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สรุปผลการด าเนินงานโครงการงานชุมนุมลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ 

เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

“ลูกเสือจิตอาสาท าความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน” 

ระหว่างวันที ่ ๕ – ๙  มิถุนายน  ๒๕๖๒ 

สาระส าคัญโดยย่อ 

                     ความเป็นมาของการจัดโครงการชุมนุมลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “ ลูกเสือจิตอาสาท าความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน” 
  โครงการลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก “ ลูกเสือจิตอาสาท าความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน” ในครั้งนี้มีทีมาจากการจัดงานชุมนุมลูกเสือ
ของภาคใต้ ที่เป็นพ้ืนที่เริ่มต้นทางความคิด มีการจัดกิจกรรมลูกเสืออย่างต่อเนื่องยาวนาน ซ่ึงในครั้งนี้ได้มอบหมาย
ให้ นายอดินันท ์ ปากบารา (ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี) เป็นประธานด าเนินการจัดโครงการลูกเสือ
ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน  ซ่ึงประกอบกับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอกสุรเชษฐ์  ชัยวงศ์)  
ได้เล็งเห็นความส าคัญจึงมอบหมายให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ด าเนินการต่อยอดการจัดงานชุมนุมลูกเสือฯขึ้น
ตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ  โดยมีกลุ่มเป้าหมาย  จ านวนภาคละ ๖,๘๑๐ คน โดยในแต่ละภาคน าไปหารือใน
การก าหนดกิจกรรมตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ และ และให้เชิญลูกเสือจากประเทศเพ่ือนบ้านเข้าร่วมงานชุมนุม
ลูกเสือฯ ดังกล่าวด้วยในครั้งนี้ 
 

๑.หลักการและเหตุผล 
  กระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจที่ส าคัญที่มุ่งให้นักเรียน นักศึกษา  และเยาวชนได้รับการพัฒนา
คุณธรรม  จริยธรรม  ระเบียบวินัย  ความรับผิดชอบ  ความซื่อสัตย์ สุจริต และความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์  รวมทั้งมีความประพฤติกรรมที่เหมาะสม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีค่านิยมที่ถูกต้องเพ่ือ
พัฒนาทักษะชีวิต รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยน้อมน าสู่การปฏิบัติ  อันได้แก่ 
  ๑.  มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง ต้องมีความรู้ ความเข้าใจที่มีต่อชาติบ้านเมือง  ยึดมั่นใน
ศาสนา  มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์  และมีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน 
  ๒. มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีคูธรรม ให้รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด ถูก สิ่งชั่ว  สิ่งดี  เพื่อปฏิบัติแต่สิ่งที่
ชอบที่ดีงาม ปฎิเสสิ่งที่ผิดที่ชั่ว  เพ่ือสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 
  ๓. มีงานท า มีอาชีพ ต้องให้เด็กรักงาน  สู้งาน  ท างานจนส าเร็จ  อบรมให้เรียนรู้การท างาน  
ให้สามารถเลี้ยงตัวและเลี้ยงครอบครัวได้ 
 
 
 
 
 



