จนทรุดโทรมสิ้นซาก บ่อน้ำชำรุดขาดแคลนน้ำ จึงเป็นสถานที่ที่ไม่มีความพร้อมที่จะให้
เป็นที่ฝึกอบรมลูกเสือได้อย่างสิ้นเชิง 
  ปี พ.ศ. 2537 คณะกรรมการลูกเสือจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัด
มหาสารคามขึ้น เพ่ือฟ้ืนฟูค่ายลูกเสือและพัฒนาสิ่งแวดล้อม จัดสร้างสุขาชาย หญิง อย่างละ 10 ห้อง          
และที่อาบน้ำรวม 2 แห่ง ค่าก่อสร้างประมาณ 30,000 บาท ขอความอนุเคราะห์ส่วนโยธาจังหวัด ขุดเจาะ     
บ่อบาดาล 1 บ่อ พัฒนาปรับปรุงอาคารต่างๆ ภายในค่าย รวมทั้งพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 นำลูกเสือ 
เนตรนารี จำนวน 300 คน ร่วมปลูกป่าถาวรภายในค่ายลูกเสือ จำนวน 1,000 ต้น 
  ปี พ.ศ. 2538 จังหวัดมหาสารคาม โดยคณะกรรมการพัฒนาปรับปรุงค่ายลูกเสือจังหวัด     
มหาสารคาม มีเป้าหมายจะสร้างที่พักลูกเสือ 10 หลัง แต่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากส่วนราชการ 4 หลังๆ 
ละ 70,000 บาท รวม 280,000 บาท พร้อมทั้งได้ปรับปรุงถนนลูกรังภายในค่าย ความยาว 1,050 เมตร         
ค่าก่อสร้าง 25,000 บาท และในปีเดียวกัน จังหวัดมหาสารคาม ได้รับงบประมาณจากกรมพลศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ให้ดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ติดตั้งระบบประปาภายในค่าย และล้อมรั้วลวดหนาม                 
รอบค่าย ความยาว 941 เมตร งบประมาณทั้งสิ้น 625,000 บาท 
  ปี พ.ศ. 2542 ระบบประปาชำรุดเสียหาย อาคารอำนวยการไม่สามารถใช้ในการฝึกอบรม
ลูกเสือได้ การดำเนินการฝึกอบรมมีอุปสรรคปัญหามาก จึงได้ใช้สถานศึกษาในสังกัดกรมสามัญศึกษา           
เป็นสถานที่ฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือระดบัตา่งๆ แทน 
 
 
 
 



  ปี พ.ศ. 2544 ได้รับงบประมาณจากกรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดสร้างโรงอาหาร 
(อาคารหอประชุมขนาดเล็ก ความจุไม่เกิน 100 คน) งบประมาณ 1,200,000 บาท แต่ด้วยค่ายลูกเสือไม่มี
เจ้าหน้าที่ประจำในการดูแลรักษาทำให้อาคารสถานที่ทรุดโทรมอย่างรวดเร็ว การจัดฝึกอบรมลูกเสือ ยุวกาชาด
จึงต้องอาศัยสถานศึกษาภายนอกแทนเพราะค่ายลูกเสือจังหวัดไม่อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน  
อาณาเขต : ทิศเหนือ    จรด สำนักสงฆ ์
    : ทิศใต้    จรด ที่ดินเอกชน 
    : ทิศตะวันออก จรด ที่ดินเอกชน 
    : ทิศตะวันตก   จรด ทางหลวงแผ่นดิน สายมหาสารคาม - บรบือ (23) 
จุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ : การคมนาคมสะดวก มีต้นไม้ใหญ่ให้ความร่มรื่นตลอดวัน มีความเป็นธรรมชาติ อาณา
เขตเป็นสัดส่วน สามารถจัดกิจกรรมลูกเสือได้ตลอดหลักสูตร 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานลูกเสือจังหวัดมหาสารคาม (โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิกท่าแร้ง) 
ผู้ดูแลประจำค่าย : 1. บุคลากรโรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิกทา่แร้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. ค่ายลูกเสือจังหวัดยโสธร 
ชื่อค่าย : ค่ายลูกเสอืจังหวัดยโสธร (เมืองยศ) อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 
ที่ตั้ง : บ้านเดิด หมู่ที่ 1 ถนนแจ้งสนิท ตำบลเดิด อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 
เนื้อที่ : 91-1-27 ไร่ 
เอกสารสิทธิ์  : หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เลขที่  ยส 1312 ที่ดินเลขที่  582 ระวาง 5840 IV 0058             
เป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภท พลเมืองใช้ร่วมกัน อยู่ในความดูแลรักษาของกระทรวงมหาดไทย      
(ค่ายลูกเสือเมืองยศ) ออกให้ ณ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ 2549 ลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ปฏิบัติ
ราชการแทนอธิบดีกรมที่ดิน มีหน่วยงานอยู่ร่วมกัน คือ สมาคมสโมสรลูกเสือจังหวัดยโสธร สำนักงานเทศบาล
ตำบลเดิด และตลาดชุมชน 
ประวัติ : เมื่อปี พ.ศ. 2506 นายอุ่น พูนพาณิชย ์ ศึกษาธิการอำเภอยโสธร (ในขณะนั้น) จังหวัดอุบลราชธานี   
ได้สนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ในการก่อสร้างค่ายลูกเสือ         
ในอำเภอ เพ่ือฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสำหรับการสอนวิชาลูกเสือ ดังนั้น จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานลูกเสือ  
ในอำเภอขึ้น โดยร้อยตำรวจโทพวง ศรีบุญลือ นายอำเภอยโสธร เป็นประธานในการจัดหาที่ดินสำหรับก่อสร้าง
ค่ายลูกเสือขึ้น และได้ที่ดินสำหรับก่อสร้างค่ายลูกเสือตำบลสำราญ อำเภอยโสธร เป็นที่สาธารณประโยชน์
ประมาณ 175 ไร่ ห่างจากถนนแจ้งสนิท 500 เมตร และห่างจากตัวอำเภอ 5 กิโลเมตร งบประมาณในการ
ก่ อส ร้ า งหอประชุ ม  เรื อน รับ รองสำห รับ ผู้ บั งคั บบั ญ ชาลู ก เสื อและวิท ยากร ได้ รับ งบประมาณ                      
จากกระทรวงศึกษาธิการผู้บังคับบญัชาลูกเสือและผู้มีจิตศรัทธาบริจาค 
   พ. ศ. 2507 นายโกเมน รักเสรี ครูตีโรงเรียนยโสธร (วิทยาคม) ทำการก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์   
พระบาทสมเด็จ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ในบริเวณใจกลางค่ายแห่งนี้ และใช้ชื่อ
ค่ายว่า “ค่ายลูกเสือเมืองยศ” อำเภอยโสธร จังหวัดอุบลราชธานี โดยนายอภัย จันทวิมล ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการได้มาทำพิธีเปิดการใช้ค่ายแห่งนี้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2508  และ และได้ทำการ
ฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ความรู้เบื้องต้นจำนวน 40 คน โดยมี นายปลอด ภานุรัตน์ 
ศึกษาธิการเขต 10 จังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้อำนวยการฝึก และนายอุ่น พูนพาณิชย์ ศึกษาธิการอำเภอยโสธร 
เป็นผู้อำนวยการค่าย จากนั้นได้ทำการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นความรู้เบื้องต้น และมีสมาชิกลูกเสือ
โรงเรียนในอำเภอยโสธรมาใช้ค่ายแห่งนี้ตลอดมา  
   ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2515 คณะปฏิวัติลงมติให้มีการประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 70 ลงวันที่ 6 
กุมภาพันธ์ 2515 ให้แยกอำเภอส่วนหนึ่งออกจากจังหวัดอุบลราชธานีจำนวน 6 อำเภอ ได้แก่อำเภอยโสธร 
อำเภอกุดชุม อำเภอเลิงนกทา อำเภอคำเขื่อนแก้ว อำเภอมหาชนะชัย และอำเภอป่าติ้ว เพ่ือให้จัดตั้งเป็น 
จังหวัดยโสธร ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2555 และต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2518 นายเกณฑ์ ภูศรีโสม ศึกษาธิการจังหวัด
ยโสธร ได้สนองนโยบายกรมอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดยโสธรจัดตั้งวิทยาลัยเทคนิคยโสธร        
เข้าเรียนต่อในสายอาชีพก่อนปริญญาตรี  (ปวช. และปวส.) และคณะทำงาน โดยนายพีระศักดิ์  สุขะพงษ์      
ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการทำงาน ขณะนั้นมีมติให้ค่ายลูกเสือเมืองยศ เป็นที่ตั้งของ
วิทยาลัยเทคนิคยโสธรดังกล่าวจนถึงปัจจุบัน โดยต้องจัดหาที่ดินก่อสร้างค่ายลูกเสือแห่งใหม่แทนค่ายลูกเสือ
เมอืงยศเดิมดว้ย 
   พ.ศ. 2520 นายชัยรัตน์ สุนทโร ศึกษาธิการจังหวัดยโสธร และนายจรูญ สุนทโร ครูใหญ่
โรงเรียนบ้านน้ำไผ่ พร้อมคณะทำงานจัดตั้งวิทยาลัยเทคนิคยโสธร จัดหาที่ดินก่อสร้างค่ายลูกเสือแห่งใหม่ จึงได้
ทำการร้องขอสภาตําบลและชาวบ้านหมู่บ้านเดิด หมู่ที่ 1 ตำบลเดิด อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร เข้าไปจับจอง
ที่ดินเพ่ือทำไร่หลายคนและให้ออกจากพ้ืนที่เพ่ือก่อสร้างค่ายลูกเสือ ซึ่งที่ดินแห่งนี้เป็นที่สาธารณประโยชน์ 
พลเมืองใช้ร่วมกันอยู่ติดกับถนนแจ้งสนิท ห่างจากที่ตั้งวิทยาลัยเทคนิคยโสธร  และห่างจากตัวจังหวัดยโสธรไป
ทางจังหวัดร้อยเอ็ด 15 กิโลเมตร ที่ดินดังกล่าวประมาณ 175 ไร่ แบ่งออกเป็น 5 แปลง คือแปลงใหญ่ติดกับถนน
แจ้งสนิท และยังไม่ไดท้ำการออกเป็นหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.) ประมาณ 91 ไร่  (จนถึงปัจจุบัน)  



และอีก 4 แปลงได้ออกหนังสือสำคัญที่หลวงโดยสำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร ได้ขึ้นทะเบียนหนังสือสำคัญ
สำหรับที่หลวงไว้แล้ว ต่อมาคณะทำงานได้ทำการก่อสร้างค่ายลู กเสือขึ้นเมื่อวันที่  4 พฤษภาคม 2520         
(ตามวันที่ก่อตั้งครั้งแรก) ใช้ชื่อค่ายเหมือนเดิม “ค่ายลูกเสือเมืองยศ” จังหวัดยโสธร ถนนแจ้งสนิท ตำบลเดิด 
อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร (ตรงข้ามค่ายบดินเดชา กรมทหาราบที่ 16 จังหวัดยโสธร) การก่อสร้างค่ายลูกเสือ
ดำเนินมาอย่างเป็นระบบ โดยการสนับสนุนงบประมาณจากกรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  
   พ.ศ. 2536 นายวันเดิม มณีโภคา ศึกษาธิการจั งหวัดยโสธร และมีผู้มีจิตศรัทธาบริจาค
งบประมาณจากทางการอีก จึงได้ก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 6 ที่ตัง้อยู่ใจกลางค่ายใหม่แห่งนี้ มีหอประชุมขนาดเล็ก 1 หลัง บ้านพักวิทยากร 1  หลัง โรงเก็บพัสดุ 1 
หลัง ไฟฟ้าทั้งระบบ ประปาทั้งระบบ ถนนลูกรังรอบบริเวณค่าย สามารถเปิดและทำการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับ
ลูกเสือได้ทั้ง 4 ประเภท และได้จัดงานชุมนุมลูกเสือในจังหวัดระหว่างวันที่  27 มิถุนายน 2536 ถึงวันที่            
1 กรกฎาคม 2536 มีนายประมวล มะลิซ้อน ศึกษาธิการจังหวัดยโสธร โดยมีนายวิชัย ธรรมชอบ ผู้ว่าราชการ-
จังหวัดยโสธร เป็นประธานในการจัดงาน และค่ายแห่งนี้พร้อมรับสมาชิกลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และ        
สมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ เพ่ือทำการสอบวิชาพิเศษ และอยู่ค่ายพักแรมได้ ทั้งนี้ ได้เปิดทำการฝึกอบรม
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง สามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และวิสามัญ และได้เชิญวิทยากร 
ผู้อำนวยการฝึกทั้ งในจังหวัด และจังหวัดใกล้ เคียง เป็นผู้ดำเนินการ และการดูแลค่ายแห่งนี้  คือนายถนอม การวิชา    
ศึกษานิเทศก์กรมพลศึกษา ต่อมาเป็นผู้อำนวยการศูนย์พลศึกษาและกีฬาจังหวัดยโสธร โดยการกำกับติดตาม
ประเมินผลของสำนักงานศึกษาธิการจงัหวัดยโสธร  
   ต่อมาเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ 2546 กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศยุบรวมหน่วยงาน
ทางการศึกษาเข้าไว้ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษายโสธร เขต 1 ดังนั้น ค่ายลูกเสือเมืองยศ จังหวัดยโสธร     
จึงอยู่ภายใต้การดูแลของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษายโสธร เขต 1  
   พ.ศ. 2547 นายสง่า สู้ณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศกึษายโสธร เขต 1 ผู้ซึ่งได้รับ
มอบหมายจากกระทรวงศึกษาธิการ โดยนายสุธี มากบุญ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร และผู้อำนวยการลูกเสือ
จังหวัดยโสธร ให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดยโสธร พร้อมทั้งการจัดการบริหารสำนักงาน
คณะกรรมการลูกเสือจังหวัดยโสธร ดังนั้น นายสง่า สู้ณรงค์ จึงได้มอบหมายให้นายสุรพจน์ ชิดชม นักวิชาการ
ศึกษา 8 ว กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มงานส่งเสริมกิจการนักเรียนสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 1 
เขียนประวัติค่ายลูกเสือเมืองยศ และเขียนแผนพัฒนาค่ายลูกเสือเมืองยศจังหวัดยโสธร ระยะที่ 1 ประจำปี
งบประมาณ 2548 - 2552 ขึ้น เพ่ือทำการของบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมค่ายจากสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ จำนวน 1,933,850 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสามหมื่นสามพันแปดร้อย-ห้าสิบบาทถ้วน) และในปี 
พ.ศ. 2548 สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร ได้ทำการรังวัดที่ดินค่ายลูกเสือแห่งนี้เพ่ือออกหนังสือสำคัญสำหรับ     
ทีห่ลวงแล้ว (น.ส.ล.) ตามเลขท่ี 132 ที่ดินเลขที่ 582 ระวาง 5840 IV 0058 ในเนื้อที่ 91 ไร่ 1 งาน 21 ตารางวา 
ออกไว้ ณ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2549 
   พ.ศ. 2548 สํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการได้มีหนังสือแจ้งจังหวัดยโสธร ว่าได้รับงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ที่ดินและก่อสร้าง ปีงบประมาณ        
พ.ศ. 2549 เพ่ือพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมค่ายลูกเสือจังหวัดยโสธร เป็นเงิน 1,294,300 บาท (หนึ่งล้าน-       
สองแสนเก้าหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน) นายอำนาจ ผการัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ในฐานะผู้อำนวยการ
ลูกเสือจังหวัดยโสธร ซึ่งได้มอบหมายการเป็นเจ้าภาพ ให้นายศิลป์ ชื่นนิรันดร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร   
ในฐานะรองผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดยโสธร เป็นผู้รับผิดชอบในกิจการลูกเสือ และอำนวยการพัฒนา         
ค่ายลูกเสือเมืองยศ จังหวัดยโสธร และได้มอบหมายให้นายสง่า สู้ณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษายโสธรเขต 1 เป็นประธาน ในการดำเนินการพัฒนาค่ายลูกเสือเมืองยศจังหวัดยโสธร ซึ่งได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการดำเนินการพัฒนาค่ายลูกเสือขึ้น จำนวน 28 คน ตามคำสั่งสำนักงานลูกเสือจังหวัดยโสธร           
ที่ 334/2549 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2549  



