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เปนพ้ืนฐานของความดีทุกอยาง 
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ความเปนมา 
 

สืบเนื่องจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. ซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีในการดําเนินการเพ่ือปองกันการทุจริตและ
เสริมสรางทัศนคติคานิยมเก่ียวกับความซ่ือสัตยสุจริต ไดใหความสําคัญกับสถาบันการศึกษาในการอบรม      
ใหความรู ความเขาใจท่ีถูกตอง การสรางนิสัย การประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ซ่ึงเปนหัวใจ
สําคัญของการศึกษา นั่นคือ การทําใหคนเปนคนดี บําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอผูอ่ืน ตอสังคม และตอ
ประเทศชาติ ดังนั้น การสรางลักษณะนิสัยความซ่ือสัตยสุจริต จึงเปนเรื่องสําคัญท่ีจะตองใหการเอาใจใสดูแล 
ไมนอยกวาการทําใหผูเรียนมีความรูเพียงอยางเดียว จะตองจัดใหมีกิจกรรมเสริมสรางพัฒนาการท้ังทางกาย 
สติปญญา ศีลธรรม และการเปนพลเมืองท่ีดี โดยเห็นวาหลักสูตรลูกเสือและเนตรนารีสามารถปลูกฝงคานิยม 
ความซ่ือสัตยสุจริต และการฝกฝนใหเปนผูบําเพ็ญตนเปนประโยชนเพ่ือสวนรวม ซ่ึงจะทําใหเยาวชนคนรุนใหม
มีคานิยมความซ่ือสัตยสุจริต เห็นแกประโยชนสวนรวม สํานักงาน ป.ป.ช. จึงประสานความรวมมือกับสํานักงาน
ลูกเสือแหงชาติ และกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือสงเสริมใหมีการเรียนการสอนในเรื่องการปองกันการทุจริตใน
หลักสูตรลูกเสือและเนตรนารีทุกระดับ เพ่ือเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม และปลูกฝงคานิยมความซ่ือสัตย
สุจริต อันจะสงผลใหประเทศชาติมีการพัฒนาท่ียั่งยืน พัฒนาสูการเปนสังคมแหงความโปรงใส ปราศจาก    
การทุจริตคอรรัปชัน 

สํานักงาน ป.ป.ช. จึงมีการดําเนิน “โครงการลูกเสือชอสะอาด” ข้ึน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเสริมสราง
ทัศนคติ คานิยม ความซ่ือสัตยสุจริตในหลักสูตรการเรียนการสอนของวิชาลูกเสือและเนตรนารี โดยดําเนินการ
จัดทําหลักสูตร “ลูกเสือชอสะอาด” สําหรับลูกเสือและเนตรนารีทุกระดับ รวมกับสํานักงานลูกเสือแหงชาติ
และสงเสริมใหมีการจัดต้ัง “ลูกเสือชอสะอาด” ในสถานศึกษาท่ัวประเทศ 

โดยในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ มีเปาหมายในการดําเนินงาน คือ 
กิจกรรมท่ี ๑ การจัดทําบันทึกขอตกลงระหวางสํานักงาน ป.ป.ช. และสํานักงานลูกเสือแหงชาติ         

ซ่ึงสํานักงาน ป.ป.ช. โดย นายณรงค  รัฐอมฤต เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดรวมลงนามในพิธีลงนาม
พันธสัญญาความรวมมือและปกธงพันธสัญญา “รวมสรางสรรคสังคมดวยอุดมการณของลูกเสือ” เม่ือวันอาทิตย
ท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร 

กิจกรรมท่ี ๒  การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทําหลักสูตรและคูมือการฝกอบรมลูกเสือชอสะอาด 
ระหวางวันท่ี ๗ - ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ บานทิพยสวนทอง รีสอรท อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม  
โดยมี นายภาส  ภาสสัทธา รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เปนประธานพิธีเปด การจัดกิจกรรมครั้งนี้      
มีเปาหมายเพ่ือจัดทําคูมือหลักสูตร/กรอบสาระเรื่องการปองกันการทุจริต การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
ความซ่ือสัตยสุจริต ในการฝกอบรมวิชาลูกเสือสํารอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุนใหญ และลูกเสือวิสามัญ 

กิจกรรมท่ี ๓ การฝกอบรมผู กํากับลูกเสือ ข้ันความรู ท่ัวไป เ ม่ือวันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖           
ณ หองนนทบุรี ๑ สํานักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหบุคลากรภายในสังกัดสํานักงาน 
ป.ป.ช. มีความรู ความเขาใจเบื้องตนในกิจการลูกเสือ และสรางความพรอมในการเขาสูกระบวนการฝกอบรม
ผูบังคับบัญชาลูกเสือระดับผูนํา ข้ันความรูชั้นสูง 

   
 

๔
 

คํานํา 
 

คูมือการฝกอบรมหลักสูตรลูกเสือชอสะอาด ไดจัดทําข้ึนสําหรับลูกเสือท้ัง 4 ประเภท คือ ลูกเสือ
สํารอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุนใหญ และลูกเสือวิสามัญ เพ่ือใชเปนแนวทางประกอบการเรียนการสอน
หลักสูตรลูกเสือชอสะอาดในสถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเสริมสรางจิตสํานึกการเปนพลเมืองดี            
มีความตระหนัก ความรู ความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับปญหาและภัยของการทุจริตท่ีมีตอประเทศ ปฏิบัติตน
ดวยความซ่ือสัตยสุจริต มีจิตสาธารณะ มีสวนรวมสรางสรรคสังคมใหโปรงใส นํากระบวนการลูกเสือไปรณรงค
เสริมสรางสังคมสุจริต เปนธรรม ชวยใหสังคมมีสันติสุข มีสวนรวมในการตอตานการทุจริต ตลอดจนสงเสริม       
ใหเห็นคุณคาของตนเองและผูอ่ืน มีพฤติกรรมในทางสรางสรรค รวมถึงดําเนินชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข 

การจัดทําหลักสูตรลูกเสือชอสะอาด ไดรับความอนุเคราะหจากสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) สํานักงานลูกเสือแหงชาติ สํานักการลูกเสือ ยุวกาชาดและ
กิจการนักเรียน สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีการแตงต้ังคณะบุคคลรวมกันดําเนินการ คือ
คณะอนุกรรมการบริหารโครงการลูกเสือชอสะอาด และคณะทํางานจัดทําหลักสูตรและคูมือการฝกอบรม
ลูกเสือชอสะอาด ตลอดจนไดรับความรวมมือจากกรรมการผูทรงคุณวุฒิของสภาลูกเสือไทย และผูเชี่ยวชาญ
ทางดานการลูกเสือหลายทาน จนทําใหหลักสูตรลูกเสือชอสะอาดสําเร็จลุลวงไปดวยดี จึงขอขอบคุณมา           
ณ โอกาสนี้ 
 
 
 
 คณะทํางาน 
 กันยายน 2557 
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สืบเนื่องจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. ซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีในการดําเนินการเพ่ือปองกันการทุจริตและ
เสริมสรางทัศนคติคานิยมเก่ียวกับความซ่ือสัตยสุจริต ไดใหความสําคัญกับสถาบันการศึกษาในการอบรม      
ใหความรู ความเขาใจท่ีถูกตอง การสรางนิสัย การประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ซ่ึงเปนหัวใจ
สําคัญของการศึกษา นั่นคือ การทําใหคนเปนคนดี บําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอผูอ่ืน ตอสังคม และตอ
ประเทศชาติ ดังนั้น การสรางลักษณะนิสัยความซ่ือสัตยสุจริต จึงเปนเรื่องสําคัญท่ีจะตองใหการเอาใจใสดูแล 
ไมนอยกวาการทําใหผูเรียนมีความรูเพียงอยางเดียว จะตองจัดใหมีกิจกรรมเสริมสรางพัฒนาการท้ังทางกาย 
สติปญญา ศีลธรรม และการเปนพลเมืองท่ีดี โดยเห็นวาหลักสูตรลูกเสือและเนตรนารีสามารถปลูกฝงคานิยม 
ความซ่ือสัตยสุจริต และการฝกฝนใหเปนผูบําเพ็ญตนเปนประโยชนเพ่ือสวนรวม ซ่ึงจะทําใหเยาวชนคนรุนใหม
มีคานิยมความซ่ือสัตยสุจริต เห็นแกประโยชนสวนรวม สํานักงาน ป.ป.ช. จึงประสานความรวมมือกับสํานักงาน
ลูกเสือแหงชาติ และกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือสงเสริมใหมีการเรียนการสอนในเรื่องการปองกันการทุจริตใน
หลักสูตรลูกเสือและเนตรนารีทุกระดับ เพ่ือเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม และปลูกฝงคานิยมความซ่ือสัตย
สุจริต อันจะสงผลใหประเทศชาติมีการพัฒนาท่ียั่งยืน พัฒนาสูการเปนสังคมแหงความโปรงใส ปราศจาก    
การทุจริตคอรรัปชัน 

สํานักงาน ป.ป.ช. จึงมีการดําเนิน “โครงการลูกเสือชอสะอาด” ข้ึน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเสริมสราง
ทัศนคติ คานิยม ความซ่ือสัตยสุจริตในหลักสูตรการเรียนการสอนของวิชาลูกเสือและเนตรนารี โดยดําเนินการ
จัดทําหลักสูตร “ลูกเสือชอสะอาด” สําหรับลูกเสือและเนตรนารีทุกระดับ รวมกับสํานักงานลูกเสือแหงชาติ
และสงเสริมใหมีการจัดต้ัง “ลูกเสือชอสะอาด” ในสถานศึกษาท่ัวประเทศ 

โดยในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ มีเปาหมายในการดําเนินงาน คือ 
กิจกรรมท่ี ๑ การจัดทําบันทึกขอตกลงระหวางสํานักงาน ป.ป.ช. และสํานักงานลูกเสือแหงชาติ         

ซ่ึงสํานักงาน ป.ป.ช. โดย นายณรงค  รัฐอมฤต เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดรวมลงนามในพิธีลงนาม
พันธสัญญาความรวมมือและปกธงพันธสัญญา “รวมสรางสรรคสังคมดวยอุดมการณของลูกเสือ” เม่ือวันอาทิตย
ท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร 

กิจกรรมท่ี ๒  การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทําหลักสูตรและคูมือการฝกอบรมลูกเสือชอสะอาด 
ระหวางวันท่ี ๗ - ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ บานทิพยสวนทอง รีสอรท อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม  
โดยมี นายภาส  ภาสสัทธา รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เปนประธานพิธีเปด การจัดกิจกรรมครั้งนี้      
มีเปาหมายเพ่ือจัดทําคูมือหลักสูตร/กรอบสาระเรื่องการปองกันการทุจริต การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
ความซ่ือสัตยสุจริต ในการฝกอบรมวิชาลูกเสือสํารอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุนใหญ และลูกเสือวิสามัญ 

กิจกรรมท่ี ๓ การฝกอบรมผู กํากับลูกเสือ ข้ันความรู ท่ัวไป เ ม่ือวันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖           
ณ หองนนทบุรี ๑ สํานักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหบุคลากรภายในสังกัดสํานักงาน 
ป.ป.ช. มีความรู ความเขาใจเบื้องตนในกิจการลูกเสือ และสรางความพรอมในการเขาสูกระบวนการฝกอบรม
ผูบังคับบัญชาลูกเสือระดับผูนํา ข้ันความรูชั้นสูง 

   
 

ข



๗
 

“อารัมภบทลูกเสือสามญัรุนใหญชอสะอาด” 
 

เด็กและเยาวชนเปนทรัพยากรมนุษยท่ีทรงคุณคายิ่งของประเทศ  เพราะตอไปเขาเหลานั้นจะเติบใหญ
และเปนผูใหญท่ีดีในวันขางหนา ดังนั้น การศึกษาและการฝกอบรมจึงมีความจําเปนและสําคัญยิ่งตอการพัฒนา
และกําหนดทิศทางของสังคมในอนาคต เด็กและเยาวชนจึงจําเปนตองมีความรู ความสามารถควบคูไปกับการมี
คุณธรรม จริยธรรมในจิตใจ อีกท้ังการเปนผูมีวินัย เพ่ือใหเปนผูใหญท่ีมีคุณคา สรางสรรคสังคมท่ีดี มีความสุข 
เปนตนแบบสังคมแหงความดีงาม ดังนั้น เยาวชนท่ีกําลังเขาสูวัยรุน จําเปนตองไดรับการพัฒนาอยางมีระบบ 
โดยรับชวงตอของการสืบสานการมีพัฒนาการท่ีไดรับมาแตเยาววัย เริ่มจากลูกเสือสํารอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือ
สามัญรุนใหญ และสิ้นสุดท่ีลูกเสือวิสามัญ โดยระดับของลูกเสือท้ังหมดนี้ อายุของเขาเหลานั้นจะเปนตัวกําหนด
วาจะไดรับการเรียนรู ฝกฝนจากลูกเสือประเภทใด ดวยเหตุท่ีวาลูกเสือแตละประเภทไดกําหนดทิศทางและ    
กลยุทธไวอยางตอเนื่องและแนบเนียน โดยเฉพาะลูกเสือสามัญรุนใหญ ซ่ึงมีอายุระหวาง ๑๔ - ๑๘ ป หรือกําลัง
เรียนอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ - ๓ ซ่ึงเปนวัยรุนหนุมสาว และชอบความทาทายเปนอยางมาก เปนวัยท่ี
อยากรู อยากเห็น ชอบเลียนแบบ ชอบใหมีการยอมรับในตัวเขา ถือเปนหัวเลี้ยวหัวตอท่ีสําคัญและพึงสังวร
อยางมาก ดังนั้น การกําหนดกิจกรรมจึงควรใหสอดคลองกับพฤติกรรมและอุปนิสัยใจคอของวัยท่ีเปนลูกเสือ
สามัญรุนใหญ 

ในการจัดทําหลักสูตร “ลูกเสือชอสะอาด” สําหรับลูกเสือสามัญรุนใหญนี้ ไดพิจารณาขอมูลข้ันพ้ืนฐาน
และเปาประสงคของสํานักงาน ป.ป.ช. มาวางแนวทางคูขนานไปกับหลักสูตรลูกเสือสามัญรุนใหญท่ีมีอยูแลว  
ไดมีการปรับปรุง เพ่ิมเติม ระบุข้ันตอนใหม เพ่ือใหกระชับ สอดคลอง เปนท่ีนาสนใจ โดยยึดหลักความซ่ือสัตย
สุจริต มีระเบียบวินัย รักชาติ ศาสน กษัตริย มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบตอสังคม และตอตานการเอารัด
เอาเปรียบตอผูอ่ืน ตอสังคม อยูรวมกับผูอ่ืนอยางสันติสุข ภายใต “ลูกเสือชอสะอาด” เพ่ือประโยชนตอ       
การพัฒนาประเทศชาติสืบไป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมท่ี ๔ การฝกอบรมผูบังคับบัญชาลูกเสือระดับผูนํา ข้ันความรูช้ันสูง
ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ ศูนยพัฒนาบุคลากรศิลาภิรมย อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา การจัดกิจกรรมนี้
มีเปาหมายเพ่ือพัฒนาบุคลากรของสํานักงาน ป
ความสามารถในการเปนวิทยากรลูกเสือในวิชาการปองกันการทุจริตใหกับผูบังคับบัญชาลู
ลูกเสืออ่ืน ๆ และลูกเสือทุกระดับ
ชมรมหนึ่งภายในสํานักงาน ป.
ระหวางสํานักงาน ป.ป.ช. กับสํานักงานลูกเสือแห
เพ่ือสนับสนุนและสงเสริมบุคลากรในสังกัดท่ีมีคุณวุฒิทางการ
ภารกิจของคณะลูกเสือแหงชาติ 

สํานักงาน ป.ป.ช. มีความคาดหวังการดําเนินงานโครงการลูกเสือชอสะอาดวา 
ลูกเสือชอสะอาด จะสามารถนําไปปฏิบัติกิจกรรมท่ีเก่ียวกับกิจการ
เยาวชน รวมท้ังบุคลากรท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาค
ทางดานการเปนวิทยากรในกิจการของลูกเสือ
ในสถานศึกษาท่ัวประเทศตอไป 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระหวางสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติระหวางสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ

 
 
 

 
๖
 

การฝกอบรมผูบังคับบัญชาลูกเสือระดับผูนํา ข้ันความรูช้ันสูง
พัฒนาบุคลากรศิลาภิรมย อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา การจัดกิจกรรมนี้

มีเปาหมายเพ่ือพัฒนาบุคลากรของสํานักงาน ป.ป.ช. ใหมีความรู ความเขาใจในกิจการลูกเสือ และเพ่ิมพูน
ความสามารถในการเปนวิทยากรลูกเสือในวิชาการปองกันการทุจริตใหกับผูบังคับบัญชาลู

ๆ และลูกเสือทุกระดับ และไดมีการจัดต้ังสโมสรลูกเสือ สํานักงาน ป.ป.ช
ป.ช. ซ่ึงเปนการดําเนินการตามบันทึกขอตกลงความรวมมือในกิจการลูกเสือ

กับสํานักงานลูกเสือแหงชาติ ขอท่ี ๒.๘ โดยใหมีการจัดต้ังสโมสรลูกเสือชอสะอาด 
เพ่ือสนับสนุนและสงเสริมบุคลากรในสังกัดท่ีมีคุณวุฒิทางการลูกเสือไดมีสวนรวมในกิจกรรมของสโมสร และ

 
มีความคาดหวังการดําเนินงานโครงการลูกเสือชอสะอาดวา 

ลูกเสือชอสะอาด จะสามารถนําไปปฏิบัติกิจกรรมท่ีเก่ียวกับกิจการลูกเสือสําหรับบุคลากรในสถานศึกษา
คลากรท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาคของสํานักงาน ป.ป.ช. ใหมีความรู ความเขาใจ

ทางดานการเปนวิทยากรในกิจการของลูกเสือ” เพ่ือสนับสนุนและสงเสริมใหมีการจัดต้ัง 
 

 
 
 
 

พิธีลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือพิธีลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือ  
ระหวางสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติระหวางสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ

กับสํานักงานลูกเสือแหงชาติกับสํานักงานลูกเสือแหงชาติ  

การฝกอบรมผูบังคับบัญชาลูกเสือระดับผูนํา ข้ันความรูช้ันสูง ระหวางวันท่ี ๑๒ - ๑๗ 
พัฒนาบุคลากรศิลาภิรมย อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา การจัดกิจกรรมนี้          

