โครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม ประจาปี 2558 (ปรับงบตามได้รับจัดสรร)
-------------------------------1. ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม ประจาปี 2558
2. หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมลูกเสือ ซึ่งได้ดาเนินการจัดมาแล้ว อย่างต่อเนื่อง
นับตั้งแต่ปี 2547
เป็นต้นมา โดยจัดกิจกรรมถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 6
พระผู้พระราชทานกาเนิดลูกเสือไทย วันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี และจัดให้มีการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ
ทั่วประเทศ สาหรับปีนี้ พิจารณาเห็นว่า กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายพัฒนาเยาวชนให้มีคุณธรรม จริยธรรม
สามารถคิดวิเคราะห์ เรียนรู้ มีทักษะ และรู้จักการบาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ตามอุดมการณ์ของลูกเสือ ดังนั้น
เพื่อเป็นการสนองนโยบายของกระทรวงศึ กษาธิการ และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการตามนโยบายของ
คสช. จึงจัดให้กิจกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ทั่วประเทศอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกเสือมีระเบียบ มีวินัย มีความเข้มแข็ง อดทน อดกลั้น มีความสามัคคี และรู้จักเสียสละ อันเป็น
คุณธรรมจริยธรรม ที่ลูกเสือจะต้องยึดถือปฏิบัติตามอุดมการณ์ของลูกเสือ อีกทั้งสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ให้
สามารถอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข การจัดกิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ ฯ ดาเนินการโดยขอ
ความร่วมมือไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 1 และ 2 ให้ดาเนินการจัดกิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
และระดับจังหวัด จากนั้นจัดประกวด ฯ ระดับประเทศ ในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจาปี
2558 นอกจากนี้ จัดประชุมสรุปผลการจัดกิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ทั่วประเทศ ด้วย
โดยขอความร่มมือไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ทุกเขต จัดส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุม เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ หลักเกณฑ์ก ารตัดสินการประกวด ฯ ระเบียบ
แถวลู ก เสื อ และรู ป แบบการเดิ น สวนสนามที่ ถู ก ต้ อ ง และน าปั ญ หาอุ ป สรรคการจั ด ประกวดฯ รวมทั้ ง
ข้อเสนอแนะจากที่ประชุมสรุปผลการจัดกิจกรรมการประกวดฯ ไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในปีต่อไป และจัดให้มีการฝึกอบรม
วิชาพิเศษลูกเสือ การส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่างๆ
ช่วงภาคฤดูร้อน เพื่อให้เยาวชนลูกเสือได้นาความรู้และทักษะที่ได้รับไปบาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนได้
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี ได้ร่วมน้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 6
3.2 เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือมีระเบียบ มีวินัย มีความรัก ความสามัคคี มีความเข้มแข็ง อดทน
อดกลั้น รู้จักเสียสละบาเพ็ญประโยชน์ สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต และมีทักษะให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข
3.3 เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ มีความรู้ ความเข้าใจ หลักเกณฑ์การตัดสินการให้คะแนน
การประกวดระเบี ย บแถวลู กเสื อ รู ป แบบการเดินสวนสนาม และสามารถนาความรู้ที่ได้ รับไปปฏิบัติ งานใน
หน่วยงานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.4 เพื่อนาข้อเสนอแนะจากที่ประชุมสรุปผลการจัดประกวด ฯ ไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไข
ระบบ
การบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3.5 เพื่อฟื้นฟูกิจการลูกเสือในโรงเรียน และเพื่อให้ลูกเสือมีความรัก ความสนใจ และเห็นคุณค่า
กิจกรรมลูกเสือมากยิ่งขึ้น