   ต่อมาในปี พ.ศ. 2550 นายศุภกร วงศ์ปราชญ์ ผู้อำนวยการสำนักงานลูกเสือ ยุวกาชาด และ
กิจการนักเรียน สำนักปลั ดกระทรวงศึกษาธิการ จัดงบประมาณปรับปรุงซ่ อมแซม ซุ้มประตูค่ าย                 
และลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 เป็นเงิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) และให้ค่ายลูกเสือแห่งนี้   
เป็นค่ายลูกเสือของจังหวัด เปลี่ยนชื่อเป็น “ค่ายลูกเสือจังหวัดยโสธร (เมืองยศ)” ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา        
และใน ปี พ.ศ 2551 ได้รับการจัดสรรงบประมาณปรับปรุงโรงอาหาร/หอประชุมเล็ก เป็นเงิน 150,000 บาท 
(หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
   พ.ศ. 2552 นายพลเดช ศรีบุญเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ยโสธร เขต 1 ได้พัฒนาค่ายลูกเสือจังหวัดยโสธร (เมืองยศ) เพ่ิมเติม และมอบหมายให้นายสุรพจน์ ชิดชม 
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานส่งเสริมกิจการนักเรียน เขียนแผนพัฒนาค่ายลูกเสือ ในลักษณะ
โครงการต่อเนื่อง เพ่ือดำเนินการของบประมาณการแปรญัตติสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยโสธร และผ่าน
การแปรญัตติ และได้งบประมาณจำนวน 6,620,000 บาท เพ่ือจัดสร้างโรงอาหาร/หอประชุมตามลักษณะอาคาร
มาตรฐาน แบบ 100/27 ได้รับงบประมาณสำหรับการก่อสร้าง เป็นเงิน 5,577,000 บาท (ห้าล้านห้าแสน-     
เจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ทั้งนี้สถานที่ก่อสร้างค่ายลูกเสือจังหวัดยโสธร (เมืองยศ) ได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จ 
เมื่อวันที ่15 มีนาคม 2553 
     พ.ศ. 2556 นายอภิชัย กรมเมือง ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษายโสธรเขต 1  ปฏิบัติ
ราชการแทนผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดยโสธรไ ด้มอบหมายให้นายสุริยันต์ มิ่งขวัญ รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 รับผิดชอบงานกิจการลูกเสือ ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์              
ของสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 
    พ.ศ. 2559 นายชาญชัย รสจันทร์ ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษายโสธร เขต 1 ปฏิบัติ
ราชการแทนผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดยโสธร ได้มอบหมายให้นายสุริยันต์ มิ่งขวัญ รองผู้อำนวยการ สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 รับผิดชอบงานกิจการลูกเสือ ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และ
ดูแลค่ายลูกเสือจังหวัดยโสธร (เมืองยศ) เพ่ือดูแลรักษา และพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมค่ายลูกเสือจังหวัดยโสธร
(เมืองยศ) อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 
อาณาเขต : ทิศเหนอื    จรด ที่สาธารณะประโยชน์หนองน้อยบ้านเดิด หมู่ที่ 1 
    : ทิศใต้    จรด ถนนแจ้งสนิท 
    : ทิศตะวันออก จรด ทางสาธารณะประโยชน์บ้านเดิด หมู่ที่ 2 (ซอย 1) 
    : ทิศตะวันตก   จรด ทางสาธารณะประโยชน์บ้านเดิด หมู่ที่ 1 (ซอย 2) 
จุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ : สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตลอดป ี
   1. ค่ายลูกเสือจังหวัดยโสธร (เมืองยศ) ตั้ งอยู่ตรงกันข้ามกับกรมทหารราบที่ 16   
ถนนแจ้งสนิทถนนหลวงแผ่นดินที่ 23 อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ใกล้กับจังหวัดข้างเคียงคือจังหวัดร้อยเอ็ด 
อุบลราชธานี อำนาจเจริญ มุกดาหาร และจังหวัดศรีสะเกษ 
   2. พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 ตั้งอยู่ 
ใจกลางค่ายโดดเด่นสวยงามยิ่งนัก อยู่ใกล้ชุมชน ภูมิทัศน์พื้นทีป่่าสวยงาม มีสมุนไพร อาหารป่ามากมาย 
หน่วยงานที่รับผดิชอบ : สำนักงานลูกเสือจังหวัดยโสธร  
ผู้ดูแลประจำค่าย : นายสุริยันต์ มิ่งขวัญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร    
เขต 1 ดูแลในฐานะผู้อำนวยการค่ายลูกเสือจังหวัดยโสธร (เมืองยศ) 
งบประมาณของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 
   1. ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1,297,700 บาท (ปรับปรุงอาคารอำนวยการ 1 หลัง/อาคาร
อเนกประสงค์ 1 หลัง) 
   2. ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 4,951,000 บาท (ปรับปรุงที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม 2 หลัง) 
   3. ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1,350,600 บาท (ปรับปรุงตาข่ายอาคารอเนกประสงค์/
ก่อสร้างฐานกิจกรรม 20 ฐาน/ก่อสร้างรั้วคอนกรีตและประตูบานเลื่อน/เครื่องตัดหญ้า/เครื่องเสียงประจำที่) 



7. ค่ายลูกเสือจังหวัดสกลนคร 
7.1 ค่ายลูกเสือจังหวัดสกลนคร 

ชื่อค่าย : ค่ายลูกเสือจังหวัดสกลนคร 
ที่ตั้ง : เลขที่ 307 หมู่ที่ 9 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 
เนื้อที่ : 47-3-25 ไร่ 
เอกสารสิทธิ์ : ที่ดินค่ายลูกเสือจังหวัดสกลนคร เป็นทีร่าชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ สน.124  
ประวัติ : เมื่อปี พ.ศ. 2508 นายโบแดง จันตะเสน ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครในสมัยนั้น ได้ดำริที่จะสร้าง       
ค่ายลูกเสือจังหวัดสกลนคร เพ่ือพัฒนากิจการลูกเสือจังหวัดสกลนครให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น ตามพระบรม-     
ราโชบายของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่  6  จึงมอบหมายให้นายมี ศรีทองสุข 
ศึกษาธิการจังหวัด ไปหาสถานที่สำหรับก่อสร้างค่ายลูกเสือ และเห็นว่าที่ราชพัสดุ แปลงที่ สน.124 มีความ
เหมาะสมซึ่งเป็นที่ของโรงเรียนนาอ้อยคำสะอาดใช้ประโยชน์อยู่ก่อนแล้ว จึงได้ทำหนังสือขอใช้พ้ืนที่ก่อสร้าง  
ค่ายลูกเสือจังหวัดสกลนคร จำนวน 47 ไร่ 3 งาน เริ่มก่อสร้างค่ายลูกเสือเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2508 โดยมี  
นายโบแดง จันตะเสน ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นผู้อำนวยการก่อสร้าง นายมี ศรีทองสุข ศึกษาธิการ- 
จังหวัดสกลนคร เป็นผู้ควบคุมการก่อสร้าง สิ้นงบประมาณในการก่อสร้าง จำนวน 309,542.67 บาท และวันที่   
5 เมษายน 2508 ได้เปิดค่ายอย่างเป็นทางการ โดยมีนายอภัย จันทวิมล ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน
ในการเปิดค่ายลูกเสือจังหวัดสกลนคร และให้ถือเอาวันที่ 5 เมษายน ของทุกปีเป็นวันสถาปนาค่ายลูกเสือจังหวัด
สกลนครอย่างเป็นทางการ  
   ต่อมาได้รับงบประมาณก่อสร้างหอประชุม จำนวน 1 หลัง บ้านพักวิทยากร จำนวน 3 หลัง 
และบ้านพักลูกเสือ จำนวน 8 หลัง โดยมีพ่อค้า คหบดี สโมสร สมาคม และมูลนิธิต่างๆ ช่วยจัดหางบประมาณ
สมทบ  ในการก่อสร้างจนสำเร็จ หลังจากนั้นคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดสกลนคร ได้ใช้เป็นสถานที่ ในการ
ฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้กิจการลูกเสือของ
จงัหวัดสกลนครเจริญก้าวหน้ามาโดยเป็นลำดับ 
   พ.ศ. 2511 จังหวัดสกลนคร ก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 6 เมื่อวันที่ 1 มกราคม 
2511 สิ้นงบประมาณในการก่อสร้าง จำนวน 12,000 บาท  
   พ.ศ. 2512 จังหวัดสกลนคร ได้จัดฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูง ซึ่ งมี            
พันตำรวจตรี สมควร หริกุล รองผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนค่ายเสนีย์รณยุทธ จังหวัดอุดรธานี เข้ารับ
การฝึกอบรมในครั้งนี้ ในหมู่ที่ 8 หมู่นกอินทรีย์ และหลังจากนั้นอีก 2 ปี คือปี พ.ศ. 2514 พันตำรวจตรี สมควร 
หริกุล  ได้นำแนวคิดจากการฝึกอบรมผู้บั งคั บบัญชาลูกเสือไปร่างหลักสูตรลูกเสือชาวบ้านร่วมกับ               
คณะศึกษานิเทศก์ เขต 9 จังหวัดอุดรธานี หลังจากนั้นได้นำไปทดลองฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านขั้นต้น เมื่อวันที่   
9 สิงหาคม 2514 ที่บ้านเหล่ากอหก ตำบลแสงพา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ทำให้กิจการลูกเสือชาวบ้าน
เจริญก้าวหน้ามาจนถึงปัจจุบัน  
   ในปี พ.ศ. 2515 จังหวัดสกลนคร ได้ใช้ค่ายลูกเสือในการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ หลาย
หลักสูตร เช่น อบรมเยาวชนสัมพันธ์ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) และยุวกาชาดโดยเฉพาะ
การอบรมเยาวชนสัมพันธ์ในหลายรุ่น เป็นการพัฒนาเยาวชนโดยใช้กระบวนการลูกเสือให้เยาวชนมีระเบียบวินัย 
มีความรับผิดชอบ ฝึกเยาวชนให้เป็นแหล่งข่าวเกี่ยวกับความม่ันคงของชาติป้องกันยาเสพติดและอาชญากรรม  
   พ.ศ. 2519 หมวดการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร จัดอบรมครูพลศึกษา           
ในโรงเรียนประชาบาล จำนวน 5 รุ่น โดยใช้ทักษะและกระบวนการทางการลูกเสือแก้ปัญหาการขาดครูพลศึกษา 
ให้ครูเหล่านั้นเกิดทักษะทางพลศึกษา และเป็นแบบอย่างท่ีดีเป็นที่ประจักษ์มาจนถึงปัจจุบัน 
   พ.ศ. 2521 กองทัพภาคที่ 2 ส่วนหน้าจังหวัดสกลนคร โดยพลโท เปรม ติณสูลานนท์ (ยศในขณะนั้น)          
นายกวี สุภธีระ นายอำเภอเมืองสกลนคร วิทยากรลูกเสือในจังหวัดสกลนครประมาณ 20 คน ก่อตั้งกองลูกเสือ
วิสามัญนอกโรงเรียนขึน้ชื่อว่า “กองเสือป่าแห่งภูพาน” จำนวน 1 กอง 2 รุ่น โดยนำเด็กหนุ่มจากหมู่บ้านในเขต