ความเขาใจในกิจการลูกเสือ และเพ่ิมพูน
ความสามารถในการเปนวิทยากรลูกเสือในวิชาการปองกันการทุจริตใหกับผูบังคับบัญชาลูกเสือหรือตําแหนง

ช. ข้ึน โดยมีฐานะเทียบเทา
ซ่ึงเปนการดําเนินการตามบันทึกขอตกลงความรวมมือในกิจการลูกเสือ

โดยใหมีการจัดต้ังสโมสรลูกเสือชอสะอาด 
ลูกเสือไดมีสวนรวมในกิจกรรมของสโมสร และ

มีความคาดหวังการดําเนินงานโครงการลูกเสือชอสะอาดวา “หลักสูตรและคูมือ
ลูกเสือสําหรับบุคลากรในสถานศึกษาและ

ใหมีความรู ความเขาใจและทักษะ
และสงเสริมใหมีการจัดต้ัง “ลูกเสือชอสะอาด” 

ระหวางสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติระหวางสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  

ค



๗
 

“อารัมภบทลูกเสือสามญัรุนใหญชอสะอาด” 
 

เด็กและเยาวชนเปนทรัพยากรมนุษยท่ีทรงคุณคายิ่งของประเทศ  เพราะตอไปเขาเหลานั้นจะเติบใหญ
และเปนผูใหญท่ีดีในวันขางหนา ดังนั้น การศึกษาและการฝกอบรมจึงมีความจําเปนและสําคัญยิ่งตอการพัฒนา
และกําหนดทิศทางของสังคมในอนาคต เด็กและเยาวชนจึงจําเปนตองมีความรู ความสามารถควบคูไปกับการมี
คุณธรรม จริยธรรมในจิตใจ อีกท้ังการเปนผูมีวินัย เพ่ือใหเปนผูใหญท่ีมีคุณคา สรางสรรคสังคมท่ีดี มีความสุข 
เปนตนแบบสังคมแหงความดีงาม ดังนั้น เยาวชนท่ีกําลังเขาสูวัยรุน จําเปนตองไดรับการพัฒนาอยางมีระบบ 
โดยรับชวงตอของการสืบสานการมีพัฒนาการท่ีไดรับมาแตเยาววัย เริ่มจากลูกเสือสํารอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือ
สามัญรุนใหญ และสิ้นสุดท่ีลูกเสือวิสามัญ โดยระดับของลูกเสือท้ังหมดนี้ อายุของเขาเหลานั้นจะเปนตัวกําหนด
วาจะไดรับการเรียนรู ฝกฝนจากลูกเสือประเภทใด ดวยเหตุท่ีวาลูกเสือแตละประเภทไดกําหนดทิศทางและ    
กลยุทธไวอยางตอเนื่องและแนบเนียน โดยเฉพาะลูกเสือสามัญรุนใหญ ซ่ึงมีอายุระหวาง ๑๔ - ๑๘ ป หรือกําลัง
เรียนอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ - ๓ ซ่ึงเปนวัยรุนหนุมสาว และชอบความทาทายเปนอยางมาก เปนวัยท่ี
อยากรู อยากเห็น ชอบเลียนแบบ ชอบใหมีการยอมรับในตัวเขา ถือเปนหัวเลี้ยวหัวตอท่ีสําคัญและพึงสังวร
อยางมาก ดังนั้น การกําหนดกิจกรรมจึงควรใหสอดคลองกับพฤติกรรมและอุปนิสัยใจคอของวัยท่ีเปนลูกเสือ
สามัญรุนใหญ 

ในการจัดทําหลักสูตร “ลูกเสือชอสะอาด” สําหรับลูกเสือสามัญรุนใหญนี้ ไดพิจารณาขอมูลข้ันพ้ืนฐาน
และเปาประสงคของสํานักงาน ป.ป.ช. มาวางแนวทางคูขนานไปกับหลักสูตรลูกเสือสามัญรุนใหญท่ีมีอยูแลว  
ไดมีการปรับปรุง เพ่ิมเติม ระบุข้ันตอนใหม เพ่ือใหกระชับ สอดคลอง เปนท่ีนาสนใจ โดยยึดหลักความซ่ือสัตย
สุจริต มีระเบียบวินัย รักชาติ ศาสน กษัตริย มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบตอสังคม และตอตานการเอารัด
เอาเปรียบตอผูอ่ืน ตอสังคม อยูรวมกับผูอ่ืนอยางสันติสุข ภายใต “ลูกเสือชอสะอาด” เพ่ือประโยชนตอ       
การพัฒนาประเทศชาติสืบไป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ง



๙

 

หนา 
การจัดทําโครงการรณรงคปองกันและปราบปรามการทุจริต       ๑๘๐   
โดยเครือขายลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาด 

สวนท่ี ๓ กิจกรรมเสนอแนะ  
การประดับเครื่องหมายลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาด ๑๙๑ 
แนวทางการจัดต้ังกองลูกเสือสามัญรุนใหญในสถานศึกษา ๑๙๒ 
เกณฑการจัดต้ังลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาดในสถานศึกษา ๑๙๔ 

บรรณานุกรม ๑๙๕ 
ภาคผนวก  

คําสั่งแตงต้ังคณะอนุกรรมการบริหารโครงการลูกเสือชอสะอาด ๑๙๗ 
คําสั่งแตงต้ังคณะอนุกรรมการบริหารโครงการลูกเสือชอสะอาด (เพ่ิมเติม) ๑๙๙ 
คําสั่งแตงต้ังคณะทํางานจัดทําหลักสูตรและคูมือการฝกอบรมลูกเสือชอสะอาด ๒๐๐ 
เพลงประกอบการอบรม ๒๐๒ 
ลูกเสือมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต ๒๐๗ 
ระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ช. ท่ีสนับสนุนสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน ๒๐๘ 
คําแนะนําท่ัวไป  ๒๑๙ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘
 

สารบัญ 
 หนา 

คํานํา ก 
ความเปนมา ข 
อารัมภบทลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาด ง  
สารบัญ จ 
สวนท่ี ๑ โครงสรางหลักสูตร  

โครงสรางหลักสูตรลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาด  ๒ 
การดําเนินงานเพ่ือขอรับเครื่องหมายลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาด                       ๔ 
วัตถุประสงคของการฝกอบรม                                                                    ๕ 
มาตรฐานผูผานการฝกอบรม  ๕ 
คุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม  ๕ 
ระยะเวลาในการฝกอบรม  ๕ 
คําอธิบายหลักสูตร  ๕ 
กิจกรรม/รายวิชา  ๕ 
วิธีการฝกอบรม ๖ 
การประเมินผล  ๖ 
เกณฑการผานหลักสูตร  ๖ 
สื่อการฝกอบรม  ๖ 
ตารางการฝกอบรม  ๗ 
กําหนดการฝกอบรม  ๘ 

สวนท่ี ๒ กิจกรรม/รายวิชาและเนื้อหาสาระ   
ปฐมนิเทศการฝกอบรม ๑๑ 
พิธีเปดการฝกอบรม  ๑๘ 
วัตถุประสงคของการฝกอบรม ๒๒ 
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีลูกเสือควรรู  ๒๕ 
เรื่องนารูของ ป.ป.ช. ท่ีลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาดควรรู       ๓๒ 
คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาดกับการสรางพลเมืองดี            ๕๐ 
กลุมสัมพันธ         ๘๙ 
วินัยและความรับผิดชอบของลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาดในการสรางสังคมท่ีดี  ๙๓ 
พลเมืองดีมีประชาธิปไตยตามหนาท่ีท่ี ป.ป.ช. ตองการ ๑๐๙ 
การสรางพลเมืองดีดวยคานิยมของลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาด   ๑๒๙ 
ความซ่ือสัตยสุจริตตามแนวคิดของ ป.ป.ช. ๑๓๖ 
แนวคิดในการสรางปณิธานวาดวยลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาด ๑๖๔ 
การชุมนุมรอบกองไฟ ๑๖๘ 
แนวคิดในการรวมตัวเปนเครือขายลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาด ๑๗๖ 
              

จ



๙

 

หนา 
การจัดทําโครงการรณรงคปองกันและปราบปรามการทุจริต       ๑๘๐   
โดยเครือขายลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาด 

สวนท่ี ๓ กิจกรรมเสนอแนะ  
การประดับเครื่องหมายลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาด ๑๙๑ 
แนวทางการจัดต้ังกองลูกเสือสามัญรุนใหญในสถานศึกษา ๑๙๒ 
เกณฑการจัดต้ังลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาดในสถานศึกษา ๑๙๔ 

บรรณานุกรม ๑๙๕ 
ภาคผนวก  

คําสั่งแตงต้ังคณะอนุกรรมการบริหารโครงการลูกเสือชอสะอาด ๑๙๗ 
คําสั่งแตงต้ังคณะอนุกรรมการบริหารโครงการลูกเสือชอสะอาด (เพ่ิมเติม) ๑๙๙ 
คําสั่งแตงต้ังคณะทํางานจัดทําหลักสูตรและคูมือการฝกอบรมลูกเสือชอสะอาด ๒๐๐ 
เพลงประกอบการอบรม ๒๐๒ 
ลูกเสือมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต ๒๐๗ 
ระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ช. ท่ีสนับสนุนสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน ๒๐๘ 
คําแนะนําท่ัวไป  ๒๑๙ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฉ



ส่วนที่ ๑ 
โครงสร้างหลักสูตร

๑
 

โครงสรางหลักสูตรลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาด 
 

ลําดับ ช่ือวิชา กิจกรรม เวลา 
(นาที) 

๑ ปฐมนิเทศการฝกอบรม การบรรยายประกอบสาธิต ๓๐ 

๒ พิธีเปดการฝกอบรม • พิธีการ 
• การบรรยายพิเศษ 

๗๕ 

๓ วัตถุประสงคของการฝกอบรม การบรรยายประกอบสื่อ ๓๐ 

๔ ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ 
ปราบปรามการทุจริตท่ีลูกเสือควรรู 

• การบรรยาย 
• ดูวีดิทัศน 
• อภิปรายกลุม 
• ซักถาม 
• สรุป 

๑๕๐ 

๕ เรื่องนารูของ ป.ป.ช. ท่ีลูกเสือสามัญรุนใหญ              
ชอสะอาดควรรู 

• การบรรยาย 
• การระดมสมอง 
• สรุปโดยใช Mind Mapping 

๑๕๐ 

๖ คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญรุนใหญ               
ชอสะอาดกับการสรางพลเมืองดี 

• บรรยาย 
• เพลง/เกม 
• การแสดงบทบาทสมมุติ 
• ระดมสมอง 
• งานศิลปะ 
• สมุดทําความดี 

๙๐ 

๗ กลุมสัมพันธ • กิจกรรมกลุม 
• เพลง/เกม 

๔๕ 

๘ วินัยและความรับผิดชอบของลูกเสือสามัญ           
รุนใหญชอสะอาดในการสรางสังคมท่ีดี 

• การบรรยาย 
• การสาธิตและฝกปฏิบัติ 
• การระดมสมอง 
• การอภิปรายกลุม 

๙๕ 
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๑
 

โครงสรางหลักสูตรลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาด 
 

ลําดับ ช่ือวิชา กิจกรรม เวลา 
(นาที) 

๑ ปฐมนิเทศการฝกอบรม การบรรยายประกอบสาธิต ๓๐ 

๒ พิธีเปดการฝกอบรม • พิธีการ 
• การบรรยายพิเศษ 

๗๕ 

๓ วัตถุประสงคของการฝกอบรม การบรรยายประกอบสื่อ ๓๐ 

๔ ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ 
ปราบปรามการทุจริตท่ีลูกเสือควรรู 

• การบรรยาย 
• ดูวีดิทัศน 
• อภิปรายกลุม 
• ซักถาม 
• สรุป 

๑๕๐ 

๕ เรื่องนารูของ ป.ป.ช. ท่ีลูกเสือสามัญรุนใหญ              
ชอสะอาดควรรู 

• การบรรยาย 
• การระดมสมอง 
• สรุปโดยใช Mind Mapping 

๑๕๐ 

๖ คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญรุนใหญ               
ชอสะอาดกับการสรางพลเมืองดี 

• บรรยาย 
• เพลง/เกม 
• การแสดงบทบาทสมมุติ 
• ระดมสมอง 
• งานศิลปะ 
• สมุดทําความดี 

๙๐ 

๗ กลุมสัมพันธ • กิจกรรมกลุม 
• เพลง/เกม 

๔๕ 

๘ วินัยและความรับผิดชอบของลูกเสือสามัญ           
รุนใหญชอสะอาดในการสรางสังคมท่ีดี 

• การบรรยาย 
• การสาธิตและฝกปฏิบัติ 
• การระดมสมอง 
• การอภิปรายกลุม 

๙๕ 
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๒
 

ลําดับ ช่ือวิชา กิจกรรม เวลา 
(นาที) 

๙ พลเมืองดีมีประชาธิปไตยตามหนาท่ี  
ท่ี ป.ป.ช. ตองการ 

• การบรรยาย 
• ดูวีดิทัศน 
• การระดมสมอง 
• อภิปรายกลุม/ซักถาม 
• สรุปดวย Mind Mapping 

๙๐ 

๑๐ การสรางพลเมืองดีดวยคานิยมของลูกเสือสามัญ
รุนใหญชอสะอาด   

• การบรรยาย 
• การระดมสมอง 
• วาดภาพ 
• บทบาทสมมุติ  

๙๐ 

๑๑ ความซ่ือสัตยสุจริตตามแนวคิดของ ป.ป.ช. 

• การบรรยาย 
• แบงกลุมศึกษาเปนฐาน      

ตามกรณีศึกษา 
• การแสดงบทบาทสมมุติ 
• อภิปราย/ซักถาม 
• สรุป 

๙๐ 

๑๒ แนวคิดในการสรางปณิธานวาดวยลูกเสือสามัญ
รุนใหญชอสะอาด 

• การบรรยาย 
• การระดมสมอง 
• อภิปราย/สรุป 

๙๐ 

๑๓ การชุมนุมรอบกองไฟ กิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ 
เก่ียวกับวิชากิจกรรมท่ีไดเรียนรู ๑๕๐ 

๑๔ แนวคิดในการรวมตัวเปนเครือขายลูกเสือสามัญ
รุนใหญชอสะอาด 

• การบรรยาย 
• การอภิปรายกลุม 
• การนําเสนอ 

๖๐ 

๑๕ 
การจัดทําโครงการรณรงคปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต โดยเครือขายลูกเสือสามัญ
รุนใหญชอสะอาด 

• การบรรยาย 
• การระดมสมอง 
• การนําเสนอโครงการ 

๑๘๐ 

 รวม ๑,๔๑๕  

หมายเหตุ เวลาสามารถปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 
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๓ 
 

ภายใน ๓ เดือน

เครื่องหมายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ช่อสะอาด

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

กิจกรรมในสถานศึกษา 

การนําหลัก 
ความซื่อสัตย์ไปใช้ 

ปฏิบัติกิจกรรม 
อย่างน้อย ๓ กิจกรรม 

เพ่ือน/ 
สถานศึกษา 

ครอบครัว/
ชุมชน ตนเอง 

ดําเนินการ 
ฝึกอบรม 

การดําเนินงานเพื่อขอรับเครื่องหมายลูกเสือสามัญรุน่ใหญ่ช่อสะอาด 
แผนภูมิการดาํเนนิงาน 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

ประเมินผล 

หลักสูตรลูกเสอืสามัญรุน่ใหญ่ช่อสะอาด 
๑. ปฐมนิเทศการฝึกอบรม 
๒. พิธีเปิดการฝึกอบรม 
๓. วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม 
๔. ยุทธศาสตรช์าติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท่ีลูกเสือควรรู้   
๕. เรื่องน่ารู้ของ ป.ป.ช. ที่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ช่อสะอาดควรรู้ 
๖. คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ช่อสะอาดกับการสร้างพลเมืองดี 
๗. กลุ่มสัมพันธ์ 
๘. วินัยและความรับผิดชอบของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ช่อสะอาดในการสร้างสังคมที่ดี 
๙. พลเมืองดีมีประชาธิปไตยตามหน้าที่ที่ ป.ป.ช. ต้องการ   

๑๐. การสร้างพลเมืองดีด้วยค่านิยมของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ช่อสะอาด 
๑๑. ความซื่อสัตย์สุจริตตามแนวคิดของ ป.ป.ช. 
๑๒. แนวคิดในการสร้างปณิธานว่าด้วยลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ช่อสะอาด 
๑๓. การชุมนุมรอบกองไฟ 
๑๔. แนวคิดในการรวมตัวเป็นเครือข่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ช่อสะอาด 
๑๕. การจัดทําโครงการรณรงค์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยเครือข่ายลูกเสือ

สามัญรุ่นใหญช่่อสะอาด 
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๕
 

๗. วิธีการฝกอบรม 
๗.๑ การบรรยาย  
๗.๒ การสาธิตและปฏิบัติ 
๗.๓ การสอนแบบฐานเรียนรู 
๗.๔ เพลง/เกม 
๗.๕ Mind Mapping 
๗.๖ บทบาทสมมุติ 
๗.๗ กิจกรรมกลุม : การระดมสมอง (Brain Storming) 
๗.๘ กิจกรรมกลุมสัมพันธ 
๗.๙ กิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ 

๘. การประเมินผล 
ประเมินผลจากการเขารับการฝกอบรมและเขารวมกิจกรรม 
๘.๑ วธิีการวัดผล : สังเกตพฤติกรรม ประเมินความรู ประเมินผลงาน 
๘.๒ เครื่องมือวัดผล : แบบสังเกตพฤติกรรม แบบประเมินความรู แบบประเมินผลงาน 
๘.๓ เกณฑการประเมินผล : ผานเกณฑรอยละ ๘๐  

๙. เกณฑการผานหลักสูตร 
๙.๑ เวลาเขารวมการฝกอบรมไมนอยกวารอยละ ๘๐ 
๙.๒ ผานเกณฑการประเมินทุกวิชาไมต่ํากวารอยละ ๘๐  
๙.๓ ปฏิบัติกิจกรรมของลูกเสือ เพ่ือขอรับเครื่องหมายลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาด อยางนอย           

๓ กิจกรรม หากไมผานเกณฑการประเมินผล ใหปฏิบัติกิจกรรมนั้นอีกครั้งภายในระยะเวลา ๓ เดือน 
๑๐. ส่ือการฝกอบรม 