                ๒ 
  ๔. เป็นพลเมืองดี การเป็นพลเมืองดีเป็นหน้าที่ของทุกคน สถานศึกษาและสถานประกอบการ
ต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสท าหน้าที่พลเมืองดี การเป็นพลเมืองดี หมายถึง การมีน้ าใจ มีความเอ้ืออาทร ต้อง
ท างานอาสาสมัคร งานบ าเพ็ญประโยชน์ “ เห็นอะไรที่จะท าเพ่ือบ้านเมืองได้ก้อต้องท า” 
  .ในการน้อมน าพระบรมราโชบายสู่การปฎิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมนั้น  งานลูกเสือเป็นกิจกรรม
หนึ่งที่มีวัถตุประสงค์เพ่ือพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญาจิตใจ  และศีลธรรม  ให้เป็นพลเมืองดี   
มีความรับผิดชอบและช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคีและมีความเจริญก้าวหน้า  ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยใน
การพัฒนาประเทศได้ทางหนึ่ง  การใช้กิจกรรมลูกเสือในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้แก่เด็ก
และเยาวชน สามารถคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา และเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  มีทักษะชีวิต  มีลักษะนิสัยเป็นผู้มี 
ระเยียบวินัย มีความอดทน อดกลั้น เสียสละ มีน้ าใจ มีเมตตา  มีความเป็นผู้น า  ผู้ตามที่ดี  มีความสามัคคีรักใคร่
ปรองดอง รู้จักเสียสละ และบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม รู้คุณค่าในศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม รวมทั้งรู้จักการ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน จึงนับว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเยาวชนให้มี
คุณลักษณะที่พ่ึงประสงค์  ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ๓.๒ พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ 
และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า ๓.๒.๒ พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ  มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการท างานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน  สนับสนุนให้เด็ก
เข้าร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะกิจกรรมการบ าเพ็ญประโยชน์ เป็นการปลูกฝังนิสัยของเด็กและเยาวชนให้เป็นคนมีน้ าใจ  มีจิต
สาธารณะ ปลูกฝังให้รู้จักการช่วยเหลือผู้อ่ืน  รู้จักท าประโยชน์เพ่ือผู้อ่ืนและสังคมค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและ
ชุมชนควบคู่กับการศึกษา เพ่ือความเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศชาติสืบไป  
  ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยส านักงานลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
ตระหนักและเล็งเห็นความส าคัญดังกล่าว  โดยมอบหมายให้ศึกษาธิการภาคตะวันออก  เห็นควรด าเนินการ 
โครงการงานชุมนุมลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

 “ลูกเสือจิตอาสาท าความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน” ระหว่างวันที่  ๕ – ๙  มิถุนายน  ๒๕๖๒  ณ  ค่าย
ลูกเสือวชิราวุธ  อ าเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี  เพื่อเฉลิมพระเกียรติประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ  และน้อมน า
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติและให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”  

 เพ่ือสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 



               ๓ 
๒. วัตถุประสงค์ของการจัดงาน 
  ๒.๑ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และน้อมน าพระ
บรมราโชบายสู่การปฏิบัติโดยผ่านกิจกรรมลูกเสือ 
  ๒.๒ เพ่ือให้ลุกเสือและผู้บังคับบัญชาลูกเสือได้ปฏิบัติกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์
และวัฒนธรรม สร้างสัมพันธ์ภาพซึ่งกันและกัน       
  ๒.๓ เพ่ือเสริมสร้างทักษะชีวิต และเสริมสร้างจิตอาสาและการบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อ
สังคม 
  ๒.๔ เพ่ือเป็นการเผยแพร่กิจการลูกเสือให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 
 

๓. เป้าหมาย 
  เชิงปริมาณ  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมภาคตะวันออก  จ านวน  ๖,๘๑๐  คน 
  เชิงคณุภาพ  ลูกเสือมีทักษะชีวิต  มีจิตอาสา  เพ่ือช่วยเหลือสังคมตามอุดมการณ์ของลูกเสือ 
 

๔. สถานที่จัดงานชุมนุมฯ 
  ณ  ค่ายลูกเสือวชิราวุธ  อ าเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี 
 

๕. ก าหนดระยะเวลาการจัดงานชุมนุมฯ 
  ระหว่างวันที่  ๕ – ๙  มิถุนายน  ๒๕๖๒ 
 

๖. ค าขวัญของงานชุมนุม 
  “ลูกเสือจิตอาสาท าความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน” 
“Volunteer Scouts do good deeds to demonstrate their united loyalty and honour for the king” 
 

๗. กิจกรรมในงานชุมนุมฯ 
  ๗.๑ กิจกรรมหลัก 
   - กิจกรรมมรดกและวัฒนธรรมของเรา 
   - กิจกรรมศาสนา 
   - กิจกรรมพัฒฯชุมชน/กิจกรรมแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
   - กิจกรรมทักษะลูกเสือ 
   - กิจกรรมเดินทางไกล 
   - กิจกรรมจิตอาสาท าความดี 
                        