อำเภอเมืองสกลนคร เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ความรักชาติ และเป็นแนวร่วมในการ    
หาข่าว ส่งข่าวสาร ความมั่นคงของชาติ เป็นกองลูกเสือวิสามัญนอกโรงเรียนดีเด่นระดับชาติ 
   พ.ศ. 2523 - 2525 ค่ายลูกเสือจังหวัดสกลนคร จัดฝึกอบรมลูกเสือ และโครงการพิเศษต่างๆ 
ตลอดมา เช่น โครงการรวมใจภักดิ์ โครงการลูกเสือหนองหารหลวง เป็นต้น  
   พ.ศ. 2527 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จเยี่ยมศูนย์เด็กเล็ก      
นาอ้อย ซ่ึงตั้งอยู่บริเวณเดียวกันกับค่ายลูกเสือจังหวัดสกลนคร และโรงเรียนนาอ้อยคำสะอาด ได้ทรงปลูก      
ต้นมะม่วงไว้เป็นที่ระลึกบริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2527  
   พ.ศ. 2528 - 2532 จังหวัดสกลนคร กำหนดให้ค่ายลูกเสือจังหวัดสกลนครเป็นศูนย์ฝึกอบรม
วิทยากรและลูกเสือชาวบ้าน 
   พ.ศ. 2533 กระทรวงศึกษาธิการ ได้เร่งรัดและจัดให้มีการฝึกอบรมผู้บริหารหลักสูตร
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูง พร้อมกันทั่วประเทศ เพ่ือฟ้ืนฟูพัฒนากิจการลูกเสือให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งๆ ขึ้นไป 
   พ.ศ. 2534 - 2536 วิทยาลัยครูสกลนคร ได้ส่งนักศึกษาเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น และหลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญขั้นความรู้ชั้นสูง จำนวน
หลายรุ่น  
   จากนั้นเป็นต้นมาค่ายลูกเสือจังหวัดสกลนคร มีปัญหาด้านสาธารณูปโภค เช่น ระบบไฟฟ้า 
ระบบน้ำประปา โทรศัพท์ การรักษาความปลอดภัย และอาคารสถานที่ชำรุดเสื่อมโทรม ผุพังไปตามกาลเวลา   
ไม่สามารถใช้ฝึกอบรมได้ ค่ายลูกเสือจังหวัดสกลนครจึงซบเซาลง 
   ต่อมาในปี พ.ศ. 2542 ค่ายลูกเสือจังหวัดสกลนคร ได้รับงบประมาณปรับปรุงห้องประชุม 
บ้านพักวิทยากร จำนวน 2 หลัง โดยมอบหมายให้ผู้อำนวยการโรงเรียนนาอ้อยคำสะอาด เป็นผู้ดูแลและพัฒนา 
และใช้ประโยชน์ได้ตามสมควร แต่ก็ยังไม่เพียงพอในการจัดอบรมลูกเสือได้อีก เนื่องจากบ้านพักลูกเสือทั้ง        
8 หลัง ได้ชำรุดทรุดโทรมจนใช้การไม่ได้ และค่ายลูกเสือจังหวัดสกลนครได้ปิดตัวไปโดยปริยาย  
   พ.ศ. 2546 รัฐบาลได้ปฏิรูประบบราชการ มีการปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม และได้
มอบหมายให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสกลนคร เขต 1  เป็นผู้กำกับดูแลค่ายลูกเสือจังหวัดสกลนคร  
   พ.ศ. 2547 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสกลนคร เขต 1  โดย ดร.พิษณุ ตุลสุข  ได้กระจาย
อำนาจ และตั้งศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ 14 ศูนย์ รวมถึงศูนย์ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และนักศึกษาวิชาทหาร            
ซึ่งเป็น 1 ใน 4 ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ โดยศูนย์ลูกเสือฯ ตั้งอยู่ที่ค่ายลูกเสือจังหวัดสกลนคร เพ่ือพัฒนากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนให้ครอบคลุมทุกกิจกรรม โดยการบริหารงานของคณะกรรมการบริหารศูนย์ลูก เสือ เนตรนารี        
ยุวกาชาด และนักศึกษาวิชาทหาร  
   พ.ศ. 2548 ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร  นายปราณชัย บวรรัตนปราณ ได้ทำหนังสือ
มอบหมายให้เทศบาลเมืองสกลนครเป็นผู้ดูแล และพัฒนาค่ายลูกเสือจังหวัดสกลนคร รวมทั้งการดำเนินการใดๆ 
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเจตนารมณ์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ หลังจากนั้นเทศบาลเมืองสกลนครอนุมัติ
งบประมาณก่อสร้างทีพั่กลูกเสือจำนวน 8 หลัง เป็นเงิน 525,000 บาท ทดแทนบ้านพักลูกเสือที่ชำรุด  
   พ.ศ. 2551 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสกลนคร เขต 1 ได้จัดสรรงบประมาณจำนวนเงิน 
256,600 บาท สำหรับปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในค่ายลูกเสือจังหวัดสกลนคร ให้เกิดความสมบูรณ์ในการจัด
กิจกรรม 
   พ.ศ. 2554 เทศบาลเมืองสกลนคร จัดสรรงบประมาณประจำปี 2554  เพ่ือก่อสร้างที่อาบน้ำ   
และห้องแต่งตัวลูกเสือจำนวน 2 หลัง จำนวน 452,000 บาท เริ่มก่อสร้างตามสัญญา วันที่ 30 พฤษภาคม 2554 
สิ้นสุดสัญญาวันที่ 13 สิงหาคม 2554  โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพรชัยก่อสร้าง 
 
 
 



 
   นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ที่ค่ายลูกเสือจังหวัดสกลนครได้มีการปรับปรุงพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้
และเป็นสถานที่ในการฝึกอบรมจนถึงปัจจุบัน ค่ายลูกเสือจังหวัดสกลนครมาให้บริการแก่กองลูกเสือ และกลุ่ม
ลูกเสือจากสถาบันต่างๆ รวมทั้งลูกเสือชาวบ้าน การฝึกอบรมตามหลักสูตรต่างๆ รวมกว่า 35,000 คน นับได้ว่า       
“ศูนย์ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และนักศึกษาวิชาทหาร” ค่ายลูกเสือจังหวัดสกลนคร ประสบความสำเร็จ    
ในการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ โดยเฉพาะการเป็นศูนย์พัฒนาการเรียนรู้อเนกประสงค์สามารถจัดกิจกรรมได้   
หลายอย่าง เช่น การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือทุกระดับ การจัดกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม   
ของโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดสกลนคร และยังสามารถใช้เป็นสถานที่ชุมนุมลูกเสือ ครั้งละประมาณ 3,000       
ถึง 5,000 คน เพ่ือบริการแก่หน่วยงานราชการ องค์กรมูลนิธิ หน่วยงานเอกชน ลูกเสือชาวบ้าน และอ่ืนๆ อีก       
แต่อย่างไรก็ตามค่ายลูกเสือจังหวัดสกลนครยังต้องได้รับการสนับสนุน พัฒนาบูรณะปรับปรุงให้มีความ
เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าสืบไป 
อาณาเขต : ทิศเหนือ    จรด ที่มีการครอบครอง 
    : ทิศใต้   จรด ทางสาธารณะประโยชน์ 
    : ทิศตะวันออก จรด ถนนสายสกลนคร - นาแก 
    : ทิศตะวันตก   จรด ทางสาธารณะประโยชน์ 
จุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ : เป็นพ้ืนที่ป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครสกลนครที่ยังเหลืออยู่
เพียงแห่งเดียว 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานลูกเสือจังหวัดสกลนคร 
ผู้ดูแลประจำค่าย : นายวีระวัฒน์ งอยผาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนนาอ้อยคำสะอาด 
งบประมาณสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 
  1. งบประมาณปี 2560 จำนวน 4,030,000 บาท (ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง/
ปรับปรุงระบบประปา  1 ระบบ ) 
   2. งบประมาณปี 2562 จำนวน 1,570,000 บาท (ปรบัปรุงถนนลาดยาง ก. 4.5 ม. ย. 1 กม.)          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
7.2 ค่ายลูกเสืออำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

ชื่อค่าย : ค่ายลูกเสืออำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 6 ตำบลสว่าง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 
เนื้อที่ : 102-1-7 ไร ่
เอกสารสิทธิ์ : โฉนดที่ดิน นสล. เลขที่ 22914 เนื้อที่ 102 ไร่ 1 งาน 7 ตาราวา การจัดทำเอกสารสิทธิ์ดังกล่าว   
แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2528 โดยที่ดินแปลงนี้เป็นหนังสือสำคัญที่หลวง ส.ธ.1 ประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน 
(ท่ีสำหรับสร้างค่ายลูกเสือ) มีเนื้อที่ประมาณ 102 ไร่ 1 งาน 7 ตารางวา นายฐิสันต์ ศิริโรจน์ รองอธิบดีกรมที่ดิน    
ลงนามในหนังสือแทน อธิบดีกรมท่ีดิน 
ประวัติ : - 
อาณาเขต : ทิศเหนือ   จรด  
    : ทิศใต้   จรด  
    : ทิศตะวันออก จรด  
    : ทิศตะวันตก  จรด  
จุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ : เป็นสวนป่ามีธรรมชาติที่สมบูรณ์ เป็นที่ราบเหมาะแก่การจัดค่ายพักแรมลูกเสือ  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่สกลนคร เขต 2 
ผู้ดูแลประจำค่าย : - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
8. ค่ายลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ 

ชื่อค่าย : ค่ายลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ (ห้วยคล้า) 
ที่ตั้ง : ตั้งอยู่หมู่บ้านนิคมสรา้งตนเองห้วยคล้า 1 ตำบลหมากเขียบ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 
เนื้อที่ : 128-1-94 ไร่ 
เอกสารสิทธิ์ : เป็นบันทึกข้อตกลงให้ใช้ที่ดินเพ่ือเป็นที่ตั้งค่ายลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างผู้ว่าราชการ
จังหวัดศรีสะเกษ กับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2544 
ประวัติ : ยุคก่อตั้ง ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2507  มีเนื้อที่ 128 ไร่เศษ อยู่ห่างจากตัวจังหวัดตามถนนหลวงศรีสะเกษ       
- ขุขันธ์ ประมาณ 13 กิโลเมตร โดยได้รับอนุญาตจากกรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย ในระยะ
เริ่มแรก มีสิ่งปลูกสร้าง ดังนี้ 
    1. อาคารอำนวยการเป็นอาคาร 2 ชั้น ชั้นล่างเป็นคอนกรีต ชั้นบนเป็นไม้ สร้างด้วยเงินบริจาค 
วงเงิน  160,000 บาท 

  2. อาคารประกอบอาหาร เป็นอาคารไม้ชั้นเดียว สร้างด้วยเงินสโมสรคุรุสภา วงเงิน 15,000 บาท 
  3. อาคารพัสดุ เป็นอาคารเก็บวัสดุ อุปกรณ์ในการฝึกอบรม อุปกรณ์เครื่องครัว วงเงิน 60,000 บาท 
  4. อาคารและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ชำรุด)   48,000 บาท 
  5. อาคารหอพักน้ำ (ชำรุด) 
  6. เรือนพยาบาล สร้างด้วยวงเงิน 20,000 บาท 

    7. อาคารพักลูกเสือเชลเตอร์ เป็นอาคารไม้ รวม 8 หลัง รูปแบบอาคาร เนื่องจากอาคาร  
สำนักงานคณะกรรมการลูกเสืออำเภอเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างและเป็นเจ้าของงบประมาณจึงสร้าง           
ตามรูปแบบทีอ่ำเภอกำหนด 

    8. สะพานไม้ 
ยุคพัฒนา 
   ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2522- 2523  องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ได้ตั้งงบประมาณ      
เพ่ือการพัฒนาค่ายลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ ดังนี้ 
   1. สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างแทนสะพานไม้ซึ่งชำรุดมาก วงเงิน 250,000 บาท 
      2. ระบบไฟฟ้าแรงสูงทั้งหมด 
   3. อาคารที่พักลูกเสือ shelter  จำนวน 10 หลัง ( 8 หลังแรกหลังละ 180,000 บาท และ      
2 หลังสุดท้ายหลังละ 200,000 บาท ภายในมีเตียงนอน 2 ชั้นทั้ง 10 หลัง 
   4. อาคารอเนกประสงค์ (โรงอาหาร) วงเงิน 200,000 บาท 
    5. ห้องน้ำ และระบบประปาภายในอาคาร (พ.ศ. 2537)  วงเงนิ 400,000 บาท 
   6. ก่อสร้างห้องประชุม (พ.ศ. 2528)  อาคารอำนวยการด้านห้องประชุมพายุพัดได้รับความ
เสียหายนายบุญชง วีสมหมาย สมาชิกผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ และนายกสโมสรลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ    
ได้จัดสรรงบประมาณสร้างอาคารประชุม วงเงิน 280,000 บาท 
   7. ปี พ.ศ. 2525 บ้านพักเจ้าหน้าที่ประจำค่าย 1 หลัง วงเงิน 60,000 บาท (ชำรุด) และ     
กรมพลศึกษาได้จัดสรรงบประมาณให้สำนักงานลูกเสือจังหวัด ได้ก่อสร้างถนนลาดยาง อาคารอเนกประสงค์     
1 หลัง ห้องอาบน้ำ และห้องส้วม 1 หลัง 
   ปี พ.ศ. 2548  ถึงปัจจุบัน โดยสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้มอบหมายให้ 
นายสมยศ พรหมจันทร์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการค่ายลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ (ห้วยคล้า) ได้ มีการพัฒนา
ปรับปรุงเปลี่ยนภาพลักษณ์ของค่ายลูกเสือสู่ยุคพัฒนาและแนวหน้าโดยมีการหางบประมาณปลูกสิ่งก่อสร้าง เช่น 
 
 
 



 
   1. ทำถนนคอนกรีต โดยของบประมาณจาก สพฐ. (โดยคุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุทธยา)    
ยาว 1,000 เมตร งบประมาณสนับสนุน ,1,200,000 บาท 
    2. ซ่อมแซมอาคารอำนวยการ ได้งบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานลูกเสือ ยุวกาชาด               
จำนวน 200,000 บาท 
    3. จดัทำอาคารประชุมกลุ่มย่อย จำนวน 8 หลัง หลังละ 35,000 บาท รวมเป็นเงิน 200,000 บาท 
   4. จัดทําโรงจอดรถยาว 20 เมตร เป็นเงิน 220,000 บาท 
   5. ปรับปรุงอาคารที่ พักจำนวน 8 หลัง ราคาหลังละ 150,000 บาท รวมเป็นเงินทั้ งสิ้น 
1,200,000 บาท 
     6. จัดหาระบบประปาบาดาลใหม่โดยของบประมาณสนับสนุนประปาหมูบ่้าน เป็นเงิน 65,000 บาท 
   7. จัดทำห้องส้วม 30 หลัง โดยกู ้ย ืมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุส ิต จำนวนเงิน 
200,000 บาท 
   8. จดัทำเรือพยาบาลจากมูลนิธิคณะลูกเสือแห่งชาติ จำนวน 50,000 บาท 
   9. จัดทำศาลารอเยี่ยม (อาคารสิงห์คำ) เป็นเงิน 150,000 บาท 
   10. จัดทำบ้านพักคนงาน 1 หลัง เป็นเงิน 150,000 บาท 
   11. จัดทำบ้านพักผู้อำนวยการค่ายลูกเสือ 1 หลัง เป็นเงิน 500,000 บาท 
   12. จัดทำอาคาร  Scout Shop เป็นเงิน 75,000 บาท 
   13. ปรับปรุงห้องพัสดุ เป็นเงิน 75,000 บาท 
   14. ปรับปรุงห้องเก็บเครื่องครัว เป็นเงิน 100,000 บาท 
   15. จัดหาพัสดุเครือ่งครวั เครื่องนอน วัสดุฝึกอบรม เป็นเงิน 120}000 บาท  
   16. จ้างลูกจ้าง แม่บ้าน จำนวน 4 คน เป็นเงินเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน 
   17. จัดหางบประมาณชำระค่ากระแสไฟฟ้า ตั้งแต่ปีพศ 2548- ปัจจุบัน 
   18. ก่อสร้างสำนักงานลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ และปรับปรุงสวนหย่อมเป็นเงิน 250,000 บาท 
อาณาเขต : ทิศเหนือ    จรด ป่าไม้เขตติดต่อกับท่ีนาหมู่บ้านนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 
    : ทิศใต้   จรด อ่างเก็บน้ำห้วยคล้า 
    : ทิศตะวันออก จรด ที่นาหมู่บ้าน คลองส่งน้ำชลประทาน และถนนเข้าหมู่บ้าน 
    : ทิศตะวันตก   จรด ลำห้วยคล้า ถนนหลวง 220 ทางไป อ.วังหิน อ.ขุขันธ์ 
จุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ : มีต้นไม้ใหญ่เป็นป่า มีแหล่งน้ำอยู่ใกล้พ้ืนที่ของค่ายสามารถจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง       
ได้สะดวก พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกให้บริการ 
หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ : สำนักงานลูกเสือจังหวัดศรสีะเกษ  
ผู้ดูแลประจำค่าย : 1. นายสมยศ พรหมจันทร์ 