๑๐.๑ สื่อโสตทัศนูปกรณ 
๑๐.๒ ใบงาน ใบความรู ใบกิจกรรม การสาธิต การแสดงบทบาทสมมติ 
๑๐.๓ แผนภูมิ รูปภาพ แผนภาพ แผนพับ ท่ีเก่ียวกับเนื้อหาการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
๑๐.๔ กระดาษ A4 
๑๐.๕ อุปกรณเครื่องเขียน ปากกาเคมี สีตกแตงงานฝมือ 
๑๐.๖ เพลง/เกม 
๑๐.๗ ภาพยนตร นิทาน เก่ียวกับความซ่ือสัตย 
๑๐.๘ เครื่องคอมพิวเตอรชนิดพกพา 
๑๐.๙ วีดิทัศน 

๑๐.๑๐ เคร่ืองฉายโปรเจคเตอร 
๑๐.๑๑ เคร่ืองเสียง 
๑๐.๑๒ เครื่องดนตรี เชน กลอง ฉ่ิง ฉาบ กรับ ฯลฯ 
๑๐.๑๓ เคร่ืองแตงกายและอุปกรณประกอบการแสดง 
๑๐.๑๔ บทเพลง 
๑๐.๑๕ ไหมพรม

๔

 

๑. วัตถุประสงคของการฝกอบรม 
๑.๑ เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมตระหนักในหนาท่ีและมีจิตอาสา 
๑.๒ เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจในหนาท่ีของพลเมืองดีมีประชาธิปไตย 
๑.๓ เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจและมีสวนรวมในการปองปรามการทุจริต โดย

สามารถเผยแพรใหกับบุคคลในครอบครัว เพ่ือน และชุมชนได 
๑.๔ เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมเรียนรูและสามารถปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวของกับ ป.ป.ช. ได 
๑.๕ เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูและสามารถปฏิบัติตนเปนคนซ่ือสัตยสุจริต 

๒. มาตรฐานผูผานการฝกอบรม 
 ผู ท่ีผานการฝกอบรมมีคุณสมบัติท่ีพึงประสงคดานความซ่ือสัตยสุจริต มีจิตสํานึกและมีสวนรวม          

ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
๓. คุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

เปนลูกเสือสามัญรุนใหญ เนตรนารีสามัญรุนใหญ ยุวกาชาด และสมาชิกผูบําเพ็ญประโยชน ระดับ       
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ - ๓ 
๔. ระยะเวลาในการฝกอบรม 

จํานวน ๓ วัน ๒ คืน   
๕. คําอธิบายหลักสูตร 

 เปนการเรียนรูเก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบของ ป.ป.ช. ความซ่ือสัตยสุจริต การมีสวนรวมในการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต การมีจิตอาสา หนาท่ีพลเมืองท่ีมีประชาธิปไตย ประพฤติตนตามคําปฏิญาณและกฎ
ของลูกเสือ 

๖. กิจกรรม/รายวิชา 
๖.๑ ปฐมนิเทศการฝกอบรมหลักสูตรลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาด 
๖.๒ พิธีเปดการฝกอบรม 
๖.๓ วัตถุประสงคของการฝกอบรมหลักสูตรลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาด 
๖.๔ ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีลูกเสือควรรู 
๖.๕ เรื่องนารูของ ป.ป.ช. ท่ีลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาดควรรู 
๖.๖ คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาดกับการสรางพลเมืองดี 
๖.๗ กลุมสัมพันธ 
๖.๘ วินัยและความรับผิดชอบของลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาดในการสรางสังคมท่ีดี 
๖.๙ พลเมืองดีมีประชาธิปไตยตามหนาท่ีท่ี ป.ป.ช. ตองการ 

๖.๑๐ การสรางพลเมืองดีดวยคานิยมของลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาด   
๖.๑๑ ความซ่ือสัตยสุจริตตามแนวคิดของ ป.ป.ช. 
๖.๑๒ แนวคิดในการสรางปณิธานวาดวยลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาด 
๖.๑๓ การชุมนุมรอบกองไฟ 
๖.๑๔ แนวคิดในการรวมตัวเปนเครือขายลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาด 
๖.๑๕ การจัดทําโครงการรณรงคปองกันและปราบปรามการทุจริต โดยเครือขายลูกเสือสามัญรุนใหญ       

ชอสะอาด                                          
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๕
 

๗. วิธีการฝกอบรม 
๗.๑ การบรรยาย  
๗.๒ การสาธิตและปฏิบัติ 
๗.๓ การสอนแบบฐานเรียนรู 
๗.๔ เพลง/เกม 
๗.๕ Mind Mapping 
๗.๖ บทบาทสมมุติ 
๗.๗ กิจกรรมกลุม : การระดมสมอง (Brain Storming) 
๗.๘ กิจกรรมกลุมสัมพันธ 
๗.๙ กิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ 

๘. การประเมินผล 
ประเมินผลจากการเขารับการฝกอบรมและเขารวมกิจกรรม 
๘.๑ วธิีการวัดผล : สังเกตพฤติกรรม ประเมินความรู ประเมินผลงาน 
๘.๒ เครื่องมือวัดผล : แบบสังเกตพฤติกรรม แบบประเมินความรู แบบประเมินผลงาน 
๘.๓ เกณฑการประเมินผล : ผานเกณฑรอยละ ๘๐  

๙. เกณฑการผานหลักสูตร 
๙.๑ เวลาเขารวมการฝกอบรมไมนอยกวารอยละ ๘๐ 
๙.๒ ผานเกณฑการประเมินทุกวิชาไมต่ํากวารอยละ ๘๐  
๙.๓ ปฏิบัติกิจกรรมของลูกเสือ เพ่ือขอรับเคร่ืองหมายลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาด อยางนอย           

๓ กิจกรรม หากไมผานเกณฑการประเมินผล ใหปฏิบัติกิจกรรมนั้นอีกครั้งภายในระยะเวลา ๓ เดือน 
๑๐. ส่ือการฝกอบรม 

๑๐.๑ สื่อโสตทัศนูปกรณ 
๑๐.๒ ใบงาน ใบความรู ใบกิจกรรม การสาธิต การแสดงบทบาทสมมติ 
๑๐.๓ แผนภูมิ รูปภาพ แผนภาพ แผนพับ ท่ีเก่ียวกับเนื้อหาการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
๑๐.๔ กระดาษ A4 
๑๐.๕ อุปกรณเครื่องเขียน ปากกาเคมี สีตกแตงงานฝมือ 
๑๐.๖ เพลง/เกม 
๑๐.๗ ภาพยนตร นิทาน เก่ียวกับความซ่ือสัตย 
๑๐.๘ เครื่องคอมพิวเตอรชนิดพกพา 
๑๐.๙ วีดิทัศน 

๑๐.๑๐ เครื่องฉายโปรเจคเตอร 
๑๐.๑๑ เครื่องเสียง 
๑๐.๑๒ เครื่องดนตรี เชน กลอง ฉ่ิง ฉาบ กรับ ฯลฯ 
๑๐.๑๓ เครื่องแตงกายและอุปกรณประกอบการแสดง 
๑๐.๑๔ บทเพลง 
๑๐.๑๕ ไหมพรม
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๗

กําหนดการฝกอบรมหลักสูตรลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาด 
ระหวางวันท่ี ........... เดือน............................... พ.ศ. ............... 

ณ  คาย/ศูนย................................................. 
 
วันท่ี ๑   ของการฝกอบรม (วันท่ี ......... เดือน ...................... พ.ศ. ..........) 

๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. รับรายงานตัว  
๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น. ปฐมนิเทศ 
๐๙.๓๐ - ๑๐.๔๕ น. พิธีเปด/บรรยายพิเศษ 
๑๐.๔๕ - ๑๑.๐๐ น. พักรับประทานอาหารวาง/เครื่องด่ืม 
๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ผูอํานวยการฝกชี้แจงวัตถุประสงค  
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

ท่ีลูกเสือควรรู   
๑๕.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. เรื่องนารูของ ป.ป.ช. ท่ีลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาดควรรู 
๑๗.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. พักรับประทานอาหารเย็นและพักผอน 
๑๙.๐๐ - ๒๐.๓๐ น. คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาดกับ     

การสรางพลเมืองดี  
๒๐.๓๐ - ๒๑.๓๐ น. กลุมสัมพันธ 
๒๑.๓๐ น. พิธีการทางศาสนา นอน  

 วันท่ี ๒ ของการฝกอบรม (วันท่ี ....... เดือน...................... พ.ศ.  ......... ) 
๐๕.๐๐ - ๐๖.๐๐ น. ต่ืน/ทําภารกิจสวนตัว  
๐๖.๐๐ - ๐๗.๐๐ น. ออกกําลังกาย 
๐๗.๐๐ - ๐๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเชา 
๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. ประชุมรอบเสาธง 
๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. วินัยและความรับผิดชอบของลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาด 

ในการสรางสังคมท่ีดี 
๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. พลเมืองดีมีประชาธิปไตยตามหนาท่ีท่ี ป.ป.ช. ตองการ 
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. การสรางพลเมืองดีดวยคานิยมของลูกเสือสามัญรุนใหญ        

ชอสะอาด 
๑๔.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ความซ่ือสัตยสุจริตตามแนวคิดของ ป.ป.ช. 
๑๖.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. แนวคิดในการสรางปณิธานวาดวยลูกเสือสามัญรุนใหญ           

ชอสะอาด  
๑๗.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็นและพักผอน 
๑๘.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. การชุมนุมรอบกองไฟ 
๒๑.๐๐ น. พิธีการทางศาสนา นอน 
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รรู

 

พักรับประทาน
อาหารและพักผอน 

คํา
ปฏ

ิญา
ณแ

ละ
กฎ

ขอ
งลู

กเสื
อ

สา
มัญ

รุน
ให

ญ 
   

ชอ
สะ

อา
ดก

บัก
าร

สร
างพ

ลเมื
อง

ดี 

กลุ
ม

สัม
พัน

ธ 

วัน
ที่ 

๒ 
ขอ

งก
าร

ฝก
อบ

รม
 

๐๕
.๐๐

 - ๐
๖.๐

๐ 
น 

๐๖
.๐๐

 - ๐
๗.๐

๐ 
น. 

๐๗
.๐๐

 -
๐๘

.๐๐
 น.

 
๐๘

.๐๐
 -

๐๙
.๐๐

 น.
 

๐๙
.๐๐

 - ๑
๐.๓

๐ 
น. 

๑๐
.๓๐

 - ๑
๒.๐

๐ 
น. 

๑๒
.๐๐

 -
๑๓

.๐๐
 น.

 
๑๓

.๐๐
 - ๑

๔.๓
๐ 

น. 
๑๔

.๓๐
 -  

   
 

๑๖
.๐๐

 น.
 

๑๖
.๐๐

 - ๑
๗.๐

๐ 
น. 

๑๗
.๐๐

 -
๑๘

.๐๐
 น.

 
๑๘

.๐๐
 - ๒

๑.๐
๐ 

น. 

ตื่น
ทํา

ภา
รก

จิ
สว

นตั
ว 

ออ
กก

าํลั
งก

าย
 

รับประทานอาหารเชา 

ประชุมรอบเสาธง 
วิน

ัยแ
ละ

คว
าม

 
รับ

ผิด
ชอ

บข
อง

ลูก
เสือ

สา
มัญ

รุน
ให

ญช
อส

ะอ
าด

ใน
กา

รส
รา

งสั
งค

มที่
ดี 

พล
เมือ

งดี
   

   
   

   
   

   
  

มีป
ระ

ชา
ธิป

ไต
ย  

   
   

  
ตา

มห
นา

ที่ท
ี่ ป

.ป.
ช. 

ตอ
งก

าร
 

พักรับประทาน 
อาหารกลางวัน 

กา
รส

รา
งพ

ลเมื
อง

ดี  
   

  
ดว

ยค
านิ

ยม
ขอ

ง
ลูก

เสือ
สา

มัญ
   

   
รุน

ให
ญช

อส
ะอ

าด
 

คว
าม

ซื่อ
สัต

ย
สุจ

ริต
ตา

ม
แน

วคิ
ดข

อง
 

ป.ป
.ช.

 

แน
วคิ

ดใ
นก

าร
   

   
   

 
สร

างป
ณิธ

าน
   

   
  

วา
ดว

ยลู
กเสื

อ
สา

มัญ
รุน

ให
ญ 

   
  

ชอ
สะ

อา
ด 

พักรับประทาน 
อาหารและพักผอน 

 กา
รชุ

มนุ
มร

อบ
กอ

งไฟ
 

วัน
ที่ 

๓ 
ขอ

งก
าร

ฝก
อบ

รม
 

๐๕
.๐๐

 - ๐
๖.๐

๐ 
น. 

๐๖
.๐๐

 - ๐
๗.๐

๐ 
น. 

๐๗
.๐๐

 -
๐๘

.๐๐
 น.

 
๐๘

.๐๐
 -

๐๙
.๐๐

 น.
 

๐๙
.๐๐

 - ๑
๐.๐

๐ 
น. 

๑๐
.๐๐

 - ๑
๒.๐

๐ 
น. 

๑๒
.๐๐

 -
๑๓

.๐๐
 น.

 
๑๓

.๐๐
 - ๑

๔.๐
๐ 

น. 
๑๔

.๐๐
 -  

   
 

๑๕
.๓๐

 น.
 

 
เดิน

ทา
งก

ลับ
บา

น 
ตื่น

ทํา
ภา

รก
จิ

สว
นตั

ว 
ออ

กก
าํลั

งก
าย

 

รับประทานอาหารเชา 

ประชุมรอบเสาธง 

แน
วคิ

ดใ
นก

าร
รว

มตั
ว  

 
เป

นเค
รือ

ขา
ยลู

กเสื
อ

สา
มัญ

รุน
ให

ญช
อส

ะอ
าด

 

กา
รจ

ัดทํ
าโค

รงก
าร

รณ
รงค

ปอ
งก

ันแ
ละ

ปร
าบ

ปร
าม

   
   

   
 

กา
รทุ

จริ
ตโ

ดย
เครื

อข
าย

ลูก
เสือ

สา
มัญ

รุน
ให

ญ 
  

ชอ
สะ

อา
ด 

พักรับประทาน 
อาหารกลางวัน 

กา
รจ

ัดทํ
าโค

รงก
าร

รณ
รงค

ปอ
งก

ันแ
ละ

ปร
าบ

ปร
าม

   
   

   
 

กา
รทุ

จริ
ต โ

ดย
เครื

อข
าย

ลูก
เสือ

สา
มัญ

รุน
ให

ญ 
   

   
   

 
ชอ

สะ
อา

ด (
ตอ

) 

•
อภ

ิปร
าย

 
ซัก

ถา
ม 

•
มอ

บ 
 

เกีย
รติ

บัต
ร 

•
พิธ

ีปด
 

หม
าย

เหต
 ุ 

๑. 
ตา

รา
งก

าร
ฝก

อบ
รม

อา
จป

รับ
เป

ลี่ย
นต

าม
คว

าม
เห

มา
ะส

ม 
 

 
 

 
๒. 

คํา
วา

 “ลู
กเสื

อ”
 ห

มา
ยร

วม
ถึง

 ลูก
เสือ

สา
มัญ

รุน
ให

ญ 
เนต

รน
ารี

สา
มัญ

รุน
ให

ญ 
ยุว

กา
ชา

ด แ
ละ

สม
าชิ

กผู
บาํ

เพ
็ญป

ระ
โยช

นท
ี่อย

ูใน
ระ

ดับ
เดีย

วก
ัน 

 
๓. 

กา
รนั

ดห
มา

ยก
ิจก

รร
มชุ

มนุ
มร

อบ
กอ

งไฟ
 ให

อย
ูใน

ดุล
ยพ

ินิจ
ขอ

งพ
ธิีก

รป
ระ

จํา
วนั

 
 

 
๔. 

รับ
ปร

ะท
าน

อา
หา

รว
าง/

เครื่
อง

ดื่ม
  เว

ลา
 ๑

๐.๓
๐ 

- ๑
๐.๔

๕ 
น. 

แล
ะ ๑

๔.๓
๐ 

- ๑
๔.๔

๕ 
น. 
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กําหนดการฝกอบรมหลักสูตรลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาด 
ระหวางวันท่ี ........... เดือน............................... พ.ศ. ............... 

ณ  คาย/ศูนย................................................. 
 
วันท่ี ๑   ของการฝกอบรม (วันท่ี ......... เดือน ...................... พ.ศ. ..........) 

๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. รับรายงานตัว  
๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น. ปฐมนิเทศ 
๐๙.๓๐ - ๑๐.๔๕ น. พิธีเปด/บรรยายพิเศษ 
๑๐.๔๕ - ๑๑.๐๐ น. พักรับประทานอาหารวาง/เครื่องด่ืม 
๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ผูอํานวยการฝกชี้แจงวัตถุประสงค  
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

ท่ีลูกเสือควรรู   
๑๕.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. เรื่องนารูของ ป.ป.ช. ท่ีลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาดควรรู 
๑๗.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. พักรับประทานอาหารเย็นและพักผอน 
๑๙.๐๐ - ๒๐.๓๐ น. คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาดกับ     

การสรางพลเมืองดี  
๒๐.๓๐ - ๒๑.๓๐ น. กลุมสัมพันธ 
๒๑.๓๐ น. พิธีการทางศาสนา นอน  

 วันท่ี ๒ ของการฝกอบรม (วันท่ี ....... เดือน...................... พ.ศ.  ......... ) 
๐๕.๐๐ - ๐๖.๐๐ น. ต่ืน/ทําภารกิจสวนตัว  
๐๖.๐๐ - ๐๗.๐๐ น. ออกกําลังกาย 
๐๗.๐๐ - ๐๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเชา 
๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. ประชุมรอบเสาธง 
๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. วินัยและความรับผิดชอบของลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาด 

ในการสรางสังคมท่ีดี 
๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. พลเมืองดีมีประชาธิปไตยตามหนาท่ีท่ี ป.ป.ช. ตองการ 
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. การสรางพลเมืองดีดวยคานิยมของลูกเสือสามัญรุนใหญ        

ชอสะอาด 
๑๔.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ความซ่ือสัตยสุจริตตามแนวคิดของ ป.ป.ช. 
๑๖.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. แนวคิดในการสรางปณิธานวาดวยลูกเสือสามัญรุนใหญ           

ชอสะอาด  
๑๗.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็นและพักผอน 
๑๘.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. การชุมนุมรอบกองไฟ 
๒๑.๐๐ น. พิธีการทางศาสนา นอน 

  



9

๘
 

วันท่ี ๓ ของการฝกอบรม (วันท่ี........... เดือน ................... พ.ศ. ............) 
๐๕.๐๐ - ๐๖.๐๐ น. ต่ืน/ทําภารกิจสวนตัว    
๐๖.๐๐ - ๐๗.๐๐ น. ออกกําลังกาย 
๐๗.๐๐ - ๐๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเชา 
๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. ประชุมรอบเสาธง 
๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น แนวคิดในการรวมตัวเปนเครือขายลูกเสือสามัญรุนใหญ            

ชอสะอาดในสถานศึกษา 
๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.  การจัดทําโครงการรณรงคปองกันและปราบปรามการทุจริต 

โดยเครือขายลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาด 
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.  การจัดทําโครงการรณรงคปองกันและปราบปรามการทุจริต

โดยเครือขายลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาด (ตอ) 
๑๔.๐๐ - ๑๕.๓๐ น.  อภิปรายซักถาม 
   มอบเกียรติบัตรประดับเครื่องหมายลูกเสือสามัญรุนใหญ        

ชอสะอาด  
พิธีปด 
• ประธานกลาวปจฉิมโอวาท 
• ทบทวนคําปฏิญาณ 
• พิธีปดในหองประชุม 
• พิธีปดรอบเสาธง 

 
หมายเหตุ  ๑. ตารางการฝกอบรมอาจปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม 

 ๒. คําวา “ลูกเสือ” หมายรวมถึง ลูกเสือสามัญรุนใหญ เนตรนารีสามัญรุนใหญ ยุวกาชาด และ
สมาชิกผูบําเพ็ญประโยชนท่ีอยูในระดับเดียวกัน  

 ๓. การนัดหมายกิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ ใหอยูในดุลยพินิจของพิธีกรประจําวัน 
 ๔. รับประทานอาหารวาง/เครื่องด่ืม เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น. และ ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น. 