-24. เป้าหมาย - ลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชา ทั่วประเทศ จานวน 40,000 คน
4.1 เชิงคุณภาพ
4.1.1 ลูกเสือ - เนตรนารี มีคุณธรรม จริยธรรม โดยมีระเบียบ วินัย มีความเข้มแข็ง
อดทนรู้จักบาเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคมตามอุดมการณ์ของลูกเสือ และ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างมีความสุข
4.1.2 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ-เนตรนารี มีความรู้ ความเข้าใจ หลักเกณฑ์การตัดสินการ
ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ และสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติงานใน
หน่วยงานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.1.3 กิจการลูกเสือในโรงเรียนมีการฟื้นฟูมากยิ่งขึ้น
4.2 เชิงปริมาณ ลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชา จานวน 40,000 คน ดังนี้
4.2.1 ลูกเสือ เนตรนารี ได้ร่วมถวายราชสดุดี น้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
รัชกาลที่ 6 พระผู้พระราชทานกาเนิดลูกเสือไทย จานวน 1,000 คน
4.2.2 ลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา และระดับจังหวัด ทั่วประเทศ จานวน 40,000 คน (จานวน 185
เขต ๆ ละ 6 โรงเรียน ๆ ละ 36 คน รวม 39,960 คน แบ่งออกเป็นลูกเสือ
เนตรนารี 37,740 คน ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 2,220 คน) และในจานวนนี้เข้าร่วม
การประกวด ฯ ระดับประเทศ จานวน 3,400 คน
5. วิธีดาเนินการ/ ขั้นตอนการดาเนินงาน
วิธีดาเนินการ
5.1 จัดกิจกรรมถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 6
5.2 จัดกิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ทั่วประเทศ โดยโอนเงินสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายให้กับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 183 เขต และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1, 2 ดาเนินการจัดกิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การ
ศึกษา และระดับจังหวัด โดยจัดประกวดลูกเสือ หรือ เนตรนารี ประเภทสามัญ, สามัญรุ่นใหญ่, และวิสามัญ
รวมทั้งการจัดส่งกองลูกเสือ หรือเนตรนารี ที่ชนะการประกวด ฯ ระดับจังหวัด
เข้าร่วมการประกวด ฯ
ระดับประเทศ
5.3 จัดประชุมคณะกรรมการตัดสินและคณะกรรมการดาเนินการจัดกิจกรรมการประกวดฯ
ระดับประเทศ
5.4 จัดกิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ ฯ ระดับประเทศ
5.5 ติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมการประกวด ฯ
5.6 จัดประชุมสรุปผลการจัดกิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ทั่วประเทศ
5.7 จัดประชุมผู้แทนกองลูกเสือที่ชนะการประกวดฯ ระดับประเทศ และมอบโล่ชนะฯ
5.8 สนับสนุนการฝึกอบรมลูกเสือวิชาพิเศษ และติดตามประเมินผลการฝึกอบรมลูกเสือวิชา
พิเศษ
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ข้อกาหนดการดาเนินงาน
กิจกรรม
1. กิจกรรมถวายราชสดุดี
รัชกาลที่ 6
2. สนั บสนุ นกิ จ กรรมการ
ประกวดระเบี ยบแถวลูกเสื อ
เนตรนารี ระดั บ เขตพื้ น ที่
การศึกษา ระดับจังหวัด ทั่ว
ประเทศ รวมทั้ง
3.จัดประชุมกรรมการตัดสิน
และกรรมการดาเนินการจั ด
กิ จ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ ก ว ด ฯ
ระดับประเทศ
4.จั ด กิ จ กรรมการประกวด
ระเบียบแถวลูกเสือ เนตร
นารี ระดับประเทศ
5. ติดตามประเมินผล
การจัดกิจกรรมการประกวด
ระเบียบแถว ฯ
6. จัดประชุมสรุปผลการ
จัดกิจกรรมการประกวด
ระเบียบแถวลูกเสือ ฯ (ไม่มี
งบ รอขอจัดสรรเพิ่ม)
7. จัดประชุมผู้แทนกอง
ลู ก เสื อ ที่ ช นะการประกวด
ระดับประเทศ และมอบโล่ฯ
7. การฝึกอบรมวิชาพิเศษ
ลูกเสือและติดตาม
ประเมินผล
(กรณีมีงบเหลือ)

วิธีการ/
สถานที่
ถวายราชสดุดี ศธ.