   2. นายชิญณุเษก ออกชมพู 
     3. นายมงคล รุมพล 
งบประมาณของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 
   1. ปีงบประมาณ 2559 จำนวน 499,300 บาท (ปรับปรุงโรงอาหาร 1 หลัง) 
   2. ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 2,852,800 บาท (ปรับปรุงห้องน้ำ ห้องส้วม 1 หลัง/ปรับปรุง     
ที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม 5 หลัง/ปรับปรุงอาคารอำนวยการ 1 หลัง/ปรับปรุงห้องอาบน้ำรวม (ชาย - หญิง)        
1 หลัง/ปรับปรุงพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.6) 
    3. ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 368,600 บาท (ปรับปรุงห้องน้ำ ห้องส้วมหญิง 1 หลัง         
(หลังที่ 1)/ปรับปรุงห้องน้ำ ห้องส้วมชาย 1 หลัง (หลังที่ 2)/ปรับปรุงห้องน้ำ อาคารอำนวยการ) 
  4. ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1,750,300 บาท (ปรับปรุงที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม 4 หลัง) 
 



 
9. ค่ายลูกเสือจังหวัดอุดรธานี 

ชื่อค่าย : ค่ายลูกเสือจังหวัดอุดรธานี 
ทีต่ั้ง : หมู่ที่ 7 บ้านโคกก่อง ตำบลกุดสระ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 
เนื้อที่ : 34-1-64 ไร่ 
เอกสารสิทธิ์ : ที่ดินที่ราชพัสดุ เลขที่ อด. 1761 เนื้อที่ 31-1-79 ไร่ โฉนดที่ดิน เลขที่ 8113 เนื้อที่ 7-3-50 ไร่ 
โฉนดที่ดิน เลขท่ี8114 เนื้อท่ี 26-0-50 ไร่  
ประวัติ : ค่ายลูกเสือจังหวัดอุดรธานี ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2506 โดยจังหวัดอุดรธานีได้ร่วมกับภาคการศึกษาที่ 9     
(ในสมัยที่ขุนธรรมสัตย์ศึกษากร ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี และนายกมล ประสิทธิสา ดำรง
ตำแหน่งผู้ตรวจราชการศึกษาภาค 9 ) ได้ขอแบ่งที่ดินจากโรงเรียนประถมกสิกรรม ซึ่งต่อมาเป็นโรงเรียน
เกษตรกรรม     แผนใหม่ เป็นวิทยาลัยเกษตรกรรมและเป็นวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีในปัจจุบัน จัดสร้าง
เป็นค่ายลูกเสือจังหวัดอุดรธานีและของภาคการศึกษา 9  ต่อมาใช้เป็นอาคารโรงเรียนบ้านโคกก่อง สังกัด
สำนักงานประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานี 
   ในปี พ.ศ. 2508  นายสงัด ศิริรัตน์ ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานีสมัยนั้น สร้างหอประชุม 1 หลัง 
โรงอาหาร 1 หลัง และสร้างบ้านพักลูกเสือจำนวน 8 หลัง โดยได้รับทุนสมทบจากจังหวัดต่างๆ ในภาคการศึกษา 
9  จำนวน 5 จังหวัด คือ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดเลย จังหวัดสกลนคร จังหวัดหนองคาย และจังหวัดอุดรธานี       
ปรากฏชื่อจังหวัดตามบ้านพักลูกเสือทั้ง 8 หลัง 
   ในปี พ.ศ. 2510 นายวิโรจน์ พูนสุข ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี และนายเสนอ นาระคน 
ศึกษาธิการเขต เขตการศึกษา 9 สมัยนั้น ได้สร้างบ้านพักวิทยากรจำนวน 2 หลัง พระบรมรูปรัชกาลที่ 6 และ
ย้ายโรงอาหารมาปลูกสร้างในที่ปัจจุบัน และได้สร้างศาลาเย็นจิตรหน้าค่ายลูกเสือ 
   ในปี พ.ศ. 2518 นายพูนเกียรติ วัชรประทีป ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานีสมัยนั้น ได้สร้าง      
เรือนชื่นใจ ใช้เป็นที่รับประทานอาหารวิทยากรและสร้างซุ้มประตูค่าย  
   ในปี พ.ศ. 2519 -2520 นายวิเชียร เวชสวรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี  สมัยนั้น ได้สร้าง
และปรับปรุงอาคารสถานที่ในค่ายลูกเสือจังหวัดอุดรธานี คือ 
   1. สร้างบ้านพักลูกเสือเพ่ิมอีก 8 หลังข้างๆกับบ้านพักเดิม 
   2. ซ่อมแซมห้องประชุมเพ่ือใช้เป็นห้องฝึกอบรมให้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น และซ่อมแซม         
ห้องเก็บพัสดุ 1 หลัง  
   3. สร้างที่ประชุมกลุ่มย่อยอีก 8 หลัง 
   4. ซื้อที่ดินต่อจากค่ายลูกเสือทางทิศตะวันออกเพ่ิมอีกจำนวน 33 ไร่ โดยใช้งบประมาณจาก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เพ่ือใช้ในกิจการลูกเสือ 
   ในปี พ.ศ. 2528 นายสิทธิ์ พรแก้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี สมัยนั้น ได้สร้างและปรับปรุง    
ค่ายลูกเสือ ดังต่อไปนี้ 
   1. จัดสร้างพระบรมรูปรัชกาลที่ 6 องค์ใหม่ นำไปประดิษฐานบนแท่นพระบรมรูปรัชกาลที่ 6  
องค์เดิม ที่บริเวณหน้าค่ายลูกเสือจังหวัดอุดรธานี  
   2. จัดทำป้ายค่ายลูกเสือทีบ่ริเวณทางแยกเข้าค่ายและบริเวณหน้าประตูค่ายลูกเสือจำนวน  2 ป้าย  
   3. ดำเนินการขอใช้ที่ราชพัสดุเป็นค่ายลูกเสือจังหวัดอุดรธานีจำนวน 31 ไร่ 79 ตารางวา  
   4. จัดปรับปรุงสถานที่และจัดหาอุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับค่ายลูกเสือ ดังนี้  
               4.1 ซ่อมแซมห้องน้ำทั่วไปบริเวณค่าย ลูกเสือ 
               4.2 จัดซื้อม้าหินอ่อนสำหรับห้องประชุมอบรมจำนวน 55 ตัว  
               4.3 จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลจำนวน 1 เครื่อง  
               4.4 ปรับบริเวณท่ีเป็นป่าละเมาะรอบค่ายลูกเสือให้ใช้ประโยชน์ได้  
 



             4.5 เดินสายไฟฟ้า พร้อมติดหลอดไฟฟ้ารอบค่ายลูกเสือ  
            4.6 จัดหาโอ่งมังกรขนาดกลางประจำค่ายลูกเสือจำนวน 20 ใบ  
ในขณะนั้นค่ายลูกเสือจังหวัดอุดรธานีมีเนื้อที่ 64 ไร่ 79 ตารางวาซึ่งรวมทั้งบริเวณโรง เรียนบ้านโคกก่องด้วย 
และใช้ประโยชน์สำหรับจัดกิจกรรมและการอบรมอยู่ในปัจจุบัน  
   ในปี พ.ศ. 2529  ได้รับงบประมาณจากกรมพลศึกษาให้ซ่อมอาคารที่พัก ห้องน้ำห้องส้วมทุก
หลังจำนวน 121,470 บาท และซ่อมรั้วทำรั้วลวดหนามเพ่ิมเติมโดยรอบบริเวณค่ายลูกเสือเพ่ือป้องกันไม่ให้สัตว์
เลี้ยง   ไปทำลายต้นไม้จำนวน 185,070 บาท 
   ในปี พ.ศ. 2535 ได้รับงบประมาณจากกรมพลศึกษา จำนวน 600,000 บาท สร้างอาคารเก็บพัสดุ 1 หลัง  
   ในปี พ.ศ. 2536  ได้ดำเนินการขอใช้ที่ราชพัสดุเป็นค่ายลูกเสือจังหวัดอุดรธานี จากบริเวณ
ด้านหลังวิทยาลัยและเทคโนโลยีอุดรธานี รอบบริเวณค่ายลูกเสือจังหวัดอุดรธานีทางทิศเหนือไปจรดทิศตะวันตก 
แต่ยังไม่ได้รับการปรับพ้ืนที่ให้เป็นที่ใช้ประโยชน์ได้ และในปีเดียวกันนี้ ได้จัดให้มีการจัดงานชุมนุมลูกเสือ-เนตร
นารี เขตการศึกษา 9 ได้มอบหมายให้นายวีระพันธ์  กาหาวงษ์ ศึกษานิเทศก์กรมพลศึกษา เขตการศึกษา 9 
จัดหางบประมาณสร้างอ่างสำหรับอาบน้ำภายในค่ายลูกเสือที่บริเวณบ้านพักครูโรงเรียนบ้านโคกก่อง หลัง
บ้านพักลูกเสือหลังที่ 3 และ 4  และหลังที่ 8  รวม 3 จุดจุดละ 30,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 90,000 บาท  
   ในปี พ.ศ. 2538  กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเร่งรัดพัฒนาค่ายลูกเสือจังหวัดทั่วประเทศ     
ให้เป็นศนูย์พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม การกีฬาและนันทนาการให้แก่เยาวชนและบุคคลทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง   
ให้เป็นศูนย์วิชาการเพ่ือบริการหน่วยงาน สถานศึกษาต่างๆ เกี่ยวกับกิจการลูกเสือ-เนตรนารี จึงได้มอบหมายให้
สำนักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติร่วมกับสำนักพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมทั้ง 12 เขต
การศึกษาทั่วประเทศได้พิจารณาคัดเลือกค่ายลูกเสือจังหวัดที่มีความพร้อมที่สามารถจัดกิจกรรมฝึกอบรมและ
สามารถจัดงานชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับเขตการศึกษาได้ ผู้จัดตั้งเป็น      
ค่ายลูกเสือประจำเขตการศึกษาและสนับสนุนงบประมาณต่อไป ค่ายลูกเสือจังหวัดอุดรธานีจึงได้รับการพิจารณา
คัดเลือกเป็นค่ายลูกเสือประจำเขตการศึกษา 9 อีกค่ายหนึ่งด้วย ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการบริหาร
ลูกเสือแห่งชาติที่ 2366/2538 วันที่ 20 เมษายน 2538 และหนังสือสำนักพัฒนาการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม      เขตการศึกษา 9 ที่ ศธ 020709/399 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2538  
   เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2550 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1 
มอบหมายให้นายวัชรินทร์ ศรีบุรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ     
ค่ายลูกเสือจังหวัดอุดรธานีอีกตำแหน่งหนึ่ง 
   ต่อมาในปีงบประมาณ 2552 ได้รับงบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิ การ        
เพ่ือพัฒนาค่ายลูกเสือจังหวัดอุดรธานีเป็นเงินทั้งสิ้น 1,600,000 บาท ซึ่งมีรายละเอียดการปรับปรุงพัฒนาดังนี้ 
   1. ค่าก่อสร้างฐานกิจกรรมผจญภัยจำนวน 10 ฐาน  เป็นเงิน 100,000 บาท 
   2. ติดตั้งระบบไฟฟ้าใหม่ทั้งหมด     เป็นเงิน 800,000 บาท  
   3. ติดตั้งระบบประปา      เป็นเงิน 700,000 บาท  
   ต่อมาเมื่อมีการแยกเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และ
สำนักงานเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 1 ซึ่งเป็นหน่วยงาน          
ที่รับผิดชอบค่ายลูกเสือจังหวัดอุดรธานีโดยตรง ได้มีหนังสือ ศธ 04176/7913 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2553 
มอบหมายให้นายบุญเพ่ิม นามภูมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพัง ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการค่าย
ลูกเสือจังหวัดอุดรธานีอีกตำแหน่งหนึ่ง  
   ปี  พ.ศ. 2553 สำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โดยนายดิลก พจน์พงษ์     
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดกีฬากอล์ฟการกุศล ขึ้นที่สนามกอล์ฟกองบินที่ 23 เพ่ือหาเงิน
สมทบทุนพัฒนาค่ายลูกเสือ  