 

 
 
 
 



ส่วนที่ ๒
กิจกรรม/รายวิชา

และเนื้อหาสาระ
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 บทเรียนท่ี ๑ 
ช่ือวิชา   ปฐมนิเทศการฝกอบรมหลักสูตรลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาด          เวลา ๓๐ นาที 
 

ขอบขายวิชา 
 ๑. มอบหีบอุปกรณ/การแตงกาย 
 ๒. การใชสมุดจดรายวิชา 
 ๓. แนะนําสถานท่ี 
 ๔. หมูและการเปลี่ยนหนาท่ีภายในหมู 
 ๕. หนาท่ีของหมูบริการ 
 ๖. แนวปฏิบัติอ่ืน ๆ ท่ีจะตองปฏิบัติรวมกัน 
จุดหมาย    

เพ่ือใหลูกเสือสามัญรุนใหญทราบรายละเอียดและแนวปฏิบัติใหเปนไปในทางเดียวกัน 
วัตถุประสงค 

เม่ือจบบทเรียนนี้แลว ลูกเสือสามัญรุนใหญสามารถ 
 ๑. ปฏิบัติตนเองตามขอตกลงรวมกันได 
 ๒. รับผิดชอบงานประจําวันท่ีรับมอบหมายได 
 ๓. บอกรายละเอียดและข้ันตอนของพิธีเปดการฝกอบรมได 
วิธีสอน/กิจกรรม 
 บรรยายประกอบการสาธิต หรือนําชมสถานท่ี     
ส่ือการสอน 
 ๑. เอกสารประกอบการปฐมนิเทศ 
 ๒. อุปกรณสวนบุคคล  

๓. Power Point, วีดิทัศน 
การประเมินผล  

๑. วิธีการวัดผล : สังเกตพฤติกรรมในการฟงบรรยาย สาธิต และปฏิบัติ  
๒. เครื่องมือวัดผล : แบบสังเกตพฤติกรรมในการฟงบรรยาย สาธิต และปฏิบัติ 
๓. เกณฑการประเมินผล : ระดับคุณภาพดี หมายถึง ผาน   

เนื้อหาวิชา 
 การปฏิบัติตนของลูกเสือสามัญรุนใหญ เพ่ือท่ีจะใหการฝกอบรมเปนไปตามความตองการของคณะผูให      

การฝกอบรมไดอยางดีนั้น ข้ึนอยูกับการชี้แจง แนะนําไดละเอียดมากนอยเพียงใด วิทยากรผูท่ีจะทําหนาท่ีชี้แจง
นั้น จะตองเปนผูมีบุคลิกลักษณะท่ีนาเลื่อมใสพอสมควร มีความรูและทักษะในการบริหารงานฝกอบรม      
เปนอยางดี พรอมกันนี้จะตองรูจักสถานท่ีท้ังหมดภายในคายฝกอบรมดวย จึงจะทําใหลูกเสือสามัญรุนใหญ
ปฏิบัติตนไดถูกตองครบถวน ตามความมุงหมายของคณะผูใหการฝกอบรม นั่นก็คือ “การปฐมนิเทศ”          
การปฐมนิเทศจะไดผลดีเพียงใดนั้น จะทราบผลไดในการปฏิบัติจากลูกเสือสามัญรุนใหญท่ีเขารับการฝกอบรม
นั่นเอง 
  

๑๐
 

 ผูท่ีจะทําหนาท่ีปฐมนิเทศนั้น ควรจะตองมีความรู ความเขาใจและทักษะตาง ๆ ดังนี้  
• การใชสมุดจดวิชา 
• การจัดหมู 
• การปฏิบัติของผูเขารับการฝกอบรมในระหวางการฝกอบรม 
• การจัดเตรียมสถานท่ี 
• การรักษาเวลา 
• ขอหามตาง ๆ ในการฝกอบรม 
• การรักษาพยาบาล 
• วิธีดําเนินการฝกอบรม 
• หนาท่ีหมูบริการ 
• การวัดผลหรือการประเมินผล 
• ฯลฯ 

๑. การจัดหีบอุปกรณ 
 หีบอุปกรณเปนเครื่องมือท่ีสําคัญของหมูท่ีจะชวยใหการฝกอบรมบรรลุวัตถุประสงค ท่ีกลอง/หีบ      
ดานนอกเขียนชื่อหมูของลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาด ท่ีกลอง/หีบดานในติดรายการอุปกรณ หีบอุปกรณ 
ควรมีสิ่งเหลานี้จัดไวลวงหนากอนเปดการฝกอบรม ดังนี้ 

• ผาผูกคอ  
• เครื่องหมายหมู 
• เครื่องหมายตําแหนงนายหมู และรองนายหมู 
• เครื่องหมายตําแหนงพลาธิการ  
• ปายชื่อ 
• เข็มกลัดซอนปลาย 
• เข็มเย็บผาพรอมดาย 
• ไมบรรทัด 
• สีเมจิก 
• สมุดจดบันทึกของผูเขารับการฝกอบรม 
• กรรไกร 
• คัตเตอร 
• อุปกรณใชฝกอบรมอ่ืนสําหรับการฝกอบรม 

๒. การแตงกายในการฝกอบรมหลักสูตรลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาด  
ผูเขารับการฝกอบรม 
๒.๑  แตงเครื่องแบบลูกเสือ ตามประเภทลูกเสือสําหรับการฝกอบรม  
๒.๒  ผาผูกคอ ใชผาผูกคอสําหรับการฝกอบรม  
๒.๓  หมวก การฝกอบรมหลักสูตรลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาด สวมหมวก     

ทรงออนสีเลือดหมู 
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๑๐
 

 ผูท่ีจะทําหนาท่ีปฐมนิเทศนั้น ควรจะตองมีความรู ความเขาใจและทักษะตาง ๆ ดังนี้  
• การใชสมุดจดวิชา 
• การจัดหมู 
• การปฏิบัติของผูเขารับการฝกอบรมในระหวางการฝกอบรม 
• การจัดเตรียมสถานท่ี 
• การรักษาเวลา 
• ขอหามตาง ๆ ในการฝกอบรม 
• การรักษาพยาบาล 
• วิธีดําเนินการฝกอบรม 
• หนาท่ีหมูบริการ 
• การวัดผลหรือการประเมินผล 
• ฯลฯ 

๑. การจัดหีบอุปกรณ 
 หีบอุปกรณเปนเครื่องมือท่ีสําคัญของหมูท่ีจะชวยใหการฝกอบรมบรรลุวัตถุประสงค ท่ีกลอง/หีบ      
ดานนอกเขียนชื่อหมูของลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาด ท่ีกลอง/หีบดานในติดรายการอุปกรณ หีบอุปกรณ 
ควรมีสิ่งเหลานี้จัดไวลวงหนากอนเปดการฝกอบรม ดังนี้ 

• ผาผูกคอ  
• เครื่องหมายหมู 
• เครื่องหมายตําแหนงนายหมู และรองนายหมู 
• เครื่องหมายตําแหนงพลาธิการ  
• ปายชื่อ 
• เข็มกลัดซอนปลาย 
• เข็มเย็บผาพรอมดาย 
• ไมบรรทัด 
• สีเมจิก 
• สมุดจดบันทึกของผูเขารับการฝกอบรม 
• กรรไกร 
• คัตเตอร 
• อุปกรณใชฝกอบรมอ่ืนสําหรับการฝกอบรม 

๒. การแตงกายในการฝกอบรมหลักสูตรลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาด  
ผูเขารับการฝกอบรม 
๒.๑  แตงเครื่องแบบลูกเสือ ตามประเภทลูกเสือสําหรับการฝกอบรม  
๒.๒  ผาผูกคอ ใชผาผูกคอสําหรับการฝกอบรม  
๒.๓  หมวก การฝกอบรมหลักสูตรลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาด สวมหมวก     

ทรงออนสีเลือดหมู 
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๑๑
 

๒.๔  ปายชื่อ ผูเขารับการฝกอบรมทุกคนตองติดปายชื่อท่ีเหนือกระเปาขางขวา 
ปายชื่อเปนกระดาษแข็งสีอะไรก็ได ใหมีขนาดกวางประมาณ ๔ - ๕ 
ซม. ยาว ๘ - ๙ ซม. เขียนชื่อตัว ชื่อสกุล ท่ีบรรทัดบน ชื่อหมู/กลุม       
ท่ีบรรทัดลางดวยขนาดท่ีมองเห็นชัดเจน หุมดวยพลาสติกแข็ง       
ใชติดท่ีหนาอก เหนือกระเปาเสื้อขางขวา 

 ๒.๕  เครื่องหมายหมู ใชอนุโลมตามเครื่องแบบลูกเสือตามกฎกระทรวง ติดแขนซาย
ประเภทสามัญรุนใหญ   

๒.๖ เครื่องหมายนายหมู         ใชแถบผาสีเลือดหมู กวาง ๑.๕ ซม. นายหมูใช ๒ แถบ ยาวตามกระเปา
รูปสี่เหลี่ยมผืนผา  

๒.๗ เครื่องหมายรองนายหมู ใชแถบผาสีเลือดหมู กวาง ๑.๕ ซม. รองนายหมูใช ๑ แถบ ยาวตาม
กระเปารูปสี่เหลี่ยมผืนผา   

๓. โอกาสในการแตงกาย 
 ผูเขารับการฝกอบรมแตงเครื่องแบบครบ คือ 

ก. ในพิธีเปด - ปด การฝกอบรม 
ข. ในพิธีประชุมรอบเสาธง (ตอนเชา) 
ค. เม่ือไดรับอนุญาตใหออกไปนอกบริเวณคายฝกอบรม (เพ่ือธุรกิจท่ีจําเปน) 
ง. เม่ือผูอํานวยการฝกอบรมจะนัดหมายเปนกรณีพิเศษ 

 การแตงกายอยางอ่ืน 
๑. แตงกายลําลอง คือ การแตงกายสุภาพ ใชเสื้อมีแขน ประกอบดวยหมวก ผาผูกคอ เครื่องหมายหมู 

เครื่องหมายนายหมู รองนายหมู พลาธิการ และปายชื่อ (หามสวมรองเทาแตะ) 
๒. แตงกายตามสบาย คือ การแตงกายสุภาพ (ใชเสื้อมีแขน - หามสวมรองเทาแตะ แตไมตองมีหมวก 

ผาผูกคอ สวนเครื่องหมายอ่ืน ๆ ควรติดไวเพ่ือจะทราบหมู และหนาท่ี โอกาสท่ีจะแตงกายตามสบาย             
เปนการเรียนตอนกลางคืน หรือเม่ือเลิกจากฝกอบรมประจําวันแลว 
๔. การใชสมุดจดวิชา 

หนาท่ี ๑ บอกใหทราบถึงการฝกอบรม เปนตนวา 
 การฝกอบรมหลักสูตรลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาด รุนท่ี……………… 
 ระหวางวันท่ี………………… 
 ณ คาย…………………………………….. 

หนาท่ี ๒ รายชื่อคณะผูใหการฝกอบรม เขียนเยื้องไปทางซายเพ่ือจะเหลือดานขวาของ
หนากระดาษไวสําหรับขอลายเซ็น 

หนาท่ี ๓ รายชื่อผูเขารับการฝกอบรมในหมู ปฏิบัติเชนเดียวกับหนาท่ี ๒ 
หนาท่ี ๔  ขอความสําคัญของประธานผูกลาวเปด หรือผูรายงานท่ีเปนใจความสําคัญ 
หนาท่ี ๕ ตารางการฝกอบรม 
หนาท่ี ๖ เปนหนาท่ีของผูเขารับการฝกอบรมจะตองบันทึกเก่ียวกับคําบรรยายของผูบรรยาย     

แตละวิชา ควรจะมีรูปแบบ ดังนี้ 
 

หัวขอบรรยาย 
• ผูบรรยายคือใคร 
• วัน/เดือน/ป ท่ีบรรยาย ควรเขียน

ตามลําดับ  
• สมุดโนตวิชาเหมือนกระจกเงาของแต

ใหขอคิดเห็นในสมุดของผูเขารับการฝกอบรม
• ปกหลังดานในสมุดของผูเขารับการฝกอบรบ กําหนดใหมีการสอบในเรื่องคําปฏิญาณและกฎ

ของลูกเสือ การสเกตภาพประจําวัน 
 

๕. การจัดหมู 
 ผูเขารับการฝกอบรมทุกคน ใชผาผูกคอของการฝกอบรมตามท่ีกําหนดและติดเครื่องหมายประจําหมู 
นอกจากนี้ ผูอํานวยการฝกอบรมจะเปนผูกําหนดใหมีการแตงกายแบบลําลอง
 อัตรากําลังของหมูเปนไ
พิเศษ (หมูลูกเสือสามัญรุนใหญ 
 เวลา ๑๒.๐๐ น. เปลี่ยน
การฝกอบรม  
๖. การปฏิบัติของผูเขารับการฝกอบรมในระหวางการฝกอบรม

เวลา ๐๕.๓๐ น.  ต่ืน ทําภารกิจสวนตัว ออก
เวลา ๐๗.๐๐ น.  รับประทานอาหาร
เวลา ๐๗.๓๐ น. รับการ
เวลา ๐๘.๐๐ น. ประชุมรอบเสาธง รับฟงรายงานการตรวจ การเลนเพ่ือสุขภาพ
เวลา ๐๙.๐๐ น. การฝกอบรม
เวลา ๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐ น. การฝกอบรม
เวลา ๑๘.๐๐ น. ชักธงลง 
เวลา ๑๙.๐๐ น. การฝกอบรม
เวลา ๒๑.๓๐ น. สวดมนต ดับไฟ นอน

๗. การเตรียมจัดสถานท่ีกินอยูหลับนอน 
เปนไปตามท่ีผูอํานวยการฝกกําหนด

๑๒
 

ป ท่ีบรรยาย ควรเขียนท่ีมุมทางซายแตละหนา ตอจากนั้นแตละบรรทัดควรมีหัวขอยอย

สมุดโนตวิชาเหมือนกระจกเงาของแตละคน วันสุดทายวิทยากรประจําหมู
ใหขอคิดเห็นในสมุดของผูเขารับการฝกอบรม 
ปกหลังดานในสมุดของผูเขารับการฝกอบรบ กําหนดใหมีการสอบในเรื่องคําปฏิญาณและกฎ
ของลูกเสือ การสเกตภาพประจําวัน ขอควรจําของผูเขารับการฝกอบรม หรือสิ่งท่ีควรนําไปปฏิบัติ

 
 
 
 
 
 

 
สมุดลูกเสือสมุดลูกเสือ  

ผูเขารับการฝกอบรมทุกคน ใชผาผูกคอของการฝกอบรมตามท่ีกําหนดและติดเครื่องหมายประจําหมู 
ผูอํานวยการฝกอบรมจะเปนผูกําหนดใหมีการแตงกายแบบลําลอง ตามโอกาสอันสมควร 

อัตรากําลังของหมูเปนไปตามขอบังคับคณะลูกเสือแหงชาติวาดวยการปกครอง 
 ๖ - ๘ คน) 

เปลี่ยนหนาท่ีภายในหมู เพ่ือทุกคนจะเรียนรูความรับผิดชอบภายในหมูระหวาง

การปฏิบัติของผูเขารับการฝกอบรมในระหวางการฝกอบรม 
ต่ืน ทําภารกิจสวนตัว ออกกําลังกาย 
รับประทานอาหาร 
รับการตรวจ 
ประชุมรอบเสาธง รับฟงรายงานการตรวจ การเลนเพ่ือสุขภาพ
การฝกอบรม/กิจกรรม 
รับประทานอาหารกลางวัน 
การฝกอบรม/กิจกรรม 
ชักธงลง รับประทานอาหารเย็น 
การฝกอบรม/กิจกรรม 
สวดมนต ดับไฟ นอน 

การเตรียมจัดสถานท่ีกินอยูหลับนอน   
เปนไปตามท่ีผูอํานวยการฝกกําหนด 

นแตละบรรทัดควรมีหัวขอยอย

ละคน วันสุดทายวิทยากรประจําหมูมีหนาท่ีตรวจ และ        

ปกหลังดานในสมุดของผูเขารับการฝกอบรบ กําหนดใหมีการสอบในเรื่องคําปฏิญาณและกฎ     
หรือสิ่งท่ีควรนําไปปฏิบัติ 

ผูเขารับการฝกอบรมทุกคน ใชผาผูกคอของการฝกอบรมตามท่ีกําหนดและติดเครื่องหมายประจําหมู 
ตามโอกาสอันสมควร  