 
 
 
 



  ๔ 
  ๗.๒ กิจกรรมยามว่าง 
   - กิจกรรมนิทรรศการ 
   - กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 
   - กิจกรรมท าความดี จิตอาสา สู่สากล 
   ๗.๓ กิจกรรมพิเศษ 
   - กิจกรรมชาวค่าย 
   - กิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
   - ศิลปวัฒนธรรม 
   - ชุมนุมรอบกองไฟ 
   - กิจกรรมยามว่าง 
   - กิจกรรมวัฒนธรรมพื้นบ้าน 
 

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๘.๑ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และลูกเสือมีส่วนร่วมในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหา
มงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และน้อมน าพระบรมราโชบายสู่การปฏิบัติโดยผ่านกิจกรรมลูกเสือ 
  ๘.๒ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และลูกเสือได้ร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์
และวัฒนธรรม สร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีซึ่งกันและกัน มีจิตอาสาและการบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
  ๘.๓ ลูกเสือ ได้รับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ 
สุจริต และความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  รวมทั้งได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม มีความ
ประพฤติที่เหมาะสม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีค่านิยมที่ถูกต้องเพ่ือการพัฒนาทักษะชีวิตรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม 
  ๘.๔ กิจการลูกเสือเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            



                                                                                                                           ๕ 
การเตรียมงานชุมนุม   กองสถานที่และสาธารณูปโภค 
 

  ส านักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี  ได้รับมอบหมายจาก ส านักงานศึกษาธิการภาค ๘  ตามค าสั่งที่ 
๑ /๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด าเนินโครงการชุมนุมลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน
โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “ลูกเสือจิตอาสาท าความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน” 
  การจัดงานชุมนุมในครั้งนี้  กองสถานที่และสาธารณูโภค เน้นความส าคัญการจ ากัดอาณาเขตที่
การจัดตั้งหมู่บ้าน ค่ายย่อย สถานที่ท าการกองและฝ่าย  สถานที่ทั้งในค่ายและนอกค่ายชุมนุมฯ รวมทั้งการบริการ
ทางด้านพัสดุ  สิ่งอ านวยความสะดวกในด้านไฟฟ้า  ด้านประปา  และด้านสุขาภิบาลต่างๆ  อีกทั้งการอ านวยความ
สะดวกในด้านที่พักของกรรมการตามความเหมาะสม  สิ่งที่ส าคัญคือเรื่องการรักษาความสะอาด  ด้านสุขอนามัย 
ในค่ายและนอกค่ายชุมนุมฯ รวมถึงการจัดการบริการในเรื่อง  เต็นท์  โต๊ะ เก้าอ้ี  ป้าย การจัดเก็บขยะ  การท า
ความสะอาดห้องน้ า การบริการรถน้ าดื่มเคลื่อนที่ การประดับธง ในที่ต่างๆ และสถานที่ส าคัญในการท าพิธีชุมนุมฯ  
 