ต.ค.

พ.ย.

ระยะเวลา
ธ.ค.
ม..ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

การประกวดระเบียบ
แถวลูกเสือ ฯ ณ
สพป. 183 เขต
และ
สพม.เขต 1,2
จัดประชุ ม 30 มิ .ย.
ณ กทม.
การประกวดระเบียบ
แถว
ลูกเสือ ฯ ณ
กทม.
เดิ น ทางตรวจเยี่ ย ม
ณ จังหวัดต่าง ๆ
ประชุม ณ
กทม./
ปริมณฑล
ประชุม ณ
กทม./
ปริมณฑล
ฝึ ก อ บ ร ม
ณ
กทม/ปริมณฑล

รอ จัดสรร
เพิ่ม

6. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
6.1 จัดกิจกรรมถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 6 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557
6.2 จัดกิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับจังหวัด
ทั่วประเทศ เดือนเมษายน – มิถุนายน 2558 ณ สถานศึกษาที่มีความพร้อมในส่วนภูมิภาค
โดยดาเนินการสนับสนุนงบประมาณให้กับสพป. 183 เขต และสพม.1-2 เดือนธันวาคม – มกราคม
2558
6.3 จัดประชุมกรรมการตัดสินและกรรมการดาเนินการจัดกิจกรรมการประกวดฯ ระดับประเทศ วันที่ 30
มิถุนายน 2558
โ 6.3 จัดกิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ ฯ ระดับประเทศ วันที่ 1 กรกฎาคม 2558
ณ กรุงเทพมหานคร
6.4 ติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ ฯ เดือนเมษายน – มิถุนายน 2558
ณ จังหวัดต่าง ๆ
6.5 จัดประชุมสรุปผลการจัดกิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือฯ เดือนสิงหาคม – กันยายน 2558
ณ กรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล (รอขอจัดสรรเพิ่มเติม)
6.6 จัดประชุมผู้แทนกองลูกเสือที่ชนะการประกวดฯ ระดับประเทศ และมอบโล่ชนะฯ
6.7 สนับสนุนการฝึกอบรมลูกเสือวิชาพิเศษ และติดตามประเมินผลการฝึกอบรมวิชาพิเศษลูกเสือ
เดือนกันยายน 2558 - สิงหาคม 2559 (กรณีมีเงินเหลือจากการดาเนินงาน)
7. งบประมาณ งบอุดหนุนทั่วไป ประจาปีงบประมาณ 2558 รายการอุดหนุนการส่งเสริมและสนับสนุนการ
นาขบวนการลูกเสือเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม จานวน 7,707,600 บาท
8. หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการลูกเสือ สานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และ กิจการนักเรียน
9. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจร้อยละ 85
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 ลูกเสือ เนตรนารี ได้น้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระผู้พระราชทานกาเนิดลูกเสือไทย
10.2 ลูกเสือ เนตรนารี ทั่วประเทศ มีคุณธรรม จริยธรรม สอดคล้องกับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึ กษาธิ การโดยมีร ะเบี ย บ มี วินั ย มี ความรัก ความสามัค คีในหมู่ คณะ มี ความเ ข้ม แข็ง อดทน
รู้จักบาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยผ่านกระบวนการฝึกระเบียบแถวลูกเสือ /การฝึกอบรมวิชาพิเศษ
ต่าง ๆและสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและปลอดภัย
10.3 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ มีความรู้ ความเข้าใจ หลักเกณฑ์การตัดสินการให้คะแนนการประกวด
ระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี และสามารถนาไปปฏิบัติในหน่วยของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
10.4 กิจการลูกเสือ เนตรนารี ในโรงเรียนมีการพัฒนาและได้รับความสนใจจากลูกเสือ เนตรนารี
ยิ่งขึ้น
----------------------------------------