รปกครอง หลักสูตรและวิชา

เรียนรูความรับผิดชอบภายในหมูระหวาง    

ประชุมรอบเสาธง รับฟงรายงานการตรวจ การเลนเพ่ือสุขภาพ 
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หัวขอบรรยาย 
• ผูบรรยายคือใคร 
• วัน/เดือน/ป ท่ีบรรยาย ควรเขียน

ตามลําดับ  
• สมุดโนตวิชาเหมือนกระจกเงาของแต

ใหขอคิดเห็นในสมุดของผูเขารับการฝกอบรม
• ปกหลังดานในสมุดของผูเขารับการฝกอบรบ กําหนดใหมีการสอบในเรื่องคําปฏิญาณและกฎ

ของลูกเสือ การสเกตภาพประจําวัน 
 

๕. การจัดหมู 
 ผูเขารับการฝกอบรมทุกคน ใชผาผูกคอของการฝกอบรมตามท่ีกําหนดและติดเครื่องหมายประจําหมู 
นอกจากนี้ ผูอํานวยการฝกอบรมจะเปนผูกําหนดใหมีการแตงกายแบบลําลอง
 อัตรากําลังของหมูเปนไ
พิเศษ (หมูลูกเสือสามัญรุนใหญ 
 เวลา ๑๒.๐๐ น. เปลี่ยน
การฝกอบรม  
๖. การปฏิบัติของผูเขารับการฝกอบรมในระหวางการฝกอบรม

เวลา ๐๕.๓๐ น.  ต่ืน ทําภารกิจสวนตัว ออก
เวลา ๐๗.๐๐ น.  รับประทานอาหาร
เวลา ๐๗.๓๐ น. รับการ
เวลา ๐๘.๐๐ น. ประชุมรอบเสาธง รับฟงรายงานการตรวจ การเลนเพ่ือสุขภาพ
เวลา ๐๙.๐๐ น. การฝกอบรม
เวลา ๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐ น. การฝกอบรม
เวลา ๑๘.๐๐ น. ชักธงลง 
เวลา ๑๙.๐๐ น. การฝกอบรม
เวลา ๒๑.๓๐ น. สวดมนต ดับไฟ นอน

๗. การเตรียมจัดสถานท่ีกินอยูหลับนอน 
เปนไปตามท่ีผูอํานวยการฝกกําหนด

๑๒
 

ป ท่ีบรรยาย ควรเขียนท่ีมุมทางซายแตละหนา ตอจากนั้นแตละบรรทัดควรมีหัวขอยอย

สมุดโนตวิชาเหมือนกระจกเงาของแตละคน วันสุดทายวิทยากรประจําหมู
ใหขอคิดเห็นในสมุดของผูเขารับการฝกอบรม 
ปกหลังดานในสมุดของผูเขารับการฝกอบรบ กําหนดใหมีการสอบในเรื่องคําปฏิญาณและกฎ
ของลูกเสือ การสเกตภาพประจําวัน ขอควรจําของผูเขารับการฝกอบรม หรือสิ่งท่ีควรนําไปปฏิบัติ

 
 
 
 
 
 

 
สมุดลูกเสือสมุดลูกเสือ  

ผูเขารับการฝกอบรมทุกคน ใชผาผูกคอของการฝกอบรมตามท่ีกําหนดและติดเครื่องหมายประจําหมู 
ผูอํานวยการฝกอบรมจะเปนผูกําหนดใหมีการแตงกายแบบลําลอง ตามโอกาสอันสมควร 

อัตรากําลังของหมูเปนไปตามขอบังคับคณะลูกเสือแหงชาติวาดวยการปกครอง 
 ๖ - ๘ คน) 

เปลี่ยนหนาท่ีภายในหมู เพ่ือทุกคนจะเรียนรูความรับผิดชอบภายในหมูระหวาง

การปฏิบัติของผูเขารับการฝกอบรมในระหวางการฝกอบรม 
ต่ืน ทําภารกิจสวนตัว ออกกําลังกาย 
รับประทานอาหาร 
รับการตรวจ 
ประชุมรอบเสาธง รับฟงรายงานการตรวจ การเลนเพ่ือสุขภาพ
การฝกอบรม/กิจกรรม 
รับประทานอาหารกลางวัน 
การฝกอบรม/กิจกรรม 
ชักธงลง รับประทานอาหารเย็น 
การฝกอบรม/กิจกรรม 
สวดมนต ดับไฟ นอน 

การเตรียมจัดสถานท่ีกินอยูหลับนอน   
เปนไปตามท่ีผูอํานวยการฝกกําหนด 

นแตละบรรทัดควรมีหัวขอยอย

ละคน วันสุดทายวิทยากรประจําหมูมีหนาท่ีตรวจ และ        

ปกหลังดานในสมุดของผูเขารับการฝกอบรบ กําหนดใหมีการสอบในเรื่องคําปฏิญาณและกฎ     
หรือสิ่งท่ีควรนําไปปฏิบัติ 

ผูเขารับการฝกอบรมทุกคน ใชผาผูกคอของการฝกอบรมตามท่ีกําหนดและติดเครื่องหมายประจําหมู 
ตามโอกาสอันสมควร  

รปกครอง หลักสูตรและวิชา

เรียนรูความรับผิดชอบภายในหมูระหวาง    

ประชุมรอบเสาธง รับฟงรายงานการตรวจ การเลนเพ่ือสุขภาพ 
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๑๓
 

๘. ขอไมควรปฏิบัติ 
ไมสูบบุหรี่ระหวางเวลาการบรรยายและการปฏิบัติกิจกรรม ไมดื่มของเมาในระหวางการฝกอบรม ไมมี

การนําอาวุธหรือของผิดกฎหมายเขามาในสถานท่ีฝกอบรม 
๙. การตรงตอเวลาและการรักษาความสะอาด   

เปนไปตามตารางการฝกอบรมและขอกําหนด 
๑๐. การรักษาพยาบาล   

เปนหนาท่ีของผูเขารับการฝกอบรมจะตองปฏิบัติและรักษาตนเอง และคายฝกอบรมจะตองจัด
เจาหนาท่ีฝายบริการและใหความสะดวกตลอดเวลาการฝกอบรม เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยและสบายใจ 
๑๑. หนาท่ีหมูบริการ 

ใหเปนไปตามขอกําหนดเพ่ือความเหมาะสมแตละสถานท่ีในการฝกอบรม โดยจะกําหนดหมูบริการ        
ประจําวัน และหนาท่ีหมูบริการแตละวันจะสิ้นสุด เวลา ๑๘.๐๐ น. 

หมูบริการมีหนาท่ีในการปฏิบัติ ดังตอไปนี้ 
๑๑.๑ การเตรียมและชักธงชาติข้ึนสูยอดเสาในตอนเชา เวลา ๐๘.๐๐ น. และชักธงลง เวลา ๑๘.๐๐ น. 

การชักธงข้ึนและชักธงลง ใหปฏิบัติตามขอบังคับคณะลูกเสือแหงชาติ 
๑๑.๒ การทําความสะอาดสถานท่ีท่ีใชรวมกัน เชน หองน้ํา หองสวม หองเรียน บริเวณรอบเสาธง 
๑๑.๓ การจัดสถานท่ีชุมนุมรอบกองไฟ การเตรียมสถานท่ี ทําพวงมาลัย แจกันปา การทําความสะอาด

หลังการชุมนุมรอบกองไฟ 
๑๑.๔ การชวยเหลือจัดอุปกรณ เตรียมอุปกรณท่ีจะใชในการฝกอบรมตามท่ีวิทยากรกําหนด 
๑๑.๕ หนาท่ีอ่ืนใดท่ีไดรับมอบหมาย 

๑๒. แนวปฏิบัติเม่ือวิทยากรเขา - ออก ในการใหความรู 
๑๒.๑ เม่ือวิทยากรเขาบรรยายแตละวิชา ใหผู เขารับการฝกอบรมยืนตรง แสดงความเคารพ 

(วันทยหัตถ) พรอมกลาวคําวา “สวัสดีครับ/คะ” เอามือลง และนั่งลงท่ีเดิม 
๑๒.๒ เม่ือวิทยากรจบคําบรรยายแตละรายวิชา ใหผูเขารับการฝกอบรมยืนตรง แสดงความเคารพ

(วันทยหัตถ) พรอมกลาวคําวา “ขอบคุณครับ/คะ” เอามือลงและนั่งลงท่ีเดิม 
๑๓. การรักษาส่ิงของมีคา 

ใหแตละหมูนําไปฝากท่ีวิทยากรประจําหมู และ/หรือ หากคายฝกอบรมใดมีสถานท่ีรับฝากของมีคา     
ท่ีปลอดภัย ใหนําไปฝากไว ณ ท่ีนั้น ท้ังนี้ เม่ือเกิดการสูญหาย เพ่ือนสมาชิกผูเขารับการฝกอบรมจะเกิด    
ความไมสบายใจ 
  

๑๔
 

๑๔. กิจกรรมยามวาง (SPARE TIME ACTIVITY)  
 เปนท่ียอมรับกันวา กิจกรรมยามวางเปนอุปกรณในการฝกอบรมอยางเปนผลดี เพราะวา 
  ๑๔.๑ กิจกรรมยามวางชวยใหผูอํานวยการฝกอบรมสามารถประเมินผลความสามารถของผูเขารับ 
การฝกอบรมวาไดรับความรูมากนอยเพียงไร หากเห็นวายังมีอะไรบกพรอง ควรจะสอนอะไรเพ่ิมเติมให 

๑๔.๒ ฝายผูเขารับการฝกอบรมเอง ก็ปรารถนาจะทดสอบความรูของตนวาไดรับความรูไปมากนอย
เพียงไร และมีโอกาสท่ีจะเสาะหาความรู ความเขาใจจากวิทยากรในประเด็นท่ีตนยังไมเขาใจ 

๑๔.๓ กิจกรรมยามวาง เปนกิจกรรมหนึ่งท่ีจะทําใหคณะผูใหการฝกอบรมและผูเขารับการฝกอบรม
ปรับตัวเขาหากัน มีสัมพันธภาพท่ีดีตอกัน มีการหารือในการแกปญหาอ่ืน ๆ ทําใหเกิดความสนิทสนมกัน      
มากยิ่งข้ึน 

ขอควรระลึกถึงวา เม่ือใหกิจกรรมยามวางแกผูเขารับการฝกอบรมทําแลว ควรใหมีระยะเวลาเพียงพอ
ท่ีทุกคนจะศึกษาหาความรู ทําความเขาใจกับกิจกรรมยามวางท่ีใหไปกอน แลวจึงนัดหมายใหมาทําการทดสอบ 

การทํากิจกรรมยามวางนั้น เปนเรื่องของผูเขารับการฝกอบรมแตละคนท่ีจะไปศึกษาหาความชํานาญ
เพ่ิมเติม ถาสงสัย จะถามหรือขอคําแนะนําจากเพ่ือนสมาชิกหรือวิทยากร 

กิจกรรมยามวาง อาจจัดใหมีในเรื่อง ตอไปนี้ 
๑. คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 
๒. การสเกตภาพ 
๓. กิจกรรมหรือทักษะอยางอ่ืนท่ีผูอํานวยการฝกจะเห็นสมควร  

๑๕. การวัดผลหรือประเมินผลในระหวางการฝกอบรม 
ผูท่ีเขารับการฝกอบรมผานหรือไมผานการฝกอบรม พิจารณาจากสิ่งตอไปนี้ 
๑๕.๑ ผู เขารับการฝกอบรมจะขาดการฝกอบรมไมเกิน ๓ ชั่วโมง และตองไดรับอนุญาตจาก

ผูอํานวยการฝกอบรมเปนผูพิจารณาเปนราย ๆ โดยจัดทําบันทึกขออนุญาตเปนลายลักษณอักษรผานวิทยากร
ประจําหมู 

๑๕.๒ ระบบหมู 
๑๕.๓ ความต้ังใจและสนใจในการเขารวมกิจกรรมในระหวางการฝกอบรม 
๑๕.๔ การสอบกิจกรรมยามวาง 
๑๕.๕ สมุดจดรายวิชา 
๑๕.๖ ผูอํานวยการฝกอบรม เปนผูประเมินจากการสังเกตพิจารณาของวิทยากรประจําหมู และ

วิทยากรอ่ืน ๆ  
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๑๔
 

๑๔. กิจกรรมยามวาง (SPARE TIME ACTIVITY)  
 เปนท่ียอมรับกันวา กิจกรรมยามวางเปนอุปกรณในการฝกอบรมอยางเปนผลดี เพราะวา 
  ๑๔.๑ กิจกรรมยามวางชวยใหผูอํานวยการฝกอบรมสามารถประเมินผลความสามารถของผูเขารับ 
การฝกอบรมวาไดรับความรูมากนอยเพียงไร หากเห็นวายังมีอะไรบกพรอง ควรจะสอนอะไรเพ่ิมเติมให 

๑๔.๒ ฝายผูเขารับการฝกอบรมเอง ก็ปรารถนาจะทดสอบความรูของตนวาไดรับความรูไปมากนอย
เพียงไร และมีโอกาสท่ีจะเสาะหาความรู ความเขาใจจากวิทยากรในประเด็นท่ีตนยังไมเขาใจ 

๑๔.๓ กิจกรรมยามวาง เปนกิจกรรมหนึ่งท่ีจะทําใหคณะผูใหการฝกอบรมและผูเขารับการฝกอบรม
ปรับตัวเขาหากัน มีสัมพันธภาพท่ีดีตอกัน มีการหารือในการแกปญหาอ่ืน ๆ ทําใหเกิดความสนิทสนมกัน      
มากยิ่งข้ึน 

ขอควรระลึกถึงวา เม่ือใหกิจกรรมยามวางแกผูเขารับการฝกอบรมทําแลว ควรใหมีระยะเวลาเพียงพอ
ท่ีทุกคนจะศึกษาหาความรู ทําความเขาใจกับกิจกรรมยามวางท่ีใหไปกอน แลวจึงนัดหมายใหมาทําการทดสอบ 

การทํากิจกรรมยามวางนั้น เปนเรื่องของผูเขารับการฝกอบรมแตละคนท่ีจะไปศึกษาหาความชํานาญ
เพ่ิมเติม ถาสงสัย จะถามหรือขอคําแนะนําจากเพ่ือนสมาชิกหรือวิทยากร 

กิจกรรมยามวาง อาจจัดใหมีในเรื่อง ตอไปนี้ 
๑. คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 
๒. การสเกตภาพ 
๓. กิจกรรมหรือทักษะอยางอ่ืนท่ีผูอํานวยการฝกจะเห็นสมควร  

๑๕. การวัดผลหรือประเมินผลในระหวางการฝกอบรม 
ผูท่ีเขารับการฝกอบรมผานหรือไมผานการฝกอบรม พิจารณาจากสิ่งตอไปนี้ 
๑๕.๑ ผู เขารับการฝกอบรมจะขาดการฝกอบรมไมเกิน ๓ ชั่วโมง และตองไดรับอนุญาตจาก

ผูอํานวยการฝกอบรมเปนผูพิจารณาเปนราย ๆ โดยจัดทําบันทึกขออนุญาตเปนลายลักษณอักษรผานวิทยากร
ประจําหมู 

๑๕.๒ ระบบหมู 
๑๕.๓ ความต้ังใจและสนใจในการเขารวมกิจกรรมในระหวางการฝกอบรม 
๑๕.๔ การสอบกิจกรรมยามวาง 
๑๕.๕ สมุดจดรายวิชา 
๑๕.๖ ผูอํานวยการฝกอบรม เปนผูประเมินจากการสังเกตพิจารณาของวิทยากรประจําหมู และ

วิทยากรอ่ืน ๆ  
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๑๕
 

แบบสังเกตพฤติกรรมการฟงบรรยาย 
หมู............................... 

ลําดับ พฤติกรรม คุณภาพการปฏิบัต ิ
๓ ๒ ๑ 

๑ มีความกระตือรือรนใหความสนใจในการฟงบรรยาย    

๒ มีสวนรวมในการสาธิตและปฏิบัติ    

รวม    
 

ลงชื่อ..............................................ผูประเมิน 
          (...............................................) 