การมอบหมายงานในหน้าที่การจัดงานชุมนุมลูกเสือวิสามัญแห่งชาติ 
 

             นายอนุชา  พงษ์เกษม  ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี ในฐานะประธาน หัวหน้ากอง ได้
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่  ตามรายชื่อค าสั่ง ที่  ๑/๒๕๖๒  เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด าเนินโครงการชุมนุม
ลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก“ลูกเสือจิตอาสาท า
ความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน” ในวันที่  ๕ – ๙  มิถุนายน  ๒๕๖๒ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ าเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมในการชุมนุม จ านวน ๖.๘๑๐  คน นั้น 
             ส านักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี เล็งเห็นความส าคัญงานตามนโยบายของการจัดงานชุมนุมลูกเสือบ าเพ็ญ
ประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “ลูกเสือจิตอาสาท าความดี  
รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน” และได้รับมอบหมายให้เป็นประธานกองสถานที่และสาธารณูปโภค เพ่ือเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการด าเนินงานจัดงาน พร้อมขอมอบหมายให้คณะท างานรับผิดชอบเกี่ยวกับการดูแลกองสถานที่
และสาธารณูปโภค ของค่ายย่อย จ านวน ๘  จังหวัด  ได้แก่  ค่ายย่อยที่ ๑ จังหวัดชลบุรี , ค่ายย่อยที่ ๒ จังหวัด
ระยอง , ค่ายย่อยที่ ๓ จังหวัดฉะเชิงเทรา , ค่ายย่อยที่ ๔ จังหวัดจันทบุรี , ค่ายย่อยที่ ๕ จังหวัดตราด , ค่ายย่อย 
ที่ ๖ จังหวัดนครนายก , ค่ายย่อยที่ ๗  จังหวัดปราจีนบุรี , และค่ายย่อยที่ ๘  จังหวัดสระแก้ว ที่เข้าร่วมในการ
ชุมนุมในครั้งนี้ ดังนี้  (เอกสารแนบท้าย) 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



               ๙ 
การปฏิบัติงานในส่วนที่รับผิดชอบ 
   

    ในส่วนของการเตรียมงานในพ้ืนที่การจัดงานชุมนุมลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน
โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “ลูกเสือจิตอาสาท าความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน” ในวันที่  
๕ – ๙  มิถุนายน  ๒๕๖๒ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  โดยมีผู้เข้าร่วมในการชุมนุม 
จ านวน  ๖.๘๑๐  คน นั้น  ได้ด าเนินการประสานงานและส ารวจในเรื่องระบบสาธารณูปโภค อาทิเช่น ระบบไฟฟ้า 
, ระบบประปา , ห้องสุขาท่ีอยู่ในค่ายวชิราวุธ ,ป้ายติดตามจุดต่างๆ , เสาธงพร้อมธง , โต๊ะ ,เก้าอ้ี , เต็นท์ , พร้อม  
น้ าดื่ม , ขยะ , อาคารที่พักส าหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่ในการท างาน ให้เพียงพอต่อความต้องการของการเข้า
ร่วมชุมนุมทั้งหมด  เพ่ือให้เกิดปัญหาหรืออุปสรรคน้อยที่สุดในการท างานและการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าใน
แต่ละวันของการปฏิบัติหน้าที่ 
    ส านักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี  ได้มีการประชุมคณะท างานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องในการที่จะแบ่งงานตาม
ส่วนภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในการมอบหมายงาน ในส่วนของค่าย  ได้แก่  ค่ายย่อยที่ ๑ จังหวัดชลบุรี , ค่าย
ย่อยที่ ๒ จังหวัดระยอง , ค่ายย่อยที่ ๓ จังหวัดฉะเชิงเทรา , ค่ายย่อยที่ ๔ จังหวัดจันทบุรี , ค่ายย่อยที่ ๕ จังหวัด
ตราด  ค่ายย่อยที่ ๖ จังหวัดนครนายก , ค่ายย่อยที่ ๗  จังหวัดปราจีนบุรี , และค่ายย่อยที่ ๘  จังหวัดสระแก้ว 
ที่เข้าร่วมในการ  และในส่วนอ่ืนๆ  การจัดซื้อ , จัดจ้าง , การประสานงานทั่วไป  และงานด้านเอกสารที่เกี่ยวข้อง  
เพ่ือให้เกิดการท างานทีค่ล่องตัวและบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพ่ือก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการปฏิบัติงานให้เกิดความส าเร็จบรรลุล่วงไปด้วยดี 
   ส่วนในการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดงานชุมนุมลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหา
มงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “ลูกเสือจิตอาสาท าความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน” ระหว่างวันที่ ๕ – ๙ 
มิถุนายน  ๒๕๖๒  ณ  ค่ายลูกเสือวชิราวุธ  อ าเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี  กองสถานที่และสาธารณูปโภค มีความ
พร้อมในการปฏิบัติหน้าที่เต็มเปี่ยมตามความสามารถ  คณะท างานลงส ารวจพ้ืนที่ตามจุดต่างๆ อาทิเช่น  ห้องสุขา
เต็มได้ประสานงานกับรถสูบสิ่งปฎิกูล มาดูดออก  ส่วนห้องน้ าที่น้ าไม่เพียงพอ ได้ประสานรถน้ าเคลื่อนที่เติมน้ าใน
ถังส ารองน้ าที่มีบริการไว้ตามจุดค่ายต่างๆ กั้นที่อาบน้ าส าหรับผู้ชาย เพ่ือการอาบน้ าให้เพียงพอต่อความต้องการ
    ในบางค่ายมีส่วนของท่อประปาแตกในช่วงกลางคืน ทางคณะท างานได้ด าเนินการขุดท่อในส่วนที่แตก
ออกและเปลี่ยนท่ออุดรอยแตกให้ใช้งานได้ตามปกติ ในช่วงทันถ่วงที  รวมทั้งการก าจัดขยะในแต่ละวันของค่าย 
ได้ด าเนินการประสานงานรถเก็บขยะเคลื่อนที่ เข้าในพ้ืนที่เก็บขยะทุกวัน ๆละ ๒ รอบ คือ ในช่วงเช้าและช่วงบ่าย  
พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่ดูแลท าความสะอาดในส่วนของรถสุขาเคลื่อนที่ทุกวัน ในส่วนของห้องน้ าภายในค่าย มี
เจ้าหน้าที่ดูแลท าความสะอาดห้องน้ าชาย – หญิง ทุกวันๆละ ๒ รอบ ในความสะอาดและลดกลิ่นสิ่งปฎิกูล เพ่ือให้
ห้องน้ าสะอาดพร้อมใช้งานตลอดการจัดงาน  อีกทั้งประสานงานในส่วนของรถน้ าเคลื่อนที่ในการเติมห้องอาบน้ า
ในแต่ละจุดที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ เพ่ือการด าเนินการในด้านระบบสาธารณูปโภคออกมาในรูปแบบที่
สมบูรณ์และเกิดปัญหาให้น้อยที่สุด พร้อมกันนี้ยังได้ประสานงานในส่วนของรถน้ าดื่มเคลื่อนที่ มีไว้ให้บริการตลอด
งานชุมนุมทุกวัน เพ่ือรองรับการบริการส าหรับผู้เข้าร่วมชุมนุมตลอดการจัดงานฯ 
 