   ปี  พ.ศ. 2554 สำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โดยนายดิลก พจน์พงษ์     
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดกีฬากอล์ฟการกุศล ขึ้นที่สนามกอล์ฟวิคตอรี่ จังหวัดหนองคาย  
เพ่ือหาเงินสมทบทุนพัฒนาค่ายลูกเสือ  
   วันที่ 20-21 ธันวาคม 2555 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 1 จัดงาน
ทอดผ้าป่าสามัคคีพัฒนาค่ายลูกเสือเพ่ือระดมทุนในการซ่อมแซมค่ายลูกเสือได้รับเงินบริจาคทั้ งสิ้น        
576,063 บาท หักค่าใช้จ่ายคงเหลือ 512,831 บาท นำเงินดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้  
   1. ค่าจ้างผู้ดูแลค่ายเดือนละ 5,000 บาทเป็นเวลา 18 เดือนเป็นเงิน 90,000 บาท  
   2. รื้อถอนอาคารโรงอาหารหลังเดิมทำการยกเสาคอนกรีตทำโครงหลังคาเหล็ก มุงหลังคา   
ด้วยอลูซิงค์ ขนาดพ้ืนที่ 16 * 20 เมตรใช้เงินทั้งสิ้น 250,000 บาท  
   3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 1 อนุมัติเงินบริจาคดังกล่าวจำนวน
เงิน 157,320 บาท และมอบหมายให้นายบุญเพ่ิม นามภูมี ผู้อำนวยการค่ายลูกเสือ นำลูกจ้างชั่วคราว จำนวน   
4 คนดำเนินการดังนี้  
      3.1 ถมดินลูกรังโรงอาหารแห่ งใหม่  เทคานคอดิน บดอัด เทพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็ก                   
352 ตารางเมตร  
      3.2 ตั้งเสาจำนวน 3 ต้น ยกโครงมุงหลังคาจำนวน 2 ห้อง กว้าง 3.15 เมตร ยาว 6.30 เมตร 
เพ่ือใช้เป็นห้องเก็บอุปกรณ์และงานครัวและห้องประกอบอาหาร  
      3.3 จัดทำเคาน์เตอร์สำหรับวางเตาไฟ เคาน์เตอร์สำหรับเตรียมวัตถุดิบในการปรุงอาหาร 
และเคาน์เตอร์สำหรับจ่ายอาหารให้ห้องครัวจำนวน 1 ชุด  
      3.4 จะทำอ่างล้างจานด้านหลังห้องครัวจำนวน 1 ชุด  
      3.5 ติดตั้งระบบประปาในห้องครัวและอ่างล้างจานจำนวน 4 ชุด พร้อมระบบระบายน้ำทิ้ง  
      3.6 ติดต้ังสายเมนไฟฟ้าระยะทาง 120 เมตร มายังบริเวณประตูทางเข้าค่ายลูกเสือ  
      3.7 ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่างประตูทางเข้าค่ายลูกเสือจำนวน 1 ดวง  
      3.8 ติดตั้งสปอร์ตไลท์ ส่งมายังพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาล  
ที่ 6 จำนวน 1 ดวง  
   เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557 จัดวันอำลาราชการคณะวิทยากรลูกเสือจำนวน 2 ท่าน คือ        
นายอร่ามเรือง อุบลแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขมิ้นบ่อโคลน และนายประณิ ด้วงสะดี ศึกษานิเทศก์ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 1 ร่วมกันบริจาคเงินเป็นค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงไว้
ประจำค่ายลูกเสือจำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 16,000 บาท และติดตั้ งกล้องวงจรปิดจำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 14,000 บาท         
นอกจากนี้ยังเชิญชวนแขกที่มาเข้าร่วมเป็นเกียรติในงานร่วมบริจาคเงินจัดทำโต๊ะอาหารชนิดโครงเหล็ก          
ไม้เนื้อแข็งนั่งได้ทั้งหมด 8 คน ได้จำนวน 18 ชุดมูลค่า 47,179 บาท  
   วันที่ 29 กันยายน 2557 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 1 ได้อนุมัติ
งบประมาณทำการปรับปรุงซ่อมแซมค่ายลูกเสือจังหวัดอุดรธานีจำนวน 313,722 บาท ดำเนินการดังนี้  
   1. ซ่อมแซมอาคารที่พักลูกเสือ shelter จำนวน 8 หลัง เปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคาที่ชำรุด 
เปลี่ยนไมโ้ครงหลังคา ซ่อมแซมพ้ืนไม้ ซ่อมแซมและเปลี่ยนประตู ซ่อมแซมเสา และอ่ืนๆ  
   2. ทำการล้อมรั้วลวดหนามโดยรอบค่ายลูกเสือ ระยะทางประมาณ 941 เมตร  
   นอกจากนี้ยังได้ติดต่อประสานงานขอรถแบคโฮ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี          
มาบกุเบิกทำถนนริมรั้วโดยรอบบริเวณค่าย  
   ปีงบประมาณ 2558 ได้รับงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจจากรัฐบาล โดยนำโรงเรียนบ้านท่าตูม   
ดงสระพัง เป็นจำนวนเงิน 800,000 บาท โดยได้ทำการรื้อถอนอาคารห้องประชุมหลังเก่าทำการก่อสร้างหลัง
ใหม่ รูปทรงเดิม แต่ขยายขนาดให้กว้าง โดยใช้เสาไม้เดิม และเสริมระเบียงด้านข้างด้วยเสาคอนกรีต โครงหลังคา
ทำด้วยเหล็ก มุงหลังคาด้วยแผ่นอลูซิงค์ พ้ืนอาคารและเวทีทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กนอกจากนี้ยังได้รับ 
 



 
งบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ทำการติดตั้งระบบไฟฟ้าใน
ห้องประชุมทั้งหมด ใช้งบประมาณ 39,000 บาท  
    วันที่ 8 ตุลาคม 2558 นายสว่างศรี บุญประสิทธิ์ อดีตข้าราชการครู โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 
และนางพัทยา สืบยุบล อดีตข้าราชการครู โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทัน ซึ่งเคยเป็นคณะวิทยากรลูกเสือ    
ได้จัดงานเกษียณอายุราชการ ณ ห้องประชุมค่ายลูกเสือจังหวัดอุดรธานี โดยมีการระดมทุนโดยขอรับบริจาค    
เพ่ือจัดซื้อเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ไว้สำหรับใช้งานในค่ายลูกเสือ ได้เงินทั้งสิ้น 18,610 บาท ขณะนี้ยังไม่ได้จัดซื้อ
เนื่องจากงบประมาณยังไม่พอ 
อาณาเขต : ทิศเหนือ    จรด ที่ราชพัสดุยกให้เรือนจำกลางจังหวัดอุดรธานี 
    : ทิศใต ้   จรด ที่ราชพัสดุยกให้เรือนจำกลางจังหวัดอุดรธานีและทางสาธารณประโยชน์ 
    : ทิศตะวันออก จรด ที่ราชพัสดุยกให้เรือนจำกลางจังหวัดอุดรธานี 
    : ทิศตะวันตก   จรด ที่ราชพัสดุยกให้เรือนจำกลางจังหวัดอุดรธานีและทางสาธารณประโยชน์ 
จุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ : เป็นป่าไม้มีค่าขนาดใหญ่ผืนเดียวที่ยังคงมีอยู่ในละแวกใกล้เคียง บรรยากาศร่มรื่น 
สมควรอนุรักษ์ไว้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติของป่าและต้นไม้ มีสัตว์ป่าขนาดเล็กอาศัยอยู่มาก 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานลูกเสือจังหวัดอุดรธานี  
ผู้ดูแลประจำค่าย : 1. ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพัง 
     2. นายศักดา สีดาหา้ว เจ้าหน้าที่ดูแล จ้างโดยใช้เงินสนับสนุนจากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 
งบประมาณสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 
   1. งบประมาณปี 2562 จำนวน 957,,000 บาท (ปรับปรุงห้องน้ำ ห้องส้วม 2 หลัง) 
  2. งบประมาณสนับสนุนจากเงินรายได้ สลช. จำนวน 665,560 บาท (ปูกระเบื้องห้องประชุม 
/จดัซื้อครุภัณฑ์) 
    3. งบประมาณปี 2563 จำนวน 1,081,000 บาท (ปรบัปรุงห้องน้ำ ห้องส้วม 4 หลัง) 
   4. งบประมาณปี 2564 จำนวน 8,890,000 บาท (ปรับปรุงที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม 10 หลัง) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
10. ค่ายลูกเสือจังหวัดอุบลราชธาน ี

ชื่อค่าย : ค่ายลูกเสือจังหวัดอุบลราชธานี (บ้านหนองไหล) 
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 2 บ้านหนองไหล ตำบลหนองขอน อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 
เนื้อที่ : 131-0-81 ไร่ 
เอกสารสิทธิ์ : หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เลขท่ี อบ 5408 (ค่ายลูกเสือจังหวัดอุบลราชธานี) 
ประวัติ : เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2502 โดยการริเริ่มของ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ        
นายอภัย จันทวิมล ซึ่งในขณะนั้นเป็นผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมการศึกษาผู้ใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้มี
ความเอาใจใส่ในกิจการลูกเสือสากลที่ดีที่สุด เห็นว่าที่ดินข้างหน้าโรงเรียนบ้านหนองไหล ตำบลหนองขอน 
อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ประมาณ 200 ไร่ เป็นที่ทีเ่หมาะจะสร้างค่ายลูกเสือของภาคการศึกษา 10 โดย
ขอความอนุเคราะห์จากคณะกรรมการจัดการลูกเสือแห่งชาติ ได้รับงบประมาณ 65,000 บาท สร้างเชลเตอร์
จำนวน 4 หลัง ตัดถนนตามแผนผังในปี พ.ศ. 2503 ในปี พ.ศ. 2505 ได้รับงบประมาณสำหรับก่อสร้าง          
กองอำนวยการ รับเงินบริจาคในงานวันครู ภาคการศึกษา 10 เพ่ือก่อสร้างเชลเตอร์อีก 4 หลัง สร้างถังเก็บ     
จ่ายน้ำ บ้านพักวิทยากร โรงอาหารและห้องส้วม 3 หลัง ค่ายที่ใช้สำหรับฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือข้ันความรู้
เบื้องต้นและขั้นความรู้ชั้นสูง ผู้นำ และผู้บริหารยุวกาชาด ระดับภาค ระดับจังหวัด และการอบรมของหน่วยงาน
อ่ืนๆ เช่น นักศึกษาวิชาทหาร ตำรวจตระเวนชายแดน และเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 
โรงเรียนต่างๆเป็นประจำปีทุกปี 
อาณาเขต : ทิศเหนือ    จรด ถนนลูกรังสาธารณประโยชน์และหมู่บ้านหนองไหล หมู่ที่ 1 
    : ทิศใต้    จรด ถนนลูกรังสาธารณประโยชน์และหมู่บ้านหนองไหล หมู่ที่ 1 
    : ทิศตะวันออก จรด ถนนลาดยางถนนแจ้งสนิทเข้าหมู่บ้าน 
    : ทิศตะวันตก   จรด ถนนล๔กรังและป่าสาธารณประโยชน์ 
จุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ : เป็นพื้นที่ที่มีต้นไม้ และบริเวณป่าหนาแน่น ทั้งต้นไม้ใหญ่และต้นไม้เล็ก อุดมสมบูรณ์   
ไปด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหาร เช่น เห็ด ผักพ้ืนเมือง เหมาะสำหรับเป็นแหล่งศึกษาพันธุกรรม ศาสตร์ ศึกษา         
ความเปน็อยู่ของนก สัตว์เลื้อยคลานบางชนิด 
หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ : สำนักงานลูกเสือจังหวัดอุบลราชธานี   
ผู้ดูแลประจำค่าย : - 
งบประมาณสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 
   1. งบประมาณปี 2562 จำนวน 3,045,2000 บาท (ที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม 8 หลัง) 
  2. งบประมาณปี 2564 จำนวน 3,682,500 บาท (ปรับปรุงระบบไฟฟ้า 1 แห่ง/ก่อสร้างห้องน้ำ
รวม 1 หลัง) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 
11. ค่ายลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ 

ชื่อค่าย : ค่ายลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ (ค่ายลูกเสือบุญญานุสาสน์) 
ที่ตั้ง : บ้านน้ำซับ หมู่ที่ 9 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรรีัมย์ 
เนื้อที่ : 88-3-89 ไร่ 
เอกสารสิทธิ์ : ที่ดนิสาธารณประโยชน์ กรมป่าไม้ (อยู่ระหว่างการขอเพิกถอนที่สาธารณประโยชน์) 
ประวัติ : ค่ายลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์เดิมตั้งอยู่บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก ต่อมาในปี พ.ศ. 2514         
นายสุรวุฒิ  บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ในสมัยนั้นและนายสวัสดิ์  คชเสนี กรรมการลูกเสือ
จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะบุคคลที่มีความสนใจกิจการลูกเสือ เห็นว่าค่ายลูกเสือห้วยจรเข้มากมีพ้ืนที่     
และทำเลไม่เหมาะที่จะเป็นค่ายลูกเสือ จึงได้ขอใช้ที่สงวนเลี้ยงสัตว์โคกเขากระโดง ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง 
จังหวัดบุรีรัมย์ จัดสร้างค่ายลูกเสือแห่งใหม่ ชื่อ“ค่ายลูกเสือบุญญานุสาสน์” และได้ของบประมาณจากองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ และสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ในการจัดสร้างอาคารสถานที่ภายในค่ายลูกเสือ 
จังหวัดบุรีรัมย์ขอใช้ที่สงวนเลี้ยงสัตว์โคกเขากระโดง แปลงหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง 4130/2515 ท้องที่
ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ บางส่วนเนื้อที่ประมาณ 212-2-58 ไร่ และทำเลเลี้ยงสัตว์      
เขากระโดง แปลงหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เลขที่ 46000 ท้องที่ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัด
บุรีรัมย์ เนื้อที่ 18-3-32 ไร่ เพ่ือใช้เป็นที่ตั้งค่ายลูกเสือจังหวัด กระทรวงมหาดไทยอนุมัติในหลักการให้จังหวัด
บุรีรัมย์ ใช้ที่ดินสงวนเลี้ยงสัตว์โคกเขากระโดง แปลงหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง 4130/2515 ท้องที่ตำบลเสม็ด 
อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ บางส่วนเนื้อที่ประมาณ 212-2-58 ไร่ และทำเลเลี้ยงสัตว์เขากระโดง     
แปลงหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เลขที่ 46000 ท้องที่ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เนื้อที่ 
18-3-32 ไร่ เพ่ือดำเนินการตามวัตถุประสงค์ แต่ต้องดำเนินการขอถอนสภาพ ตามมาตรา 8 วรรคสอง (1)    
แห่งประมวลกฎหมายที่ดินที่ 5487/2503 ลว. 15 มิถุนายน 2503 เรื่องการปฏิบัติเกี่ยวกับที่ดินอันเป็น           
สาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน 
  จากการย้ายค่ายลูกเสือในครั้งนั้น สำนักงานลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ ไม่ได้แจ้งขึ้นทะเบียน       
ต่อกรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ อย่างเป็นทางการจึงทำให้ไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุน แต่ยังคงได้รับ
งบประมาณบางส่วนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์เท่านั้น ในปี พ.ศ. 2529 นายยุทธ  แก้วสัมฤทธิ์    
ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ในสมัยนั้น เห็นว่าค่ายลูกเสือแห่งนี้ขาดการดูแลละปรับปรุงจึงมอบให้ป่าไม้จังหวัด
บุรีรัมย์เป็นผู้ดูแลสิ่งก่อสร้าง ต่อมาค่ายลูกเสือขาดการดูแลทำให้อาคารชำรุดทรุดโทรมเสียหายใช้การไม่ได้  
      เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2549 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ได้ทำการสำรวจและ
ตรวจสอบข้อมูลค่ายลูกเสือบุญญานุสาสน์ไว้เป็นการเบื้องต้นทำให้ทราบว่าค่ายลูกเสือมีสภาพทรุดโทรมมาก    
ใช้การไม่ได้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ต่อมาเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาจุฬาลงกรณ์      
ราชวิทยาลัยได้ขออนุญาตใช้พ้ืนที่ค่ายลูกเสือจัดกิจกรรมธุดงค์ธรรมยาตรา แผ่เมตตารักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม 
คุม้ครองชีวิตและขออนุญาตปรับปรุงบริเวณค่ายลูกเสือให้เหมาะสมสำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าว  
  วันที่ 30 เมษายน 2556 นายอภินันท์  จันทรังษี ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เชิญผู้เกี่ยวข้อง 
ประกอบด้วย วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 และองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด ไปประชุมหารือกำหนดแนวทางการฟ้ืนฟู
ปรับปรุงค่ายลูกเสือจังหวัด เพ่ือให้สามารถรองรับกิจกรรมลูกเสือ และกิจกรรมอ่ืนๆ ต่อไป โดยผู้ว่าราชการ
จังหวัดบุรีรัมย์ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 เป็นผู้ประสานงาน และ
บริหารจัดการค่ายลูกเสือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดสนับสนุนงบประมาณ     
วนอุทยานภูเขาไฟกระโดงสนับสนุนเรื่องบุคลากรในการทำกิจกรรมเดินป่าศึกษาธรรมชาติ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
จะดำเนินการเรื่องการขอใช้ที่ดินใหถู้กต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 