 
 

เกณฑการใหคะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอยางสมํ่าเสมอ เทากับ ดี ให ๓ คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบอยครั้ง เทากับ พอใช ให ๒ คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้งหรือนอยครั้ง เทากับ ปรับปรุง ให ๑ คะแนน 

 
 

เกณฑการตัดสินคุณภาพ 

ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๕ – ๖ ดี 
๓ – ๔ พอใช 

๒ ปรับปรุง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

๑๖
 

 บทเรียนท่ี ๒ 
ช่ือวิชา   พิธีเปดการฝกอบรม          เวลา ๗๕ นาที 

 
พิธีการของลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาด 

๑. พิธีการเปดการฝกอบรม 
๑.๑ พิธีเปดในหองประชุม 

การจัดสถานท่ี 
๑) แผนปายเวทีแสดงขอความชื่อการฝกอบรม วัน เวลา สถานท่ี และรุนท่ี 
๒) จัดโตะหมูบูชาตามแบบของวัฒนธรรม ประกอบดวย โตะหมูบูชา พรอมเครื่องบูชา         

พระบรมรูป และธงชาติ 
๓) การจัดท่ีนั่งสําหรับผูเขารับการฝกอบรมใหจัดเปนแถวตอนหมู เรียงลําดับจากซายไปขวา   

พิธีการในการเปดการอบรม 
๑) ประธานจุดเทียน - ธูป บูชาพระรัตนตรัย ผูนับถือศาสนาพุทธยืนพนมมือ ผูนับถือคริสต

ยืนสํารวม และผูนับถืออิสลามนั่งสํารวมอยูกับท่ีนั่ง 
๒) ประธานดําเนินการจัดการฝกอบรมกลาวรายงานตอประธานในท่ีประชุม 
๓) ประธานท่ีประชุมกลาวเปดการฝกอบรม ใหโอวาท และบรรยายพิเศษ 

๑.๒ พิธีเปดนอกหองประชุม      
การถวายราชสดุดีพระบรมรูปรัชกาลท่ี ๖ ในพิธีเปดการฝกอบรมลูกเสือสามัญรุนใหญ      

ชอสะอาด 
เครื่องบูชา   

จัดต้ังหนาพระบรมรูป ควรมีเครื่องทองนอยและพานสําหรับวางพวงมาลัย หรือชอดอกไม 
ถาไมมีเครื่องทองนอยใหจัดเครื่องบูชา ดังนี้ 

๑) ธูป ๑ ดอก เทียน ๑ เลม หรือเครื่องทองนอย 
๒) พานสําหรับวางพวงมาลัย หรือชอดอกไม 

พิธีกร   
เชิญประธานในพิธีจุดเทียนธูปถวายราชสักการะ หลังจากจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยแลว 

ประธานในพิธ ี
๑) เดินไปยังหนาพระบรมรูป ถวายคํานับ (ตามระเบียบสํานักพระราชวัง) รับพวงมาลัย

หรือชอดอกไมจากเจาหนาท่ี ถวายบนพานท่ีหนาพระบรมรูป แลวจุดเทียน จุดธูปตามลําดับ 
๒) ลงนั่งคุกเขา ประนมมือ ถวายบังคม ๓ ครั้ง แลวลุกข้ึนยืนถวายคํานับอีกครั้งหนึ่ง 
๓) ถอยออกมาน่ัง เตรียมถวายราชสดุดี กาวเทาซายไปขางหนาหนึ่งกาว คุกเขาลง ต้ังเขา

ซาย นั่งลงบนสนเทาขวา มือขวาแบคว่ําวางบนเขาขวา แขนซายวางพาดบนเขาซายเอียงไปทางขวาเล็กนอย          
เม่ือรองเพลงราชสดุดีใหกมหนาเล็กนอยและใหเงยหนาข้ึนตามเดิมเม่ือจบเพลง (ถาถือหมวกอยูดวยใหปฏิบัติ
ตามคูมือการฝกระเบียบแถวของสํานักงานลูกเสือแหงชาติ) 
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๑๖
 

 บทเรียนท่ี ๒ 
ช่ือวิชา   พิธีเปดการฝกอบรม          เวลา ๗๕ นาที 

 
พิธีการของลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาด 

๑. พิธีการเปดการฝกอบรม 
๑.๑ พิธีเปดในหองประชุม 

การจัดสถานท่ี 
๑) แผนปายเวทีแสดงขอความชื่อการฝกอบรม วัน เวลา สถานท่ี และรุนท่ี 
๒) จัดโตะหมูบูชาตามแบบของวัฒนธรรม ประกอบดวย โตะหมูบูชา พรอมเครื่องบูชา         

พระบรมรูป และธงชาติ 
๓) การจัดท่ีนั่งสําหรับผูเขารับการฝกอบรมใหจัดเปนแถวตอนหมู เรียงลําดับจากซายไปขวา   

พิธีการในการเปดการอบรม 
๑) ประธานจุดเทียน - ธูป บูชาพระรัตนตรัย ผูนับถือศาสนาพุทธยืนพนมมือ ผูนับถือคริสต

ยืนสํารวม และผูนับถืออิสลามนั่งสํารวมอยูกับท่ีนั่ง 
๒) ประธานดําเนินการจัดการฝกอบรมกลาวรายงานตอประธานในท่ีประชุม 
๓) ประธานท่ีประชุมกลาวเปดการฝกอบรม ใหโอวาท และบรรยายพิเศษ 

๑.๒ พิธีเปดนอกหองประชุม      
การถวายราชสดุดีพระบรมรูปรัชกาลท่ี ๖ ในพิธีเปดการฝกอบรมลูกเสือสามัญรุนใหญ      

ชอสะอาด 
เครื่องบูชา   

จัดต้ังหนาพระบรมรูป ควรมีเคร่ืองทองนอยและพานสําหรับวางพวงมาลัย หรือชอดอกไม 
ถาไมมีเครื่องทองนอยใหจัดเครื่องบูชา ดังนี้ 

๑) ธูป ๑ ดอก เทียน ๑ เลม หรือเครื่องทองนอย 
๒) พานสําหรับวางพวงมาลัย หรือชอดอกไม 

พิธีกร   
เชิญประธานในพิธีจุดเทียนธูปถวายราชสักการะ หลังจากจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยแลว 

ประธานในพิธ ี
๑) เดินไปยังหนาพระบรมรูป ถวายคํานับ (ตามระเบียบสํานักพระราชวัง) รับพวงมาลัย

หรือชอดอกไมจากเจาหนาท่ี ถวายบนพานท่ีหนาพระบรมรูป แลวจุดเทียน จุดธูปตามลําดับ 
๒) ลงนั่งคุกเขา ประนมมือ ถวายบังคม ๓ ครั้ง แลวลุกข้ึนยืนถวายคํานับอีกครั้งหนึ่ง 
๓) ถอยออกมานั่ง เตรียมถวายราชสดุดี กาวเทาซายไปขางหนาหนึ่งกาว คุกเขาลง ต้ังเขา

ซาย นั่งลงบนสนเทาขวา มือขวาแบคว่ําวางบนเขาขวา แขนซายวางพาดบนเขาซายเอียงไปทางขวาเล็กนอย          
เม่ือรองเพลงราชสดุดีใหกมหนาเล็กนอยและใหเงยหนาข้ึนตามเดิมเม่ือจบเพลง (ถาถือหมวกอยูดวยใหปฏิบัติ
ตามคูมือการฝกระเบียบแถวของสํานักงานลูกเสือแหงชาติ) 
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๑๗
 

 
           
 
 
 

 
    ประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย                                                          ประธานถวายบังคมรัชกาลท่ี ประธานถวายบังคมรัชกาลท่ี ๖๖  
  
  

  
  
  

  
            
                                        ปประธานเตรียมถวายราชสดุดี                      ระธานเตรียมถวายราชสดุดี                            ผูเขารวมพิธีและผูเขารับการฝกอผูเขารวมพิธีและผูเขารับการฝกอบรมถวายราชสดุดีบรมถวายราชสดุดี    
 

ผูเขารับการฝกอบรมและแขกผูรับเชิญอ่ืน ๆ ปฏิบัติดังนี้ 
๑) เม่ือประธานเดินไปจุดเทียนธูปบูชาพระบรมรูป ทุกคนยืนในทาตรง สําหรับผูนับถือ

ศาสนาอิสลามนั่งสํารวมอยู ณ ท่ีนั่ง 
๒) เม่ือประธานลงนั่งคุกเขาถวายบังคมใหทุกคนนั่งลงในทาเตรียมถวายราชสดุดี สําหรับ       

ผูนับถือศาสนาอิสลามนั่งสํารวมอยู ณ ท่ีนั่ง  
๓) เม่ือประธานถอยมานั่งในทาเตรียมถวายราชสดุดี พิธีกรจะนําถวายราชสดุดี ใหทุกคน

รองตามพรอมกัน 
๔) เม่ือจบการถวายราชสดุดีแลว พิธีกรจะสั่งใหทุกคน “ลุก” ทุกคนลุกข้ึนยืน    

หมายเหตุ  
สําหรับประธานในพิธีและผูเขารับการฝกอบรมท่ีเปนสตรี เวลาถวายราชสดุดีเพ่ือความเหมาะสม       

ใหนั่งคุกเขาท้ังสองขาง มือท้ังสองวางขนานกันบนเขาท้ังคู    
๒. การเปดประชุมรอบเสาธง 

๒.๑ พิธีกร  
นัดหมายข้ันตอนทุกอยางตามวิธีการเปดประชุมรอบเสาธง และนัดหมายวิธีปฏิบัติตน พิธีการ

ทางศาสนาใหชัดเจน ท้ังนี้ ใหเปนไปตามวิธีการปฏิบัติขณะกระทําพิธีกรรมทางศาสนา 
๒.๒ การชักธงชาติ   

๑) พิธีกรสั่ง “กอง - ตรง” พิธีกรกลับไปยืนริมขวาสุดของแถว พิธีกรสั่งผูแทนหมูบริการ       
ชักธงชาติ 

๑๘
 

๒) ผูแทนหมูบริการ ๒ คน ฝากไมงามไวกับคนขางเคียงแลววิ่งไปท่ีเสาธง หยุดหางจาก      
เสาธงประมาณ ๓ กาวในทาตรง ทําวันทยหัตถพรอมกัน ลดมือลงพรอมกัน ผูยืนทางขวากาวเทาออกไป ๒ กาว        
นําดวยเทาซายยืนเทาชิดในทาตรง แกเชือกผูกธงแลวถอยหลังกลับท่ีเดิม แยกเชือกผูกธงใหคนทางซาย          
โดยคนทางซายเปนผูชักธง ธงจะข้ึนทางขวา 

๓) พิธีกรสั่ง “กอง - เคารพธงชาติ” “วันทยา - วุธ” ผูเขารับการฝกอบรมทําวันทยาวุธ  
คณะผูใหการฝกอบรมซ่ึงยืนอยูทางดานหลังของเสาธงทําวันทยหัตถ    

๔) ผูแทนหมูบริการนํารองเพลงชาติในวรรคแรก ทุกคนท่ีรวมในพิธีรองเพลงชาติในวรรค
ตอไปจนจบ ผูชักธง (คนทางซาย) คอย ๆ สาวเชือกใหธงชาติเลื่อนข้ึนสูยอดเสาธงเม่ือเพลงจบพอดี คนทางขวา
รวบเชือกผูกธงท้ัง ๒ เสน กาวเทาเขาไปผูกท่ีเสาธง นําดวยเทาซาย ยืนเทาชิดในทาตรง ผูกเชือกผูกธงชาติ  
เสร็จแลวกาวถอยหลังกลับมาอยูในท่ีเดิม ผูแทนหมูบริการท้ัง ๒ คน ทําวันทยหัตถพรอมกัน ลดมือลงพรอมกัน 
เสร็จแลวกลับหลังหัน วิ่งไปยืนตําแหนงเดิมในหมูของตน และนําไมงามจากคนขางเคียงคืน แลวอยูในทาตรง 
(ผูใหการฝกอบรมเอามือลงพรอมกับผูชักธง) 

๕) พิธีกรสั่ง “ถอดหมวก” ลูกเสือนําไมงามในมือขวามาไวตรงหนา ใหโคนไมงามอยูก่ึงกลาง
ระหวางเทาท้ังสอง ไมงามสวนบนพิงแขนซายดานในซ่ึงงอตรงศอกแขนซาย ทอนบนชิดลําตัว หนาแขน        
ต้ังฉาก ฝามือแบหงาย ผูอํานวยการฝกอบรม วิทยากร และลูกเสือทุกคนถอดหมวก เพ่ือเตรียมตัวประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนาโดยปฏิบัติ ดังนี้ 

• หมวกทรงออน (เบเร) ใชมือขวาจับท่ีหมวกดานขวา แลวถอดหมวกพรอมกับยก
มือซายข้ึนมาประกบกับมือขวาในทาพนมมือ ใหดานในของหมวกหันไปทางซาย หนาหมวกหันเขาหาตัว        
ใหหมวกอยูระหวางฝามือท้ังสองและหนีบหมวกไว 

• หมวกปก ใชมือขวาจับท่ีปกหมวกดานหนา แลวถอดหมวกพรอมกับยกมือซาย
ข้ึนมาประกบกับมือขวาในทาพนมมือ ใหดานในของหมวกหันไปทางซาย หนาหมวกอยูขางบน ใหปกหมวกอยู
ระหวางฝามือท้ังสองและหนีบหมวกไว 

๖) วิธีปฏิบัติขณะกระทําพิธีกรรมทางศาสนา พิธีกรสั่ง “ผูแทนหมูบริการนําสวดมนต”      
ผูนับถือศาสนาอิสลามและศาสนาคริสตยืนอยูในแถวในอาการสงบนิ่ง ผูแทนนําสวดมนตไปทีละวรรคจนจบ      

๗) พิธีกรสั่ง “สงบนิ่ง” ทุกคนสงบนิ่งโดยลดมือขวาท่ีถือหมวกไปอยู ก่ึงกลางลําตัว         
แขนเหยียดตรงพรอมกับวางฝามือซายทับลงบนหลังมือขวา กมหนาเล็กนอย สงบนิ่งอยูประมาณ ๑ นาที     
แลวเงยหนาข้ึน   

๘) พิธีกรสั่ง “สวมหมวก” ใหลูกเสือใชมือขวานําหมวกในมือซายข้ึนสวม โดยใชมือซาย 
ชวยดวย สําหรับหมวกทรงปกกวางใสสายรัดทายทอยใหเรียบรอย (ถากอนถอดใสสายรัดทายทอย) แลวใชมือ
ขวาจับไมงามท่ีพิงกับแขนซายมาถือในทาเรียบอาวุธตามเดิม 

๙) พิธีกรสั่ง “ตามระเบียบ - พัก”    
๑๐) พิธีกรหันหนามาทางผู อํานวยการฝกอบรม ทําวันทยหัตถ กลาววา “ขอเรียนเชิญ

ผูอํานวยการฝกอบรมครับ/คะ” 
๑๑) ผูอํานวยการฝกอบรมรับดวยทาวันทยหัตถ เดินออกจากแถวไปยืนดานหนาของเสาธง 

หางประมาณ ๓ กาว 
๑๒) พิธีกรสั่ง “กอง - ตรง” “วันทยา - วุธ” เม่ือผูอํานวยการฝกอบรมรับการเคารพ      

ดวยการทําวันทยหัตถ พิธีกรสั่ง “ตามระเบียบ - พัก” ผูอํานวยการฝกอบรมลดมือลง 
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๑๘
 

๒) ผูแทนหมูบริการ ๒ คน ฝากไมงามไวกับคนขางเคียงแลววิ่งไปท่ีเสาธง หยุดหางจาก      
เสาธงประมาณ ๓ กาวในทาตรง ทําวันทยหัตถพรอมกัน ลดมือลงพรอมกัน ผูยืนทางขวากาวเทาออกไป ๒ กาว        
นําดวยเทาซายยืนเทาชิดในทาตรง แกเชือกผูกธงแลวถอยหลังกลับท่ีเดิม แยกเชือกผูกธงใหคนทางซาย          
โดยคนทางซายเปนผูชักธง ธงจะข้ึนทางขวา 

๓) พิธีกรสั่ง “กอง - เคารพธงชาติ” “วันทยา - วุธ” ผูเขารับการฝกอบรมทําวันทยาวุธ  
คณะผูใหการฝกอบรมซ่ึงยืนอยูทางดานหลังของเสาธงทําวันทยหัตถ    

๔) ผูแทนหมูบริการนํารองเพลงชาติในวรรคแรก ทุกคนท่ีรวมในพิธีรองเพลงชาติในวรรค
ตอไปจนจบ ผูชักธง (คนทางซาย) คอย ๆ สาวเชือกใหธงชาติเลื่อนข้ึนสูยอดเสาธงเม่ือเพลงจบพอดี คนทางขวา
รวบเชือกผูกธงท้ัง ๒ เสน กาวเทาเขาไปผูกท่ีเสาธง นําดวยเทาซาย ยืนเทาชิดในทาตรง ผูกเชือกผูกธงชาติ  
เสร็จแลวกาวถอยหลังกลับมาอยูในท่ีเดิม ผูแทนหมูบริการท้ัง ๒ คน ทําวันทยหัตถพรอมกัน ลดมือลงพรอมกัน 
เสร็จแลวกลับหลังหัน วิ่งไปยืนตําแหนงเดิมในหมูของตน และนําไมงามจากคนขางเคียงคืน แลวอยูในทาตรง 
(ผูใหการฝกอบรมเอามือลงพรอมกับผูชักธง) 

๕) พิธีกรสั่ง “ถอดหมวก” ลูกเสือนําไมงามในมือขวามาไวตรงหนา ใหโคนไมงามอยูก่ึงกลาง
ระหวางเทาท้ังสอง ไมงามสวนบนพิงแขนซายดานในซ่ึงงอตรงศอกแขนซาย ทอนบนชิดลําตัว หนาแขน        
ต้ังฉาก ฝามือแบหงาย ผูอํานวยการฝกอบรม วิทยากร และลูกเสือทุกคนถอดหมวก เพ่ือเตรียมตัวประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนาโดยปฏิบัติ ดังนี้ 

• หมวกทรงออน (เบเร) ใชมือขวาจับท่ีหมวกดานขวา แลวถอดหมวกพรอมกับยก
มือซายข้ึนมาประกบกับมือขวาในทาพนมมือ ใหดานในของหมวกหันไปทางซาย หนาหมวกหันเขาหาตัว        
ใหหมวกอยูระหวางฝามือท้ังสองและหนีบหมวกไว 

• หมวกปก ใชมือขวาจับท่ีปกหมวกดานหนา แลวถอดหมวกพรอมกับยกมือซาย
ข้ึนมาประกบกับมือขวาในทาพนมมือ ใหดานในของหมวกหันไปทางซาย หนาหมวกอยูขางบน ใหปกหมวกอยู
ระหวางฝามือท้ังสองและหนีบหมวกไว 

๖) วิธีปฏิบัติขณะกระทําพิธีกรรมทางศาสนา พิธีกรสั่ง “ผูแทนหมูบริการนําสวดมนต”      
ผูนับถือศาสนาอิสลามและศาสนาคริสตยืนอยูในแถวในอาการสงบนิ่ง ผูแทนนําสวดมนตไปทีละวรรคจนจบ      

๗) พิธีกรสั่ง “สงบนิ่ง” ทุกคนสงบนิ่งโดยลดมือขวาท่ีถือหมวกไปอยู ก่ึงกลางลําตัว         
แขนเหยียดตรงพรอมกับวางฝามือซายทับลงบนหลังมือขวา กมหนาเล็กนอย สงบนิ่งอยูประมาณ ๑ นาที     
แลวเงยหนาข้ึน   

๘) พิธีกรสั่ง “สวมหมวก” ใหลูกเสือใชมือขวานําหมวกในมือซายข้ึนสวม โดยใชมือซาย 
ชวยดวย สําหรับหมวกทรงปกกวางใสสายรัดทายทอยใหเรียบรอย (ถากอนถอดใสสายรัดทายทอย) แลวใชมือ
ขวาจับไมงามท่ีพิงกับแขนซายมาถือในทาเรียบอาวุธตามเดิม 

๙) พิธีกรสั่ง “ตามระเบียบ - พัก”    
๑๐) พิธีกรหันหนามาทางผู อํานวยการฝกอบรม ทําวันทยหัตถ กลาววา “ขอเรียนเชิญ

ผูอํานวยการฝกอบรมครับ/คะ” 
๑๑) ผูอํานวยการฝกอบรมรับดวยทาวันทยหัตถ เดินออกจากแถวไปยืนดานหนาของเสาธง 

หางประมาณ ๓ กาว 
๑๒) พิธีกรสั่ง “กอง - ตรง” “วันทยา - วุธ” เม่ือผูอํานวยการฝกอบรมรับการเคารพ      