 
 
 
 
 
 
 



               ๑๐ 
ปัญหาอุปสรรค 
       การจัดสรรงบประมาณน้อยมากไม่เพียงพอแก่ความต้องการส าหรับค่าใช้จ่ายที่จ าเป็น แต่ได้มีการ
ประชุมและบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในการบริหารงบประมาณที่จัดสรรมาอย่างจ ากัดให้ตรงตามความจ าเป็นให้
พอเพียงในการบริหารจัดการตามความเหมาะสมและต้องใช้ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการในการจัดงานชุมนุมฯ 
จากส านักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี เพ่ือให้หลักการบริหารงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์
ของการจัดงานให้ลุล่วงด้วยดีเต็มก าลังความสามารถ 
 

ข้อเสนอแนะ 
      พ้ืนที่ในการจัดการของค่ายย่อย ในขณะที่จัดการชุมนุมฯค่ายมีฝนตก น้ าท่วมเต้นท์นอนท าให้ผู้เข้า 
รับการชุมนุมไม่สามารถหลบอาศัยในเต้นท์ได้ และการจัดเข้าเวรพยาบาลไม่มีส าหรับภาคกลางคืน ขณะที่ผู้เข้า 
รับการชุมนุมเจ็บป่วยเวลากลางคืน ไม่มีรถพยายาลฉุกเฉินไปส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาล ควรจัดเวรพยาบาลตลอด
ทั้งคืนเพื่อการบริการได้ทันถ่วงที ่       
   