 
   วันที่ 21 สิงหาคม 2556 สำนักงานลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ได้ขอความร่วมมือระงับการใช้      
และปรับปรุงค่ายลูกเสือต่อวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ต่อมาเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557 ได้มีการรับมอบ-ส่งมอบพ้ืนที่
ค่ายลูกเสือบุญญานุสาสน์ ดังนี้ 
ผู้ส่งมอบ 
   1. นายชัยพร  ทับทิมทอง  เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ประธานกรรมการ 
   2. นายสถาพร  โพธิสาขา  เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน กรรมการ 
   3. นายรณภพ  ณรงค์  เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน  กรรมการ 
ผู้รับมอบ  
   1. นางสโรชินี  โอชโร   รอง ผอ.สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 
   2. นายกองตรี จเร  สัตยารักษ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 
    3. ว่าที่พันโท รัชต์ชัย  มุกดามณีวัลย์ หน.งานส่งเสริมกิจการพิเศษ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1  
  พ้ืนที่ค่ายลูกเสือบุญญานุสาสน์  อยู่นอกเขตวนอุทยานภูเขาไฟกระโดง จังหวัดบุรีรัมย์            
ตามบันทึกส่งมอบ - รับมอบพ้ืนที่ค่ายลูกเสือบุญญานุสาสน์ จังหวัดบุรีรัมย์ ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2557            
ซึ่งเจ้าหน้าที่ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันตรวจสอบสถานที่และสิ่งก่อสร้างแล้วปรากฏว่าถูกต้องตามเอกสารหลักฐาน   
จงึร่วมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
อาณาเขต : ทิศเหนือ    จรด ทางหลวงหมายเลข 226 สายบุรีรัมย์-สุรินทร์    
    : ทิศใต้    จรด ที่สาธารณประโยชน์โคกเขากระโดง 
    : ทิศตะวันออก จรด วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง 
    : ทิศตะวันตก   จรด อ่างเก็บน้ำเขากระโดง  
จุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ : เป็นป่าธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การเข้าค่ายพักแรม และกิจกรรมเชิงนิเวศ 
การคมนาคมสะดวก อยู่ใกล้สถานที่ราชการ และแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อของจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
ผู้ดูแลประจำค่าย : นางสาวฐานิดา  สุขรัมย์ เจ้าหน้าที่ลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ 
งบประมาณของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 
  1. งบประมาณปี 2562 จำนวน 14,760,000 บาท (ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง/
ปรับปรุงที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม 3 หลัง) 
  2. งบประมาณปี 2563 จำนวน 7,470,200 บาท (ปรับปรุงห้องน้ำ ห้องส้วม/ที่พักผู้เข้า 
รับการฝึกอบรม/ระบบไฟฟ้า/ระบบประปา) 
   3. งบประมาณปี 2564 จำนวน 1,08,000 บาท (ก่อสร้างฐานกิจกรรม 20 ฐาน/เครื่องเสียง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
12. ค่ายลูกเสือจังหวัดสุรินทร์ 

ชื่อค่าย : ค่ายลูกเสือจังหวัดสุรินทร์ 
ที่ตั้ง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ถนนสุรินทร์-ช่องจอม ตำบลนอกเมือง        
อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
เนื้อที่ : 45-3-0.71 ไร่ 
เอกสารสิทธิ์ : ใช้พื้นที่ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
ประวัติ : นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ในสมัยที่นายอภัย  จันทวิมล ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ต้องให้จังหวัดและภาคการศึกษามีค่ายลูกเสือเป็นสถานที่ฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือและลูกเสือประจำทุกภาคและ
ทุกจังหวัด ในขณะนั้นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างค่ายลูกเสือ คือศึกษาธิการจังหวัด เพราะด้วยอำนาจหน้าที่
ความรับผิดชอบมีความเก่ียวข้องกับเรื่องนี้โดยตรง 
  ปี พ.ศ. 2504 นายปลอด  ภานุรัตน์ ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ได้นำเรื่องการสร้างค่ายลูกเสือ
เข้าที่ประชุมศึกษาธิการอำเภอ ครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่และหัวหน้าส่วนราชการด้านการศึกษาหารือเรื่องการเลือก
สถานที่และการหาทุนดำเนินการ ในระยะนั้นสำนักงานสหกรณ์ที่ดิน ซึ่งตั้งอยู่หลังวัดโยธาประสิทธิ์ บริเวณที่ดิน    
ในครอบครองของวิทยาลัยเกษตรกรรมสุรินทร์ เห็นว่าที่ดังกล่าวเป็นทำเลที่เหมาะสม มีป่าไม้ ลำห้วย สระน้ำ      
ลำคลอง คันเขื่อนท ที่ลุ่ม ที่เนิน และลานกว้าง เหมาะสำหรับการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรลูกเสืออย่างยิ่ง 
จังหวัดจึงขอแบ่งพ้ืนที่ส่วนนั้นจากวิทยาลัยเกษตรกรรมสุรินทร์เป็นสถานที่สร้างค่ายลูกเสือจังหวัด นายธรรมนูญ  
สิงคเสลิต ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรกรรมสุรินทร์ ได้จัดสรรที่ดินให้จำนวน ๑๐๐ ไร่ ส่วนด้านการหาทุน ได้ขอ
ความร่วมมือจากข้าราชการครูในสังกัดทุกคน โดยขอบริจาคสมทบสร้างค่ายลูกเสือคนละ ๑๐% ของเงินเดือน 
จำนวน ๔ เดือน ได้เงินรวม ๓๐๐,๐๐๐ บาท  
  ในเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๗ นายอภัย  จันทวิมล ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน     
ในพิธีเปิดค่ายลูกเสือจังหวัดสุรินทร์ และได้ปลูกต้นชัยพฤกษ์ไว้เป็นที่ระลึก ๑ ต้น พร้อมทั้งได้ให้คำแนะนำว่า  
ควรสร้างค่ายสำหรับทำกิจกรรมของลูกเสือสำรองไว้ด้วย เพ่ือให้ลูกเสือสำรองได้มาใช้ค่ายด้วย และควรมีดับเดน 
สตอร์ม ฮัท ร่วมอยู่ในส่วนใดส่วนหนึ่งของค่ายนี้ด้วย  
  ปี พ.ศ. ๒๕๐๙ ได้ก่อสร้างโรงเก็บพัสดุและโรงครัว โดยเงินสลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวน 
๑๐๐,๐๐๐ บาท และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ สนับสนุนงบประมาณ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท       
เพ่ือปรับปรุงถนนหน้าอาคารที่พักและขุดคูคลองร่องน้ำริมถนนครึ่งวงกลมหน้าอาคารที่พักด้วย 
  ปี พ.ศ. ๒๕๑๗ ได้มีการปรับปรุงระบบประปาอีกครั้งหนึ่ง โดยได้รับงบประมาณส่วนจังหวัด
สนับสนุนเป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท และในปี พ.ศ. ๒๕๒๒ จังหวัดจึงได้จัดสรรงบประมาณจากรายได้งานแสดงของ
ช้าง ปรับปรุงซ่อมแซมวงเงิน ๙๓,๗๐๘ บาท ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๑๙ - ๒๕๒๔ นายอิศรา  จรัญยานนท์        
ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ได้ให้ความสนใจในการอบรมลูกเสือมาก ได้กระตุ้นส่งเสริมให้วิทยาลัยครู 
วิทยาลัยอาซีวศึกษา และอำเภอต่างๆ จัดอบรมปีละหลายสิบรุ่น แต่มิได้มุ่งเน้นการพัฒนาค่ายลูกเสือมากนัก 
เพราะมีข้อจำกัดด้านงบประมาณ  
  ในการพัฒนาค่ายลูกเสือจังหวัดสุรินทร์ ประสบผลก้าวหน้ามาเป็นลำดับเป็นเพราะความ
ร่วมมือ สนับสนุนช่วยเหลือของภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งกำลังกาย กำลังทรัพย์ รวมทั้งเครื่องมืออำนวยความ
สะดวกต่างๆ มากมาย ถึงวันนี้การพัฒนาค่ายลูกเสือจังหวัดสุรินทร์ ก็ยังคงดำเนินการต่อไป  ยังคงต้องอาศัย
ความร่วมมือจาก   ทุกฝ่าย เพื่อให้ค่ายมีความพร้อมสมบูรณ์สามารถใช้บริการ ใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง  
 
 
 
 
 



อาณาเขต : ทิศเหนือ    จรด แนวรั้วด้านหลังวัดป่าโยธาประสิทธิ์ 
    : ทิศใต้    จรด ลำห้วยโกดกง 
    : ทิศตะวันออก จรด ถนนบ้านพักข้าราชการ ม.ราชมงคลฯ 
    : ทิศตะวันตก   จรด ลำห้วยโกดกง 
จุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ : อยู่ใกล้ตัวเมือง สะดวกในการเดินทางถนนลาดยางถึงค่ายลูกเสือ ใช้น้ำประปาในการ
ให้บริการ มีไฟฟ้า และมหาวิทยาลัยเทคโนฯ มอบหมายเจ้าหน้าที่ดูรักษาและพัฒนาเป็นอย่างดี 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
ผู้ดูแลประจำค่าย : 1. นายธนกร พริ้งเพราะ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนฯ 
     2. นายณัฐพล บุตรโสภา เจ้าหน้าที่ในสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนฯ 
     3. นายภานุวัฒน์ บุตรโสภา เจ้าหน้าที่ในสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนฯ 
งบประมาณสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 
  1. งบประมาณปี 2563 จำนวน 2,915,000 บา (ห้องน้ำ ห้องส้วม) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
13. ค่ายลูกเสือจังหวัดเลย 

ชื่อค่าย : ค่ายลูกเสือจังหวัดเลย (ค่ายลูกเสือศรีสองรัก) 
ที่ตั้ง : บ้านตูบโกบ หมู่ที ่2 ตำบลกกดู่ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 
เนื้อที่ : 41-2-68 ไร ่
เอกสารสิทธิ์ : มีเอกสารสิทธิ์และแผนที่ราชพัสดุแต่ไม่ได้ระบุเลขทะเบียน 
ประวัติ : ค่ายลูกเสือศรีสองรัก เริ่มก่อตั้งเมื่อขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2507 โดยการนำของนาย กำเกิง สุรการ      
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ในขณะนั้น เพ่ือความเป็นสิริมงคลแก่ค่ายลูกเสือ ทางคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดเลย 
จึงมีมติให้ชื่อว่า ค่ายลูกเสือศรีสองรัก ตามชื่อของพระธาตุศรีสองรัก ซึ่งเป็นโบราณสถานอันศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่
เคารพสักการะของชาวจังหวัดเลย ค่ายลูกเสือแห่งนี้เดิมมีเนื้อที่ประมาณ 150 ไร่ ตั้งอยู่ ใกล้กับหมู่บ้านตูบโกบ 
ตำบลกกดู่ อำเภอเมืองเลย ห่างจากจังหวัดเลย ตามเส้นทางถนนเมืองเลย-ท่าลี่ ประมาณ 16 กิโลเมตร 
   ระหว่างปี พ.ศ. 2507 - 2510 ได้มีการก่อสร้างอาคารต่างๆ และได้ปรับปรุงพ้ืนที่เพ่ือให้เป็น    
ค่ายลูกเสือที่มีความพร้อมในการฝึกอบรมลูกเสือ ประกอบกับช่วงเวลานั้นผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ได้ขยายพ้ืนที่
ปฏิบัติการในเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้สถานการณ์บ้านเมืองไม่เป็นที่ไว้วางใจ หน่วยงานต่างๆ          
จึงเล็งเห็นว่าการฝึกอบรมลูกเสือสามารถฝึกนักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนให้เป็นพลเมือ งที่ดี        
มีความรักชาติบ้านเมือง สามารถเป็นกำลังสำคัญในการป้องกันและพัฒนาประเทศ จึงมีการให้ความร่วมมือ
สนับสนุนจากหน่วยงานราชการต่างๆ ตลอดทั้งประชาชนในจังหวัดเลยเป็นอย่างดี โดยได้เสนองบประมาณ
สนับสนุนในการก่อสร้างอาคารอำนวยการจำนวน 1 หลัง  หลังอาคาร หลังอาคารที่พักลูกเสือ shelter จำนวน 
8 หลัง หอประชุมจำนวน 1 หลัง  บ้านพักวิทยากรจำนวน 1 หลัง ห้องส้วมจำนวน 4 หลัง รั้วด้านหน้าค่าย    
และฝายน้ำล้นภายในค่าย 
   ในปี พ.ศ. 2514  ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาค่ายลูกเสือให้มีความเจริญยิ่งขึ้น โดยได้มีการ
ก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วยให้รถยนต์สามารถข้ามไปมาได้สะดวก ก่อสร้างพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จ-       
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ก่อสร้างพระธาตุศรีสองรักจำลอง ประดิษฐานไว้ ณ บริเวณหน้าค่ายลูกเสือ 
ตลอดจนทำถนนดินภายในค่าย 4 สาย ติดตั้งระบบน้ำบาดาล และได้ขอยืมเครื่องไฟฟ้าจากค่ ายลูกเสือจังหวัด
อุดรธานี เพ่ือมาใช้ในการจัดงานชุมนุมลูกเสือครั้งที่ 1 ของจังหวัดเลย ระหว่างวันที่ 12 - 16 กรกฎาคม 2514  
จากนั้น ค่ายลูกเสือศรีสองรักได้ถูกใช้ในการฝึกอบรมและจัดกิจกรรมด้านลูกเสือเรื่อยมาโดยตลอด 
   ต่อมาปี พ.ศ. 2539  นายสมบูรณ์  ช้างภู่  ศึกษาธิการจังหวัดเลยในขณะนั้น ไปสำรวจ         
ค่ายลูกเสือศรีสองรัก พบว่า ค่ายลูกเสือได้กลายสภาพเป็นป่า เนื่องจากถูกละทิ้งมาเป็นเวลานาน อาคาร ที่พัก 
อาคารประกอบและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ได้เสื่อมสภาพผุพังไป ไม่อยู่ในสภาพที่สามารถใช้การได้ อีกทั้ง
พ้ืนที่ค่ายลูกเสือได้ถูกราษฎรบุกรุกใช้เป็นที่ทำกิน หากปล่อยทิ้งไว้จะก่อให้เกิดปัญหา จึงได้นำเรื่องเสนอต่อ    
นายวิพัฒน์ วิมลเศรษฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยในขณะนั้น และเห็นว่าควรจะต้องปรับปรุงและพัฒนาค่ายลูกเสือ
แห่งนี้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชน จึงได้มีการประชุมคณะกรรมการ
ลูกเสือจังหวัดเลย วางแผนปรับปรุง จนในที่สุดได้รับงบสมทบทุนและเงินบริจาคมาใช้ในการปรับปรุงห้องประชุม 
และก่อสร้างอาคารต่างๆ อาคารที่พักลูกเสือ (เชลเตอร์) ใหม่ จำนวน 8 หลัง ปรับปรุงบ้านพักวิทยากร จำนวน   
1 หลัง ก่อสร้างห้องส้วมจำนวน 14 ที่นั่ง วางท่อทำถนนข้างลำห้วยน้ำภูแทนฝายน้ำล้น และสะพานที่ถูกน้ำพัด
หายไป ปรับปรุงถนนภายในค่าย รวมทั้งทางมูลนิธิวิพัฒน์ วิพลเศรษฐ ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ (อำนวยการ) 
ให้อีก 1 หลัง ทำให้ค่ายลูกเสือศรีสองรักได้มีสภาพที่ใช้การได้มาจนถึงปัจจุบัน 
อาณาเขต : ทิศเหนือ    จรด ทางหลวงสายเลย - ท่าลี่ 
    : ทิศใต้   จรด ที่นายสงวน เต็มบุญ, นายสลัม 
    : ทิศตะวันออก จรด ห้วยน้ำภู 
    : ทิศตะวันตก   จรด ที่นายยศ แก้วมณีรัตน์ 



จุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ : พระธาตุศรีสองรักจำลอง และพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 6  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานลูกเสือจังหวัดเลย  
ผู้ดูแลประจำค่าย : ลูกจ้างชั่วคราว 1 คน จา้งโดยงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 
งบประมาณของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 
   1. งบประมาณสนับสนุนเพ่ิมเติม จากเงินรายได้ของ สลช. จำนวน 474,480 บาท (จัดซื้อครุภัณฑ์) 
   2. ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 2,915,000 บาท (ปรับปรุงห้องน้ำรวม) 
   3. ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 3,680,000 บาท (ปรับปรุงที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม 4 หลัง) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
14. ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ ์

14.1 ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์ (ค่ายลูกเสือโสมพะมิตร) 
ชื่อค่าย : ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์ (ค่ายลูกเสือโสมพะมิตร) 
ที่ตั้ง : ตำบลโคกสี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เนื้อที่ : 70-2-55 ไร่  
เอกสารสิทธิ์ : ที่ดินสาธารณะประโยชน์ (อยู่ระหว่างการทำเรื่องขอเพิกถอนที่ดินสาธารณะประโยชน์) 
ประวัติ : ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2516 โดยสโมสรลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ
คณะกรรมการลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยขอความร่วมมือจากคณะกรรมการลูกเสืออำเภอทุกอำเภอในจังหวัด
บริจาคเงินสร้างที่พัก จำนวน 10 หลัง และอาคารสโมสรลูกเสือ 1 หลัง ต่อมาในปี พ.ศ. 2536 สร้างบ้านพัก
วิทยากรอีก 1 หลัง ในปี พ.ศ. 2545 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 
590,400 บาท เพ่ือปรับปรุงอาคารสถานที่ ระบบไฟฟ้าเพ่ือให้ค่ายสามารถใช้งานได้ และได้มีการใช้ค่ายในการ
จัดกิจกรรมลูกเสือและฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน  
 อาณาเขต : ทิศเหนือ   จรด ที่สาธารณะโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล 
     : ทิศใต้   จรด โรงเรียนลำปาว โคกดอนหัน 
     : ทิศตะวันออก จรด ตลาดแตงโม โคกดอนหัน 
     : ทิศตะวันตก  จรด โรงเรียนลำปาววิทยาคม  
จุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ : การคมนาคมสะดวก สภาพแวดล้อมเอ้ืออำนวย อุดมไปด้วยป่าไม้และพันธุ์ไม้หายาก  
                              : ใชเ้ป็นแหล่งศึกษาพันธุ์ไม้และพืชสมุนไพรได้เป็นอย่างดี 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่กาฬสินธุ์ เขต 2 
ผู้ดูแลประจำค่าย : 1. นายทวีสิน  คชโส หัวหน้าค่าย 
                        2. นายขจรพงศ์  ต้นสีนนท์ เจ้าหน้าที่ลูกเสือ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 
     3. นายดำรง  หมั่นเพียร อาสาสมัครดูแลค่ายลูกเสือ  
 

14.2 ค่ายลูกเสือบุรีพรหมลักขโณ 
ชื่อค่าย : ค่ายลูกเสือบุรีพรหมลักขโณ  
ที่ตัง้ : หมู่ที่ 4 ตำบลไค้นุ่น อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เนื้อที ่: 40 ไร่ 
เอกสารสิทธิ์ : ที่ดนิในเขตนิคมสร้างตนเอง (ศึกษาธิการอำเภอกุนารายณ์ขอใช้ที่ดิน/รองอธิบด ี
กรมประชาสงเคราะห์ เป็นผู้อนุญาต) 
ประวัติ : ศึกษาธิการอำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  ได้ขอใช้ที่ดินนิคมสร้างตนเอง เมื่อปี พ.ศ. 2509     
เพ่ือเป็นค่ายลูกเสือเนื่องจากที่ดินแปลงดังกล่าวมีสภาพพ้ืนที่สูงๆ ต่ำๆ มีโขดหิน ไม่เหมาะแก่การประกอบอาชีพ  
ด้านการเกษตรของพลเมือง และนิคมยังไม่ได้ใช้ประโยชน์อื่นใด ต่อมารองอธิบดีกรมประชาสงเคราะห์    
(นายเจริญ  มโนพัฒนะ) ได้แจ้งอนุญาตให้ใช้ที่ดินดังกล่าวเป็นค่ายลูกเสือได้ตามความประสงค์ และได้มีการทำ
ข้อตกลงมอบที่ดินระหว่างคณะกรรมการลูกเสืออำเภอกุฉินารายณ์ และผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธ์ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2509 โดยใช้ชื่อค่ายว่าค่ายลูกเสือบุรีพรหมลักขโณ ซึ่งเป็นชื่อของ          
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในขณะนั้น ต่อมา ปี พ.ศ.2510 โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ ได้ย้ายโรงเรียนมาทำการ
สอนที่ค่ายลูกเสือบุรีพรหมลักขโณ โดยอาศัยศาลาอำนวยการและโรงอาหารของค่ายลูกเสือเป็นที่เรียน และให้
โรงเรียนเป็นผู้ดูแลค่ายลูกเสือด้วย ในปีเดียวกัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคาร
เรียน 1 หลัง 4 ห้อง และได้เปลียนชื่อเป็นโรงเรียนค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์  
 
 



อาณาเขต : ทิศเหนือ    จรด แนวเขตอุทยานแห่งชาติ 
     : ทิศใต้    จรด ถนนห้วยผึ้ง-นาคู 
     : ทิศตะวันออก จรด ถนนห้วยผึ้ง-นาคู 
     : ทิศตะวันตก   จรด ที่ดินสงวนของนิคมสร้างตนเอง 
จุดเด่นทีเ่ป็นเอกลักษณ์ : เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่กาฬสินธุ์ เขต 3  
ผู้ดูแลประจำค่าย : นักการภารโรง โรงเรียนค่ายลูกเสือ  
หมายเหตุ จากรายงานข้อมูลค่ายลูกเสือในจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งว่ามีค่ายลูกเสือ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 แต่เมื่อได้
ตรวจสอบข้อมูลจากรายงานแล้วปรากฎว่าเป็นค่ายลูกเสือที่จัดตั้งขึ้นในโรงเรียนบ้านฝายแตกวิทยาคม เนื่องจาก  
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ประกาศยกเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คือโรงเรียนฝายแตกวิทยาคม เพราะไม่มีนักเรียน
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน เพ่ือประโยชน์ของทางราชการจึงตั้งให้โรงเรียนฝายแตกวิทยาคมเป็นค่ายลูกเสือ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 โดยเอกสารสิทธิ์ที่ดินยังเป็นของ สพฐ. เป็นผู้ใช้ประโยชน์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
15 ค่ายลูกเสือจังหวัดร้อยเอ็ด 

15.1 ค่ายลูกเสือจังหวัดร้อยเอ็ด (ค่ายลูกเสือพลาญชัย) 
ชื่อค่าย : ค่ายลูกเสือจังหวัดร้อยเอ็ด (ค่ายลูกเสือพลาญชัย) 
ที่ตั้ง : บ้านจอมพล ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 
เนื้อที่ : 71-0-93.10 ไร่  
เอกสารสิทธิ์ : ที่ราชพัสดุ หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เลขท่ี รอ. 440 (บางส่วน) 
ประวัติ : ค่ายลูกเสือพลาญชัย ต้ังอยู่ที่หมู่บ้านจอมพล ตำบลนิเวศน์ (เดิมอยู่ในท้องที่ตำบลหนองไผ่) อำเภอ-
ธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ริมทางหลวงแผ่นดินสาย 24 ร้อยเอ็ด-อุบลราชธานี หลักกิโลเมตรที่ 131 ห่างจาก        
ตัวจังหวัดประมาณ 10 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 84 ไร่ ปัจจุบันเหลือเพียง 71-0-93.10 ไร่ เนื่องจากที่ดินบางส่วน     
ถูกแบ่งเพ่ือสร้างโรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย 
   สร้างเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2507 มีนายวิญญู อังคณารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด 
เป็นประธานกรรมการ นายวิโรจน์ พูลสุข ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นรองประธาน นายอำเภอศึกษาธิการ
อำเภอ/กิ่งอำเภอ ทุกอำเภอ อาจารย์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย และนายบุญมา ธงทอง ศึกษานิเทศก์จังหวัด
ร้อยเอ็ด เป็นกรรมการ โดยได้รับความร่วมมือจากข้าราชการทุกแผนก และพ่อค้า ประชาชนทุกอำเภอ           
ในจังหวัดร้อยเอ็ด ดำเนินการก่อสร้างค่ายลูกเสือ ดังนี้ 
   1. บุกเบิกปรับสถานที่ ด้วยเงินวันครู พ.ศ. 2507 เป็นเงิน 4,500 บาท  
   2. สร้างโรงอาหารด้วยเงินวันครู พ.ศ. 2507 เป็นเงิน 13,000 บาท  ปัจจุบันชำรุดแล้ว  
   3. สร้างบ้านพักครูฝึก ด้วยเงินบริจาคของข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนอำเภอเมืองร้อยเอ็ด 
เป็นเงิน 19,000 บาท ปัจจุบันชำรุดแล้ว และรื้อถอนสร้างใหม่  
   4. สร้างศาลาพักเชลเตอร์ ได้รับเงินบริจาคสมทบจากข้าราชการ พ่อค้าประชาชน สร้างศาลา 
9 หลัง ดังนี้  
               4.1.ศาลาพ่อค้า               พ่อค้าร้อยเอ็ด         เงิน 8,000 บาท ชำรุดไม่เหลือซาก 
               4.2.ศาลาสุวรรณภูมิ       อ.สุวรรณภูมิ          เงิน 8,700 บาท รื้อสร้างใหม่ปี 2540  
               4.3.ศาลาอาจสามารถ       อ.อาจสามารถ        เงิน 8,700 บาท รื้อสร้างใหมป่ี 2537  
               4.4.ศาลาพนมไพร       อ.พนมไพร           เงิน 8,700 บาท รื้อสร้างใหม่ปี 2537  
               4.5.ศาลาธวัชบุรี       อ.ธวัชบุรี           เงิน 8,700 บาท รื้อสร้างใหม่ปี 2540  
               4.6.ศาลาเสลภูมิ        อ.เสลภูมิ           เงิน 8,700 บาท รื้อสร้างใหม่ปี 2540  
       4.7.ศาลาจตุรพักตรพิมาน  อ.จตุรพักตรพิมาน   เงิน 8,700 บาท รื้อสร้างใหม่ปี 2540  
               4.8.ศาลาเกษตร-ปทุมรตัน์   อ.เกษตร-ปทุมรัตน ์ เงิน 8,700 บาท รื้อสร้างใหม่ปี 2537 
       4.9.ศาลาโพนทอง        อ.โพนทอง  เงิน 8,700 บาท รื้อสร้างใหมป่ี 2537 
             5. สร้างศาลาอำนวยการ  ใช้เงินวันครู พ.ศ. 2508 เป็นเงิน 49,950 บาท 
             6. สร้างบ้านพักผู้อำนวยการฝึก ใช้เงินวันครู พ.ศ. 2508  เป็นเงิน 15,000 บาท (ไม่เหลือซาก) 
             7. สร้างหอประชุม  ใช้เงินบริจาค  เป็นเงิน 15,000 บาท (รื้อสร้างใหม่) 
             8. สร้างศาลาสหกรณ์ครูร้อยเอ็ด ใช้เงินบริจาคสหกรณ์ครูร้อยเอ็ด จำนวนเงิน 15,000 บาท  
             9. สิ่ งก่อสร้างอ่ืนๆ เช่น พระบรมราชานุสาวรีย์  รัชกาลที่  6 เรือนพยาบาล บ้านพัก
ผู้อำนวยการฝึก หอประชุม ห้องน้ำ ห้องส้วม สนามฝึก ด้วยเงินบริจาคจากอำเภอต่างๆ  
   ค่ายลูกเสือแห่งนี้  สร้างเสร็จเรียบร้อย เมื่อวันที่  31 มีนาคม พ.ศ. 2508 และใช้ชื่อว่า       
“ค่ายลูกเสือพลาญชัย จังหวัดร้อยเอ็ด” ทำพิธีเปิดป้ายเมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2508 โดยนายอภัย จันทวิมล 
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี  
 