ดวยการทําวันทยหัตถ พิธีกรสั่ง “ตามระเบียบ - พัก” ผูอํานวยการฝกอบรมลดมือลง 
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๑๙
 

๑๓) เม่ือผูอํานวยการฝกอบรมกลาวปราศรัยและกลาวเปดการฝกอบรมจบ พิธีกรกาวไป
ขางหนา ๑ กาว สั่ง “กอง - ตรง” “วันทยา - วุธ” ผูอํานวยการฝกอบรมรับการเคารพและลดมือลง พิธีกรสั่ง 
“ตามระเบียบ - พัก” 

๑๔) พิธีกรกาวไปยืนหนาเสาธง นัดหมายแลวสั่ง “กอง - ตรง” “กอง - แยก” 
หมายเหตุ 

เม่ือพิธีกรจะใชคําสั่งทุกครั้ง ใหกาวเทาออกจากแถวคณะวิทยากร ๑ กาว เม่ือสั่งเสร็จถอยหลังกลับ 
เขาไปในแถวตามเดิม 

เม่ือผูอํานวยการฝกอบรมจบการปราศรัย กลับหลังหันพรอมกับทําวันทยหัตถเพ่ือแสดงความขอบคุณ
คณะวิทยากรในแถว เดินกลับมาถึงแถว คณะวิทยากรท่ียืนอยูจึงแยกยายกันออกจากแถว ท้ังนี้ เพ่ือความเปน
ระเบียบเรียบรอยเหมาะสม เปนแบบอยางถือปฏิบัติใหเหมือนกัน   

กรณีท่ีวิทยากรท่ีเดินทางมายังไมไดแนะนําตัว ใหมีการแนะนําตัวดวย 
ถาเปนวันคลายวันเกิดของคณะผูใหการฝกอบรมหรือผูเขารับการฝกอบรม ผูอํานวยการฝกอบรม 

กลาวอวยพร พรอมมอบของขวัญหรือชอดอกไม แลวรวมกันรองเพลงอวยพร ๒ จบ  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
การเปดการเปดประชุมประชุมรอบเรอบเสาธงสาธง  

๒๐
 

บทเรียนท่ี ๓ 
ช่ือวิชา  วัตถุประสงคของการฝกอบรมลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาด       เวลา ๓๐ นาที 
 
ขอบขายวิชา 
 ผูอํานวยการฝกอบรมกลาวตอนรับ และแนะนําใหรูจักคณะผูใหการฝกอบรม อธิบายถึงวิธีการตอนรับ
ของคณะวิทยากร การดําเนินงาน พรอมท้ังระบุวัตถุประสงคของการฝกอบรมหลักสูตรลูกเสือสามัญรุนใหญ 
ชอสะอาดอยางชัดเจน  
จุดหมาย 
 เพ่ือใหลูกเสือสามัญรุนใหญรู เขาใจ ปฏิบัติตามวัตถุประสงคและวิธีการฝกอบรม นําความรู แนวคิด 
ทัศนคติ การอยูรวมกันในสังคมไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันอยางมีความสุข เกิดคุณธรรมความดี ความซ่ือสัตย
สุจริต และมีความรูสึกท่ีดีตอการฝกอบรมหลักสูตรลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาด 
วัตถุประสงค 
 เม่ือจบบทเรียนนี้แลว ลูกเสือสามัญรุนใหญสามารถ 

๑. อธิบายถึงความอบอุน มีความรูสึกท่ีดีตอการตอนรับจากคณะวิทยากรและพบกับวิทยากรประจํา
หมูได 

๒. บรรยายวัตถุประสงคของการฝกอบรมหลักสูตรลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาดได 
๓. บรรยายถึงวิธีการจัดฝกอบรมหลักสูตรลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาดได 

วิธีสอน/กิจกรรม 
 บรรยายประกอบ สื่อ ภาพนิ่ง เก่ียวกับวัตถุประสงคของการฝกอบรมหลักสูตรลูกเสือสามัญรุนใหญ          
ชอสะอาด 
ส่ือการสอน 
 สื่อ ภาพนิ่งประกอบการบรรยายวัตถุประสงคหลักสูตรลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาด 
การประเมินผล  

๑. วิธีการวัดผล : สังเกตพฤติกรรมในการฟงบรรยาย  
๒. เครื่องมือวัดผล : แบบสังเกตพฤติกรรมในการฟงบรรยาย 
๓. เกณฑการประเมินผล : ระดับคุณภาพดี หมายถึง ผาน   

เนื้อหา 
ความประทับใจครั้งแรกเปนเรื่องสําคัญ ทุกสิ่งทุกอยางควรเตรียมใหพรอมเสร็จ เพ่ือวาคณะผูให      

การฝกอบรมจะไดวางทําการตอนรับลูกเสือสามัญรุนใหญท่ีจะเขารับการฝกอบรม  
เม่ือลูกเสือสามัญรุนใหญมาถึง ควรไปลงทะเบียนรายงานตัว รับเอกสาร แตงเครื่องแบบลูกเสือให

เรียบรอย จัดแบงออกเปนหมู วิทยากรประจําหมูควรแนะนําใหสมาชิกในหมูทุกคนไดรูจักเม่ือมาถึง ถาสมาชิก
แตละคนในหมูไดรูจักกันโดยเร็วท่ีสุดแลว จะชวยใหลดความประหมา ความไมคุนเคยจะหมดไป วิทยากรควร
อธิบายถึงสถานท่ีท่ีใชในการฝกอบรมตาง ๆ ใหสมาชิกทราบดวย วิทยากรประจําหมูอาจแนะนําใหดูหนังสือ 
คูมือ แผนภูมิ ฯลฯ ท่ีแสดงไว 
 
 



22

๒๐
 

บทเรียนท่ี ๓ 
ช่ือวิชา  วัตถุประสงคของการฝกอบรมลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาด       เวลา ๓๐ นาที 
 
ขอบขายวิชา 
 ผูอํานวยการฝกอบรมกลาวตอนรับ และแนะนําใหรูจักคณะผูใหการฝกอบรม อธิบายถึงวิธีการตอนรับ
ของคณะวิทยากร การดําเนินงาน พรอมท้ังระบุวัตถุประสงคของการฝกอบรมหลักสูตรลูกเสือสามัญรุนใหญ 
ชอสะอาดอยางชัดเจน  
จุดหมาย 
 เพ่ือใหลูกเสือสามัญรุนใหญรู เขาใจ ปฏิบัติตามวัตถุประสงคและวิธีการฝกอบรม นําความรู แนวคิด 
ทัศนคติ การอยูรวมกันในสังคมไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันอยางมีความสุข เกิดคุณธรรมความดี ความซ่ือสัตย
สุจริต และมีความรูสึกท่ีดีตอการฝกอบรมหลักสูตรลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาด 
วัตถุประสงค 
 เม่ือจบบทเรียนนี้แลว ลูกเสือสามัญรุนใหญสามารถ 

๑. อธิบายถึงความอบอุน มีความรูสึกท่ีดีตอการตอนรับจากคณะวิทยากรและพบกับวิทยากรประจํา
หมูได 

๒. บรรยายวัตถุประสงคของการฝกอบรมหลักสูตรลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาดได 
๓. บรรยายถึงวิธีการจัดฝกอบรมหลักสูตรลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาดได 

วิธีสอน/กิจกรรม 
 บรรยายประกอบ สื่อ ภาพนิ่ง เก่ียวกับวัตถุประสงคของการฝกอบรมหลักสูตรลูกเสือสามัญรุนใหญ          
ชอสะอาด 
ส่ือการสอน 
 สื่อ ภาพนิ่งประกอบการบรรยายวัตถุประสงคหลักสูตรลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาด 
การประเมินผล  

๑. วิธีการวัดผล : สังเกตพฤติกรรมในการฟงบรรยาย  
๒. เครื่องมือวัดผล : แบบสังเกตพฤติกรรมในการฟงบรรยาย 
๓. เกณฑการประเมินผล : ระดับคุณภาพดี หมายถึง ผาน   

เนื้อหา 
ความประทับใจครั้งแรกเปนเร่ืองสําคัญ ทุกสิ่งทุกอยางควรเตรียมใหพรอมเสร็จ เพ่ือวาคณะผูให      

การฝกอบรมจะไดวางทําการตอนรับลูกเสือสามัญรุนใหญท่ีจะเขารับการฝกอบรม  
เม่ือลูกเสือสามัญรุนใหญมาถึง ควรไปลงทะเบียนรายงานตัว รับเอกสาร แตงเครื่องแบบลูกเสือให

เรียบรอย จัดแบงออกเปนหมู วิทยากรประจําหมูควรแนะนําใหสมาชิกในหมูทุกคนไดรูจักเม่ือมาถึง ถาสมาชิก
แตละคนในหมูไดรูจักกันโดยเร็วท่ีสุดแลว จะชวยใหลดความประหมา ความไมคุนเคยจะหมดไป วิทยากรควร
อธิบายถึงสถานท่ีท่ีใชในการฝกอบรมตาง ๆ ใหสมาชิกทราบดวย วิทยากรประจําหมูอาจแนะนําใหดูหนังสือ 
คูมือ แผนภูมิ ฯลฯ ท่ีแสดงไว 
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๒๑
 

จงเริ่มงานใหตรงเวลาท่ีกําหนดไว ผูอํานวยการฝกอบรมควรทําดังนี้ 
๑. กลาวคําปราศรัยตอนรับ 
๒. แนะนําคณะวิทยากร 
๓. ชี้แจงวัตถุประสงคของการฝกอบรม 
๔. อธิบายวิธีการท่ีจะใชในการฝกอบรม 
๕. อธิบายวิธีการบริหารจัดการในการฝกอบรม 
๖. อธิบายถึงวิธีการประเมินผลในการฝกอบรม 

การกลาวตอนรับแสดงความรูสึกอยางจริงใจ เปรียบเสมือนลูกเสือสามัญรุนใหญและคณะวิทยากร     
อยูรวมกันเหมือนญาติพ่ีนอง เหมือนเพ่ือนสนิท ทําใหการอยูรวมกันระหวางการฝกอบรมมีความสุข 

ผู อํานวยการฝกอบรมควรกลาวดวยวา ลูกเสือสามัญรุนใหญแตละคนมีความรู  มีทักษะและ
ประสบการณท่ีจะไดรับจากการฝกอบรมครั้งนี้ดวย ฉะนั้น ขอใหลูกเสือสามัญรุนใหญทุกคนเห็นวาการฝกอบรม
ครั้งนี้เปนการแลกเปลี่ยนความรู และประสบการณซึ่งกันและกัน 

การฝกอบรมหลักสูตรลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาดอาจประสบปญหาความยุงยากบาง เพราะวา
ลูกเสือสามัญรุนใหญยังมิไดรูจักคุนเคยกัน จึงเสนอแนะใหใชเวลาเล็กนอยกอนเริ่มบทเรียน เพ่ือวิทยากรประจํา
หมูจะไดแนะนําสมาชิกไดรูจักกันและกัน 

 
           
    
 
 
 
 
 
 
 
 

                                
 
                               
 
 
 
 

         
ผูอํานวยการฝกอบรม ประธานโครงการ และผูรับผิดชอบโครงการผูอํานวยการฝกอบรม ประธานโครงการ และผูรับผิดชอบโครงการ  รวมช้ีแจงวัตถุประสงครวมช้ีแจงวัตถุประสงค  

 

๒๒
 

แบบสังเกตพฤติกรรมการฟงบรรยาย 
หมู............................... 

ลําดับ พฤติกรรม คุณภาพการปฏิบัต ิ
๓ ๒ ๑ 

๑ มีความกระตือรือรนใหความสนใจในการฟงบรรยาย    

๒ มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น    

รวม    
 

ลงชื่อ..............................................ผูประเมิน 
          (...............................................) 

 
 

เกณฑการใหคะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอยางสมํ่าเสมอ เทากับ ดี ให ๓ คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบอยครั้ง เทากับ พอใช ให ๒ คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้งหรือนอยครั้ง เทากับ ปรับปรุง ให ๑ คะแนน 

 
 

เกณฑการตัดสินคุณภาพ 

ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๕ - ๖ ดี 
๓ - ๔ พอใช 

๒ ปรับปรุง 
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๒๒
 

แบบสังเกตพฤติกรรมการฟงบรรยาย 
หมู............................... 

ลําดับ พฤติกรรม คุณภาพการปฏิบัต ิ
๓ ๒ ๑ 

๑ มีความกระตือรือรนใหความสนใจในการฟงบรรยาย    

๒ มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น    

รวม    
 

ลงชื่อ..............................................ผูประเมิน 
          (...............................................) 

 
 

เกณฑการใหคะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอยางสมํ่าเสมอ เทากับ ดี ให ๓ คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบอยครั้ง เทากับ พอใช ให ๒ คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้งหรือนอยครั้ง เทากับ ปรับปรุง ให ๑ คะแนน 

 
 

เกณฑการตัดสินคุณภาพ 

ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๕ - ๖ ดี 
๓ - ๔ พอใช 

๒ ปรับปรุง 
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๒๓
 

           บทเรียนท่ี ๔ 
ช่ือวิชา   ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีลูกเสือควรรู       เวลา ๑๕๐ นาที 
                 
ขอบขายรายวิชา 

 ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐)          
ท่ีลูกเสือควรรู 
จุดหมาย    

เพื่อใหลูกเสือสามัญรุนใหญมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐) ท่ีลูกเสือควรรู 
วัตถุประสงค 
     เม่ือจบบทเรียนนี้แลว ลูกเสือสามัญรุนใหญสามารถรูและเขาใจเก่ียวกับยุทธศาสตรชาติวาดวย        
การปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐) ที่ลูกเสือควรรู 
วิธีสอน/กิจกรรม 

๑. นําเขาสูบทเรียน (๑๐ นาที)     
๒. บรรยายเก่ียวกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๒        

(พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๖๐) ท่ีลูกเสือควรรู (๕๐ นาที) 
๓. แบงกลุมอภิปรายและจัดทําปายนิเทศ เพ่ือประชาสัมพันธเก่ียวกับยุทธศาสตรชาติวาดวย          

การปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐) ท่ีลูกเสือควรรู  (๗๐ นาที) 
๔. นําเสนอผลงานกลุม (๑๐ นาที) 
๕. ซัก - ถาม (๕ นาที) 
๖. สรุป (๕ นาที) 

ส่ือการสอน 
๑. เอกสารยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ - 

๒๕๖๐) 
๒. ใบงาน เรื่อง ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ท่ีลูกเสือควรรู 
๓. ใบความรู เรื่อง ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ท่ีลูกเสือควรรู  

การประเมินผล 
๑. วิธีการวัดผล : ประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมกลุม   
๒. เครื่องมือวัดผล : แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมกลุม 
๓. เกณฑการประเมินผล : มีผลการประเมิน ผานเกณฑท่ีกําหนด 

เนื้อหาวิชา 
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐)        

ท่ีลูกเสือควรรู 
 
 

๒๔
 

 
 
 
 
 
 
 
  
  

  
รองเลขาธิการคณะกรรมการ ปรองเลขาธิการคณะกรรมการ ป..ปป..ชช. .   บรรยายพิเศษเรื่องยุทธศาสตรชาติฯบรรยายพิเศษเรื่องยุทธศาสตรชาติฯ  

 
 
 

ใบงานท่ี ๔.๑ 
เรื่อง ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีลูกเสือควรรู 

 
ใหลูกเสือแตละหมูศึกษาจากใบความรูเรื่อง “ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม       

การทุจริต ท่ีลูกเสือควรรู” แลวอภิปรายสรุปในสวนท่ีลูกเสือควรรู พรอมท้ังจัดทําเปนปายนิเทศ โดยตกแตง   
ใหสวยงาม เพ่ือประชาสัมพันธใหหมูอ่ืน ๆ รับทราบ ในเวลา ๗๐ นาที พรอมท้ังสงตัวแทนเสนอผลงานในเวลา 
๒ - ๓ นาที   
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๒๔
 

 
 
 
 
 
 
 
  
  

  
รองเลขาธิการคณะกรรมการ ปรองเลขาธิการคณะกรรมการ ป..ปป..ชช. .   บรรยายพิเศษเรื่องยุทธศาสตรชาติฯบรรยายพิเศษเรื่องยุทธศาสตรชาติฯ  

 
 
 

ใบงานท่ี ๔.๑ 
เรื่อง ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีลูกเสือควรรู 

 
ใหลูกเสือแตละหมูศึกษาจากใบความรูเรื่อง “ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม       

การทุจริต ท่ีลูกเสือควรรู” แลวอภิปรายสรุปในสวนท่ีลูกเสือควรรู พรอมท้ังจัดทําเปนปายนิเทศ โดยตกแตง   
ใหสวยงาม เพ่ือประชาสัมพันธใหหมูอ่ืน ๆ รับทราบ ในเวลา ๗๐ นาที พรอมท้ังสงตัวแทนเสนอผลงานในเวลา 
๒ - ๓ นาที   
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๒๕
 

ใบความรูท่ี ๔.๒ 
เรื่อง ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีลูกเสือควรรู 

 
การทุจริตคอรรัปชันเปนปญหาสําคัญท่ีสามารถสงผลกระทบอยางรายแรงตอสังคม รวมถึงการพัฒนา