ค่าใช้จ่ายการจัดงาน  
ที ่ รายการ จ านวนเงิน 

(รับ) 
จ านวนเงิน 

(จ่าย) 
คงเหลือ หมายเหตุ 

 รับโอนเงินจากส านักงานศึกษาธิการภาค ๘ ๕๐๐,๐๐๐    
๑. ค่าเช่าเต็นท์, เก้าอ้ี,โต๊ะขาว  ๑๙๖,๕๕๙   
๒ ค่าจ้างติดตั้งไฟฟ้าในการชุมนุม  ๘๐,๐๐๐   
๓ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการชุมนุม  ๔๙,๔๐๙.๘๐   
๔ ค่าจ้างเหมาท าอาหารเจ้าหน้าที่กองสถานที่  ๔๗,๒๐๐   
๕. ค่าจ้างเหมาท าความสะอาดห้องน้ าและเก็บขยะ  ๓๙,๐๐๐   
๖. ค่าวัสดุไฟฟ้าและประปา  ๓๑,๙๕๐.๒๐   
๗. ค่าสูบสิ่งปฎิกูล  ๓๐,๐๐๐   
๘. ค่าจ้างท าผังป้าย  ๑๗,๐๐๐   
๙. ค่าจ้างท าเวทีจิตอาสา  ๕,๐๐๐   

๑๐. ค่าเบี้ยเลี้ยงรถสุขาเคลื่อนที่ ๑ คัน  ๒,๕๐๐   
๑๑. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนราชการ ๒ คัน  ๑,๓๘๑   

                                           รวมจ่าย  ๕๐๐,๐๐๐ -  
                 (ห้าแสนบาทถ้วน) 
                                                                               
 
 
 
 
            
 



                                 ๑๑                   
     รายนามสนับสนุนการจัดงาน 
 

ที ่ หน่วยงาน/รายการสนับสนุน จ านวน หมายเหตุ 
๑. เทศบาลนครแหลมฉบัง 

รถสุขาเคลื่อนที่  
๑ คัน  

๒. เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ 
รถน้ าประปา  

๑ คัน  

๓ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ าภาคตะวันออก จ ากัด 
รถน้ าดื่มเคลื่อนที่ 

๑ คัน  

๔ ไฟฟ้าอ าเภอศรีราชา 
ระบบไฟฟ้า 

-  

๕ ประปาอ าเภอศรีราชา 
ระบบประปา 

-  

๖ องค์การบริหารส่วนต าบลบางพระ 
รถเก็บขยะ ,รถพ่นหมอกควัน 

-  

๗ บริษัท ร่วมกิจรุ่งเรือง (๑๙๙๓) จ ากัด 
น้ าดื่ม 

๕๐๐ ขวด  

                       
                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                  ๑๒ 
ภาคผนวก (ภาพกิจกรรม) 

การปฏิบัติงานในพื้นที่การจัดงานชุมนุมฯ 
ระหว่างวันที่  ๕ – ๙  มิถุนายน  ๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



                            ๑๓ 
ภาคผนวก (ภาพกิจกรรม) 

การปฏิบัติงานในพื้นที่การจัดงานชุมนุมฯ 
ระหว่างวันที่  ๕ – ๙  มิถุนายน  ๒๕๖๒ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 



                                            ๑๔ 

ภาคผนวก (ภาพกิจกรรม) 
การปฏิบัติงานในพื้นที่การจัดงานชุมนุมฯ 
ระหว่างวันที่  ๕ – ๙  มิถุนายน  ๒๕๖๒ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                ๑๕ 

ภาคผนวก (ภาพกิจกรรม) 

การปฏิบัติงานในพื้นที่การจัดงานชุมนุมฯ 

ระหว่างวันที่  ๕ – ๙  มิถุนายน  ๒๕๖๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ---------------------------------------------- 

 

 