   (ที่มา : ภาพถ่ายแผ่นจารึกประวัติค่ายลูกเสือพลาญชัย จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นไม้อัดพ้ืนสีเขียว 
ตัวหนังสือสีขาว ผู้ให้จารึก นายบุญมา ธงทอง ถ่ายภาพแผ่นจารึก นายอภัย ศีรษะภูมิ) 
อาณาเขต : ทิศเหนือ    จรด ทางหลวงสายสามร้อยเอ็ด - อุบลราชธานี 
    : ทิศใต้    จรด ทีด่ินสาธารณะ (โรงเรียนศรีธวัชวิทยา) 
    : ทิศตะวันออก จรด ที่ดินมหาดไทย 
    : ทิศตะวันตก   จรด ที่ดินที่มีการครอบครอง 
จุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ : มีต้นไม้ใหญ่ปกคลุมหนาแน่น พื้นที่ติดกับทางหลวงแผ่นดินและใกล้ชุมชนเมือง มีซุ้ม
มาตรฐาน (สำหรับจัดกิจกรรมลอดซุ้ม) 
หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ : สำนักงานลูกเสือจังหวัดร้อยเอ็ด  
ผู้ดูแลประจำค่าย : -  
งบประมาณของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 
   1. ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 10,520,000 บาท (ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์1 หลัง/
ก่อสร้างห้องน้ำรวม 1 หลัง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
15.2 ค่ายลูกเสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 (ค่ายลูกเสือสระบุศย์) 

ชื่อค่าย : ค่ายลูกเสือสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 (ค่ายลูกเสือสระบุศย์) 
ทีต่ั้ง : หมู่ที่ 5 ตำบลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด  
เนื้อที่ : 122-3-7 ไร่ 
เอกสารสิทธิ์  : ที่ดินสาธารณประโยชน์ ที่ ได้มีการสงวนขอใช้เพ่ือสร้างค่ายลูกเสืออำเภออาจสามารถ             
เมื่อปี พ.ศ. 2509 (สค.1 เลขท่ี 198 )  
ประวัติ : ค่ายลูกเสือสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 (ค่ายลูกเสือสระบุศย์) เดิมเป็นค่ายลูกเสือ
อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2509 โดยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นายอภัย จันทวิมล) 
เป็นประธานพิธีเปิดค่าย ต่อมาคณะกรรมการลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ร่วมกับคณะกรรมการ
ลูกเสือจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นผู้ดำเนินการขอจัดตั้งเป็นค่ายลูกเสือสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 
(ค่ายลูกเสือสระบุศย์) เมือ่วันที่ 19 ตุลาคม 2560  
อาณาเขต : ทิศเหนือ    จรด ที่ดินสาธารณะ 
    : ทิศใต้    จรด ทางหลวงแผ่นดิน (ถนนสายร้อยเอ็ด-พนมไพร) 
    : ทิศตะวันออก จรด โรงเรียนบ้าร่องคำหงษ์ทองสามัคคี 
    : ทิศตะวันตก   จรด ที่ดินเอกชน  
จุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ : มีพ้ืนที่ป่าอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การอยู่ค่ายพักแรม และการคมนาคมสะดวก 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 
ผู้ดแูลประจำค่าย : - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
16. ค่ายลูกเสือจังหวัดหนองบัวลำภู 

ชื่อค่าย : ค่ายลูกเสือจังหวัดหนองบัวลำภู 
ที่ตัง้ : บ้านโพธิ์ศรีสะอาด หมู่ที่ 6 ตำบลกุดจิก อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 
เนื้อที่ : 100-0-0 ไร ่
เอกสารสิทธิ์ : หนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดิน (สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ) 
ประวัติ : จังหวัดหนองบัวลำภู ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2536  ซ่ึงแยกจากจังหวัดอุดรธานี  
    ในปีพ.ศ 2538  จึงเห็นชอบและอนุมัติให้ดำเนินการก่อสร้างค่ายลูกเสือ ในที่สาธารณะทำเล      
ภูน้อย เนื้อที่ประมาณ 100 ไร่ ตั้งอยู่บ้านโพธิ์สะอาด หมู่ที่ 6  ตำบลกุดจิก อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู     
ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 220 หนองบัวลำภู-เลย ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 6 กิโลเมตร ทางแยก        
บ้านนาลาดควาย เลี้ยวขวาไปตามทางถนนหลวงแผ่นดินเก่ากลอยกุดกระสู้  ประมาณ 10 กิโลเมตร               
ถึงค่ายลูกเสือจังหวัดหนองบัวลำภู ติดกองร้อย อส.จ.นภ. และในปีดังกล่าว กรมพลศึกษาได้ขออนุญาตใช้ที่ดิน
จากกระทรวงมหาดไทยและได้รับอนุญาตจากกรมที่ดิน ให้ใช้ที่ดินดังกล่าวก่อสร้างเป็นค่ายลูกเสือจังหวัด       
ตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง 27970 และหนังสือกรมพลศึกษาที่ ศธ 0501.05/8997 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 
2538 
   ปีงบประมาณ 2547  สำนักงานลูกเสือยุวกาชาด และกิจกรรมนักเรียน กระทรวงศึกษาธิการ     
ได้จัดสรรเงินงบประมาณเป็นค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง เพ่ือพัฒนาค่ายลูกเสือจังหวัดหนองบัวลำภู จำนวนเงิน
ทั้งสิ้น 1,750,000 บาท ดังนี้ 
   - ก่อสร้างระบบประปา    จำนวน 200,000 บาท 
   - ก่อสร้างระบบไฟฟ้า    จำนวน 300,000 บาท 
   - ก่อสร้างถนนตามแบบกรมโยธาธิการ  จำนวน 505,000 บาท 
   - ก่อสร้างห้องน้ำชาย-หญิง    จำนวน 700,000 บาท 
โดยได้รับมอบหมายให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู  เขต 1 ดำเนินการและดูแล       
ค่ายลูกเสือจังหวัดหนองบัวลำภู ได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2547 และ
ปัจจุบันยังไม่ได้ใช้ประโยชน์จากค่ายลูกเสือแต่อย่างไร เนื่องจากจะต้องปรับปรุงซ่อมแซมค่ายลูกเสือและต้องใช้
เงินเป็นจำนวนมาก เนื่องจากเป็นค่ายลูกเสืออยู่ห่างไกลการคมนาคม ไม่มีคนดูแลรักษาเป็นป่ารกรุงรังอีกทั้ง
สาธารณูปโภคต่างๆ ได้เกิดการชำรุดเสียหายเป็นจำนวนมาก ยากแก่การบูรณะซ่อมแซมให้กลับมาอยู่ในสภาพ     
ที่ใช้งานได ้
อาณาเขต : ทิศเหนือ    จรด ที่ดินเอกชน 
    : ทิศใต้    จรด ที่ดินเอกชน 
    : ทิศตะวันออก จรด ถนนทางหลวงแผ่นดิน 
    : ทิศตะวันตก   จรด กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดหนองบัวลำภู 
จุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ : เป็นสถานที่ฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือทุกระดับ การอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ    
เนตรนารี การจัดกิจกรรมต่างๆ เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานลูกเสือจังหวัดหนองบัวลำภู 

 
 
 
 
 
 
 



 
17. ค่ายลูกเสือจังหวัดอำนาจเจริญ 

ชื่อค่าย : ค่ายลูกเสือจังหวัดอำนาจเจริญ 
ที่ตั้ง : บ้านคึมใหญ่ ตำบลคึมใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 
เนื้อที่ : 213-3-27.5 ไร่ 
เอกสารสิทธิ์ : ที่ราชพัสดุ เลขท่ี 1048 ผู้ครอบครองใช้ประโยชน์ โรงเรียนบ้านคึมใหญ่ 
ประวัติ : เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2545 ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจข้อมูลและการพัฒนาค่ายลูกเสือ
จังหวัดอำนาจเจริญ และมีกาประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่  13 มกราคม 2546 ที่ประชุมได้เสนอสถานที่ที่
เห็นสมควรในการสร้างค่ายลูกเสือจังหวั จำนวน 7 แห่ง จาก 7 อำเภอ หลังจากนั้นได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
สำรวจพื้นที่ทั้ง      7 แห่ง โดยกำหนดหลักเกณฑ์การสำรวจไว้ ดังนี้ 
  1. สภาพทั่วไป 
  2. การคมนาคม 
  3. ระบบสาธารณูปโภค 
  4. สิทธิการครอบครองที่ดิน 
  5. ผู้ควบคุมดูแลรักษา 
  6. ความร่วมมือจากชุมชน 
  วันที่ 1 เมษายน 2546 ประชุมคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดอำนาจเจริญ คณะกรรมการสำรวจ
ข้อมูลพืน้ที่สร้างค่ายลูกเสือ ได้เสนอพ้ืนที่สร้างค่ายลูกเสือ 4 แห่ง ซึ่งสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ได้แก่ 
  1. บริเวณป่าดงใหญ่ อำเภอหัวตะพาน 
  2. บริเวณโรงเรียนบ้านคึมใหญ่ อำเภอเมืองฯ 
  3. บริเวณอุทยานแห่งชาติเหล่าพรวน (ภูสิงห์ภูผาผึ้ง) อำเภอเมืองฯ 
  4. บริเวณภูจำปา อำเภอเมืองฯ 
  ที่ประชุมมีมติเลือกบริเวณโรงเรียนบ้านคึมใหญ่ อำเภอเมืองฯ เป็นที่สร้างค่ายลูกเสือจังหวัด  
  วันที่ 26 พฤษภาคม 2546 ประชุมคณะกรรมการสร้างค่ายลูกเสือจังหวัด วางแนวทางการ
สร้างค่ายลูกเสือ  
  วันที่ 16 กรกฎาคม 2546 มีการปรับโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ ยุบรวมหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ทำให้การดำเนินการสร้างค่ายลูกเสือไม่มีหน่วยงานใดเป็นผู้ดูแล 
   วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ใช้สถานที่บริเวณโรงเรียนบ้านคึมใหญ่เป็น
ที่สร้างค่ายลูกเสือจังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 213 – 3 – 27.5 ไร่ โดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการที่ประชุม 
ดำเนินการขอใช้ที่ดินให้ถูกต้อง โดยประสานงานกับธนารักษ์จังหวัดอำนาจเจริญ เรื่องวิธีการขั้นตอนการขอใช้
ที่ดนิที่ราชพัสดุดังกล่าว  
  ปี พ.ศ. 2553 จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดสรรงบพีฒนาจังหวัด โครงการไทยเข้มแข็ง จำนวน 
2,795,000 บาท เพ่ือก่อสร้างอาคารหอประชุม ที่พักวิทยากร ห้องน้ำ ห้องส้วม และข้าราชการในสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาได้ร่วมกันบริจาคเงินประมาณ 130,000 บาท เพ่ือสร้างที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 1 หลัง 
รวมถึงข้าราชการครู ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประชาชนในจังหวัดได้บริจาคเงินเพ่ือซื้อวัสดุดอุปกรณ์ เช่น         
เครื่องขยายเสียง โต๊ะ เก้าอ้ี อุปกรณ์เครื่องครัว วัสดุการเกษตร เครื่องปั๊มน้ำ ฯลฯ  
  การก่อสร้างค่ายลูกเสือดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2553 ได้มีการทำบุญเลี้ยงพระ    
เพ่ือความเป็นสิริมงคล และดำเนินการจัดฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จำนวน 2 รุ่น ในเดือนตุลาคม และ      
เดือนธันวาคม 2553 และมีการจัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารีจนถึงปัจจุบัน 
 
 
 



 
อาณาเขต : ทิศเหนือ    จรด ทาง ร.พ.ช. สายดอนหวายคึมใหญ่ 
    : ทิศใต้    จรด ที่ดินเอกชน 2 ราย และลำห้วยละออง 
    : ทิศตะวันออก จรด ที่ดิน นายบัวกัน โสดาภักดิ์ และทางสาธารณประโยชน์ 
    : ทิศตะวันตก   จรด ที่ดิน นายพรหมมา โสดาภักดิ์ 
จุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ : เป็นที่ราบ มีป่าไม้สมบูรณ์อยู่ด้านหลังค่าย มีสระเก็บน้ำ 8 ไร่ มีพันธุ์ปลาน้ำจืด          
การคมนาคมสะดวกเป็นทางลาดยางตลอดทั้งสาย ใกล้ชุมชน โรงเรียน วัด และโรงพยาบาลส่งเสริมตำบล                 
มีลำน้ำธรรมชาติ (ห้วยละออง) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานลูกเสือจังหวัดอำนาจเจริญ   
ผู้ดูแลประจำค่าย : 1. ผู้อำนวยการค่ายลูกเสือจังหวัดอำนาจเจริญ 
     2. นายเด่น พุทธิเฉลิมชัย  เจ้าหน้าที่ค่าย 
     3. นายทวี ดอกบัว   เจ้าหน้าที่ค่าย 
     4. นายสมเดช ภานุสถิต  เจ้าหน้าที่ค่าย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
18. ค่ายลูกเสือจังหวัดบึงกาฬ 

ชื่อค่าย : ค่ายลูกเสือจังหวัดบึงกาฬ 
ที่ตัง้ : หมู่ที่ 6 ตำบลท่ากกแดง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ  
เนื้อที่ : 50-3-33 ไร่ 
เอกสารสิทธิ์ : ที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ นค. 481 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง อำเภอเซกา  
เป็นผู้ครอบครองใช้ประโยชน์  
ประวัติ : ค่ายลูกเสือจังหวัดบึงกาฬ ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยคณะกรรมการลูกเสือจังหวัด-       
บึงกาฬ ได้จัดประชุมและมีมติดำเนินการยื่นเรื่องต่อผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดบึงกาฬในการขอจัดตั้งค่าย 
เพ่ือให้มีค่ายลูกเสือประจำจังหวัดสำหรับใช้ทำกิจกรรมของลูกเสือ และเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ รวมทั้งใช้
เป็นสถานทีพั่ฒนาสุขภาพกาย สุขภาพจิตของชุมชนอีกด้วย  
อาณาเขต : ทิศเหนือ    จรดที่ดนิเอกชน     
    : ทิศใต้    จรดที่ดินเอกชน  
    : ทิศตะวันออก จรดทางสาธารณประโยชน์และที่ดินเอกชน  
    : ทิศตะวันตก   จรดทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๒๐๒๖  
จุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ : การคมนาคมสะดวก มีป่าไม้เบญจพรรณที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การอยู่ค่ายพักแรม 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานลูกเสือจังหวัดบึงกาฬ 
ผู้ดูแลประจำค่าย : - ไมม่ี - 
งบประมาณสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 
   ค่ายลูกเสือจังหวัดบึงกาฬ ก่อตั้งเมือ่ปี 2563 จึงยังไม่มีการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
   