                         ก 

                                        ค าน า 
 

                     สรุปผลการด าเนินงานโครงการงานชุมนุมลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน
โอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก“ลูกเสือจิตอาสาท าความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน” ได้จัด 
ท าข้ึนเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานตามแผนการด าเนินงานของโครงการและการ
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ ตามกระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจที่ส าคัญมุ่งให้นักเรียน นักศึกษา  
และเยาวชนได้รับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ สุจริต และความ
จงรักภักดีต้อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมทั้งมีพฤติกรรมที่เหมาะสม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและมี
ค่านิยมท่ีถูกต้อง  เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยน้อมน าสู่การปฎิบัติ ก าหนด 
จัดนี้ขึ้น ระหว่างวันที่ ๕ - ๙ มิถุนายน  ๒๕๖๒ ณ  ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ภายใต ้
ค าขวัญ “ลูกเสือจิตอาสาท าความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน” “Volunteer Scouts do good deeds  
to demonstrate their united loyalty and honour for the king”โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จ านวนภาคละ 
๖,๘๑๐ คน และได้เชิญลูกเสือจากประเทศเพ่ือนบ้านเข้าร่วมการชุมนุมลูกเสือในครั้งนี้ 

 

   ส านักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี ในฐานะประธานกองสถานที่และสาธารณูปโภค จึงได้ด าเนิน 
การรวบรวมสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการฯ เป็นรูปเล่มจ านวน ๑ เล่ม พร้อมภาพการบรรยายกิจกรรม 
ตามส่วนงานที่รับผิดชอบกองสถานที่และสาธารณูปโภค ในการลงพ้ืนที่การปฏิบัติงานเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ 
ต่อการพัฒนาและส่งเสริมต่อกิจการลูกเสืออย่างสมบูรณ์แบบและเป็นรูปธรรมต่อไป  

 
                                                                                            ส านักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



สารบัญ 
 

          

ค าน า           ก 
 

สารบัญ           หน้า 
 

สรุปการด าเนินงานโครงการงานชุมนุมลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ 
เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
“ลูกเสือจิตอาสาท าความดี รวมใจภักดี  เทิดไท้องค์ราชัน”      
กองสถานที่และสาธารณูปโภค 
 

- สาระส าคัญโดยย่อ         ๑ 
- หลักการและเหตุผล         ๑ 
- วัตถุประสงค์ของการจัดงาน        ๓ 
- เป้าหมาย          ๓ 
- สถานที่จัดงานชุมนุม         ๓ 
- ก าหนดระยะจัดงานชุมนุม        ๓ 
- ค าขวัญของงานชุมนุม        ๓ 
- กิจกรรมในงานชุมนุม        ๓ 
- ผลที่คาดว่าจะได้รับ         ๔ 
- การเตรียมงานชุมนุม กองสถานที่และสาธารณูปโภค     ๕ 
- การมอบหมายงานในหน้าที่        ๕ 
- การปฏิบัติงานในส่วนที่รับผิดชอบ       ๙ 
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน        ๑๐ 
- รายนามสนับสนุนการจัดงาน        ๑๑ 
- ภาคผนวก (ภาพกิจกรรม)        ๑๒ 

     
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



คณะผู้จัดท า 
  
 ที่ปรึกษา 
 

  นายอนุชา   พงษ์เกษม  ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี 
  นางสาวอุไรรัตน์  ชนะบ ารุง รองผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี 
  นายสินชัย   หมวดมณี  หัวหน้าค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
   
 
 คณะท างาน/จัดพิมพ์เรียบเรียง/รูปเล่ม 
 

  นางรัถยา   เนื่องเกต ุ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 
  
 
 
 
 
 

   ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชลบุรี 
๙๗/๓๒  หมู่ที่ ๑  ต าบลเสมด็  อ าเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี 

โทรศัพท์ :  ๐๓๘ – ๒๘๗๑๔๘ 
โทรสาร  :  ๐๓๘ – ๒๗๓๗๙๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