ประเทศ และทุกฝายทุกองคกรตองใหความสําคัญ โดยรวมกันปองกันและปราบปราม ดังเชน สํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ท่ีพยายามสงเสริมใหสังคมไทยใหความสําคัญกับ    
เรื่องคุณธรรม จริยธรรม และมีสวนรวมกันในการแกไขปญหาการทุจริต โดยการประกาศแผนยุทธศาสตรชาติ     
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๕) ท่ีใหความสําคัญกับ          
การปลูกจิตสํานึกในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม รวมท้ังสนับสนุนใหทุกฝายในสังคมไดเขามามีสวนรวม ซ่ึงจาก    
การจัดทํายุทธศาสตรดังกลาวนั้น พบวา สถานการณการทุจริตในประเทศไทยกลับมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน สะทอน    
ใหเห็นวาการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตในระยะท่ีผานมา ยังไมสามารถสงผลใหสถานการณการทุจริต      
ลดความรุนแรงลงไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังน้ัน จึงนํามาสูการจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐) เพ่ือสงเสริมการขยายผลการดําเนินงานปลูกฝง
คุณธรรม จริยธรรมอยางตอเนื่อง รวมท้ังแสวงหาความรวมมือและเสริมสรางความเขมแข็งของเครือขาย        
รวมตอตานการทุจริต โดยยุทธศาสตรชาติฯ ระยะท่ี ๒ มีสาระสําคัญ ดังตอไปนี้ 
ยุทธศาสตรท่ี ๑ : ปลูกและปลุกจิตสํานึกการตอตานการทุจริต เนนการปรับเปล่ียนฐานความคิดของคน     
ในทุกภาคสวน ในการรักษาประโยชนสาธารณะ  
 ปจจุบันการทุจริตมีหลายรูปแบบและมีความรุนแรงมากข้ึน สงผลใหการทํางานตอสูกับการทุจริตควรมี
ลักษณะเชิงรุกและรวดเร็ว ซ่ึงอุปสรรคของการแกไขปญหาการทุจริต คือ ทรัพยสินและการบริการสาธารณะ      
ไมระบุความเปนเจาของท่ีชัดเจน และไมมีกลไกการตรวจสอบจากภาคประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงหาก
พิจารณาจากศักยภาพขององคกรตามรัฐธรรมนูญและหนวยงานท่ีเก่ียวของในการตอตานการทุจริต        
(Anti-Corruption Agency : ACA) รวมกับเครือขายทุกภาคสวน รวมถึงองคกรตอตานการทุจริตของ
หนวยงานรัฐ อาจยังไมเพียงพอ และจากวัฒนธรรมและคานิยมท่ีเอ้ือตอการทุจริต รวมถึงขาดการปลูกจิตสํานึก
และสงเสริมคานิยมความซ่ือสัตยอยางตอเนื่อง สงผลใหควรท่ีจะสงเสริมใหคนไทยมีจิตสํานึก คุณธรรม 
จริยธรรม รวมถึงเพ่ิมองคความรูเก่ียวกับการทุจริตท่ีครบถวน (Knowledge Body) และความรับผิดชอบตอ
ประโยชนสาธารณะ และใหตระหนักถึงผลกระทบจากการทุจริตและไมยอมรับการทุจริต เพ่ือกอใหเกิด      
การปฏิรูปสังคมและการเมือง ใหสนับสนุนการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประเด็นสําคัญคือ            
การปรับเปลี่ยนความคิดของคนไทย โดยใหการศึกษา ใหประชาชนมีความรูเพ่ิมข้ึน รวมท้ังเห็นแกประโยชน
ของสาธารณะและนักการเมือง ใหเห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน 
 สําหรับวัตถุประสงคหลักของยุทธศาสตรดังกลาว คือ เพ่ือยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชน
ของสาธารณะของเจาหนาท่ีของรัฐ โดยเฉพาะอยางยิ่งผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและบุคลากรในหนวยงาน
ตอตานการทุจริต 

จากท่ีกลาวมาเก่ียวกับยุทธศาสตรฯ ท่ี ๑ นั้น จึงไดมีการเสนอแนวทางการทํางานท่ีสําคัญ ดังตอไปนี้ 
๑. สงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
การสงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีวัตถุประสงคเพ่ือปลูกและปลุกจิตสํานึกและ

คานิยมของสังคมไทยไมใหยึดติดกับระบบทุนนิยม เพราะเปนสาเหตุอีกประการหนึ่งของพฤติกรรมการทุจริต 
ในการทํางาน  

 

๒๖
 

๒. สงเสริมการใชและกําหนดบทลงโทษในประมวลจริยธรรมแกทุกภาคสวน และกํากับดูแล      
ความประพฤติใหเปนตามหลักประมวลจริยธรรม  

สําหรับวัตถุประสงคของแนวทางดังกลาวนี้ คือ เพ่ือใหเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับการตอตานการทุจริต 
ยึดม่ันในหลักคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบตอสังคม ท้ังน้ี การสงเสริมการใชประมวลจริยธรรม         
จะเริ่มผลักดันจากกลุมผูบริหารและเจาหนาท่ีในองคกรหลักในการตอตานการทุจริต และขยายไปสูขาราชการ
ในหนวยงานท้ังหมดและนักการเมือง  

๓. การใชการศึกษาและศาสนาเปนเครื่องมือในการปลูก - ปลุก และปรับเปล่ียนฐานความคิด 
การสงเสริมใหสังคมไทยมีจิตสํานึกและคานิยมท่ีตอตานการทุจริต อาจจัดใหมีการฝกอบรม การเรียน

การสอน โดยจัดทําเปนหลักสูตรทางการศึกษาและฝกอบรม การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงจัดใหมี
โรงเรียนคุณธรรมและจริยธรรมสําหรับปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษา ประชาชน เจาหนาท่ีรัฐ 
ขาราชการและนักการเมือง เพ่ือใหมีการปฏิบัติตามกฎ กติกาทางการเมืองและหลักนิติธรรม 

๔. ดูแลคุณภาพชีวิตและรายไดของเจาหนาท่ีของรัฐและขาราชการ 
การเสริมสรางความเขมแข็งในการตอตานการรับสินบน จะมีระบบการใหรางวัลและระบบ             

การลงโทษ เนื่องจากการสงเสริมใหเจาหนาท่ีปรับเปลี่ยนความคิดเก่ียวกับการกระทําการทุจริต จําเปนท่ี
จะตองเพ่ิมรายไดและคาตอบแทนท่ีเหมาะสม เพ่ือทําใหคุณภาพชีวิตของเจาหนาท่ีรัฐและขาราชการดีข้ึน  
ยุทธศาสตรท่ี ๒ : บูรณาการการทํางานของหนวยงานในการตอตานการทุจริต และพัฒนาเครือขายในประเทศ  

การตอตานการทุจริตถือเปนหนาท่ีของทุกคนและทุกหนวยงาน ดังนั้น ในการขับเคลื่อนงานดาน     
การตอตานการทุจริตใหมีประสิทธิภาพ จําเปนท่ีจะตองประสานความรวมมือจากทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
อยางไรก็ตาม พบวา การประสานความรวมมือระหวางองคกรตอตานการทุจริตและเครือขายยังเปนจุดออน
ของการขับเคลื่อนการตอตานการทุจริต โดยเฉพาะอยางยิ่ง การประสานงานดานขอมูลรวมถึงการปฏิบัติหนาท่ี
ของแตละหนวยงานท่ีซ้ําซอน สําหรับวัตถุประสงคหลักของการดําเนินงานตามยุทธศาสตรท่ี ๒ คือ เพ่ือพัฒนา
ระบบบริหารการตอตานการทุจริตท่ีมีประสิทธิภาพ มีการบูรณาการเชื่อมโยงยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตกับแผนยุทธศาสตรระดับองคกรของหนวยงานตอตานทุจริต รวมท้ังมีแนวทาง
ขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลชัดเจน เปนรูปธรรม 

จากท่ีกลาวมาเก่ียวกับยุทธศาสตรฯ ท่ี ๒ นั้น จึงไดมีการเสนอแนวทางการทํางานท่ีสําคัญ ดังตอไปนี้ 
๑. ประสานการทํางานและการบริหาร และบูรณาการระหวางองคกรตามรัฐธรรมนูญ 
โดยกําหนดใหมีการประสานงานและอํานวยการ การติดตาม ประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน

ตามยุทธศาสตรชาติฯ โดยคณะอนุกรรมการฯ อํานวยการและประมวลผล รวมถึงตองมีการประสานงาน          
ดานการเผยแพรและประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง  

๒. สรางความเขมแข็ง การบูรณาการความรวมมือระหวางภาคีเครือขาย หนวยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและประชาชน ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

การบูรณาการความรวมมือระหวางภาคีทุกภาคสวนในการปองกันการทุจริต นําไปสูระบบสัญญาณ
เตือนภัยการทุจริตโดยความรวมมือของภาคีเครือขาย ดังนั้น ในการบูรณาการเครือขาย ควรเริ่มตนจาก       
การเสริมสรางศักยภาพเครือขายใหเขมแข็ง โดยสนับสนุนระบบการจัดการและทรัพยากรในการปฏิบัติงานของ
เครือขาย 
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๒๖
 

๒. สงเสริมการใชและกําหนดบทลงโทษในประมวลจริยธรรมแกทุกภาคสวน และกํากับดูแล      
ความประพฤติใหเปนตามหลักประมวลจริยธรรม  

สําหรับวัตถุประสงคของแนวทางดังกลาวนี้ คือ เพ่ือใหเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับการตอตานการทุจริต 
ยึดม่ันในหลักคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบตอสังคม ท้ังนี้ การสงเสริมการใชประมวลจริยธรรม         
จะเริ่มผลักดันจากกลุมผูบริหารและเจาหนาท่ีในองคกรหลักในการตอตานการทุจริต และขยายไปสูขาราชการ
ในหนวยงานท้ังหมดและนักการเมือง  

๓. การใชการศึกษาและศาสนาเปนเครื่องมือในการปลูก - ปลุก และปรับเปล่ียนฐานความคิด 
การสงเสริมใหสังคมไทยมีจิตสํานึกและคานิยมท่ีตอตานการทุจริต อาจจัดใหมีการฝกอบรม การเรียน

การสอน โดยจัดทําเปนหลักสูตรทางการศึกษาและฝกอบรม การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงจัดใหมี
โรงเรียนคุณธรรมและจริยธรรมสําหรับปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษา ประชาชน เจาหนาท่ีรัฐ 
ขาราชการและนักการเมือง เพ่ือใหมีการปฏิบัติตามกฎ กติกาทางการเมืองและหลักนิติธรรม 

๔. ดูแลคุณภาพชีวิตและรายไดของเจาหนาท่ีของรัฐและขาราชการ 
การเสริมสรางความเขมแข็งในการตอตานการรับสินบน จะมีระบบการใหรางวัลและระบบ             

การลงโทษ เนื่องจากการสงเสริมใหเจาหนาท่ีปรับเปลี่ยนความคิดเก่ียวกับการกระทําการทุจริต จําเปนท่ี
จะตองเพ่ิมรายไดและคาตอบแทนท่ีเหมาะสม เพ่ือทําใหคุณภาพชีวิตของเจาหนาท่ีรัฐและขาราชการดีข้ึน  
ยุทธศาสตรท่ี ๒ : บูรณาการการทํางานของหนวยงานในการตอตานการทุจริต และพัฒนาเครือขายในประเทศ  

การตอตานการทุจริตถือเปนหนาท่ีของทุกคนและทุกหนวยงาน ดังนั้น ในการขับเคลื่อนงานดาน     
การตอตานการทุจริตใหมีประสิทธิภาพ จําเปนท่ีจะตองประสานความรวมมือจากทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
อยางไรก็ตาม พบวา การประสานความรวมมือระหวางองคกรตอตานการทุจริตและเครือขายยังเปนจุดออน
ของการขับเคลื่อนการตอตานการทุจริต โดยเฉพาะอยางยิ่ง การประสานงานดานขอมูลรวมถึงการปฏิบัติหนาท่ี
ของแตละหนวยงานท่ีซ้ําซอน สําหรับวัตถุประสงคหลักของการดําเนินงานตามยุทธศาสตรท่ี ๒ คือ เพ่ือพัฒนา
ระบบบริหารการตอตานการทุจริตท่ีมีประสิทธิภาพ มีการบูรณาการเชื่อมโยงยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตกับแผนยุทธศาสตรระดับองคกรของหนวยงานตอตานทุจริต รวมท้ังมีแนวทาง
ขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลชัดเจน เปนรูปธรรม 

จากท่ีกลาวมาเก่ียวกับยุทธศาสตรฯ ท่ี ๒ นั้น จึงไดมีการเสนอแนวทางการทํางานท่ีสําคัญ ดังตอไปนี้ 
๑. ประสานการทํางานและการบริหาร และบูรณาการระหวางองคกรตามรัฐธรรมนูญ 
โดยกําหนดใหมีการประสานงานและอํานวยการ การติดตาม ประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน

ตามยุทธศาสตรชาติฯ โดยคณะอนุกรรมการฯ อํานวยการและประมวลผล รวมถึงตองมีการประสานงาน          
ดานการเผยแพรและประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง  

๒. สรางความเขมแข็ง การบูรณาการความรวมมือระหวางภาคีเครือขาย หนวยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและประชาชน ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

การบูรณาการความรวมมือระหวางภาคีทุกภาคสวนในการปองกันการทุจริต นําไปสูระบบสัญญาณ
เตือนภัยการทุจริตโดยความรวมมือของภาคีเครือขาย ดังนั้น ในการบูรณาการเครือขาย ควรเร่ิมตนจาก       
การเสริมสรางศักยภาพเครือขายใหเขมแข็ง โดยสนับสนุนระบบการจัดการและทรัพยากรในการปฏิบัติงานของ
เครือขาย 
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๒๗
 

๓. พัฒนาระบบฐานขอมูลกลาง  
การพัฒนาฐานขอมูลใหมีความถูกตองและมีความทันสมัย และสามารถเชื่อมตอกับระบบฐานขอมูล

กลางไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากการปรับปรุงฐานขอมูลใหทันสมัยแลว วัตถุประสงคอีกประการหนึ่ง 
ไดแก การจัดต้ังศูนยขอมูลกลาง (Unit Link) เพ่ือทําหนาท่ีเก็บรวบรวม เชื่อมโยงและเผยแพรขอมูลขาวสาร
และสารสนเทศ 

๔. ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบและการบังคับใชกฎหมาย รวมถึงการพัฒนาระเบียบหลักเกณฑ
ขอบังคับในแตละหนวยงานหลัก ในการตอตานการทุจริตใหสอดคลองกัน เพ่ือกอใหเกิดผลบังคับใชในทาง
ปฏิบัติ 
ยุทธศาสตรท่ี ๓ : พัฒนาความรวมมือกับองคกรตอตานการทุจริตและเครือขายระหวางประเทศ 
 ปจจุบันการทํางานเพ่ือตอตานการทุจริต นอกจากตองอาศัยความรวมมือจากหนวยงานและเครือขาย
ดานการปองกันการทุจริตภายในประเทศแลว การแสวงหาความรวมมือจากองคกรตอตานการทุจริต             
ในตางประเทศถือวามีความสําคัญ อีกท้ังการเปดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สงผลใหประเทศไทย         
ตองเตรียมการพรอมรับปญหาท่ีเกิดจากการเปดเสรีดังกลาว ดังนั้น การประสานกลุมตอตานนานาชาติ โดยมี
ความรวมมือของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมถึงองคกรตอตานการทุจริตตางประเทศ นอกจากนั้นยังตอง
สรางความรวมมือในระดับชาติ เพ่ือปองกันและปราบปรามการทุจริต สําหรับวัตถุประสงคของยุทธศาสตร
ดังกลาว คือ เพ่ือเสริมสรางกระบวนการทํางานการทํางานในการปองกันและปราบปรามการทุจริตใหเปนสากล
และเพ่ือปรับปรุงกฎหมายใหสอดคลองกับอนุสัญญาตาง ๆ 

จากท่ีกลาวมาเก่ียวกับยุทธศาสตรฯ ท่ี ๓ นั้น จึงไดมีการเสนอแนวทางการทํางานท่ีสําคัญ ดังตอไปนี้ 
๑. ประสานความรวมมือกับหนวยงาน/องคกรตอตานการทุจริตและองคกรเอกชนในระดับ

นานาชาติ  
เพ่ือสรางความเขมแข็งใหกับองคกรตอตานการทุจริตของไทยใหมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน และ

สอดคลองกับกฎหมาย กฎขอบังคับสากล โดยประสานงานกับองคกรตอตานการทุจริตระหวางประเทศ อาทิ 
ธนาคารโลก (World Bank) กองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF) สหประชาชาติ (UN) หรือองคกรเอกชน 
เชน องคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International: TI) และองคกรท่ีเก่ียวของอ่ืน ๆ เชน 
หนวยงานตอตานการทุจริตสากล (The Interpol Group of Experts on Corruption) โดยดําเนินการ       
เขารวมลงนามบันทึกความเขาใจรวมกัน (MOU) รวมถึงความรวมมือทางวิชาการ เพ่ือสงเสริมใหหนวยงาน
ตอตานการทุจริตภายในประเทศเกิดความเขมแข็ง และนําองคความรูใหมมาประยุกตใชในการพัฒนาใหเปน      
ท่ียอมรับในระดับสากล 

๒. ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายใหสอดคลองกับอนุสัญญาระหวางประเทศ  
ประเทศไทยมีความจําเปนจะตองปรับปรุงและพัฒนากฎหมายไทยใหสอดคลองกับอนุสัญญา

สหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๖ รวมถึงการปรับปรุงกฎระเบียบใหสอดคลองกับ
กฎหมาย โดยการประสานงานของหนวยงานตอตานการทุจริต เชน สํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน เปนตน 

๓. สรางความรวมมือโดยการเขารวมปฏิญญาและการทําบันทึกความเขาใจระหวางประเทศ เชน 
ปฏิญญากรุงเทพฯ ค.ศ. ๒๐๑๐ ปฏิญญาบราซิล ค.ศ. ๒๐๑๒ และบันทึกความเขาใจในภูมิภาคอาเซียน    
(SEA - PAC) สําหรับเตรียมการเขาสูประชาคมอาเซียน 
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ยุทธศาสตรท่ี ๔ : พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 จากการกําหนดยุทธศาสตรชาติฯ ระยะท่ี ๑ พบวา การใหความสําคัญกับการดําเนินการตาม
ยุทธศาสตรฯ โดยการจัดสรรงบประมาณของหนวยงานภาครัฐในระดับกระทรวง ยังคงใหความสําคัญกับ
ประเด็นดานการเสริมสรางความแข็งแกรงแกหนวยงานตอตานการทุจริตและการสรางบุคลากรมืออาชีพ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตคอนขางนอย สงผลใหการเสริมสรางความแข็งแกรง โดยการปรับปรุง
โครงสรางองคกรและอัตรากําลัง การยกราง แกไข และปรับปรุงกฎหมายยังไมประสบความสําเร็จ  

จากสถานการณปจจุบัน การทุจริตคอรรัปชันมีความซับซอนและขยายขอบเขตขามพรมแดนอยาง
รวดเร็วมากข้ึน โดยเฉพาะมีการทุจริตเชิงนโยบายท่ีนําไปสูผลประโยชนทับซอน สงผลใหการติดตาม ตรวจสอบ 
และการหาหลักฐานยากมากข้ึน เนื่องจากเปนการสมยอมท้ังสองฝายระหวางผูใหและผูรับ ซ่ึงถือวาเปนปญหา       
การทุจริตของภาคการเมืองและการบริหารจัดการภาครัฐ นอกจากนั้น ผูมีอิทธิพลทางการเมืองยังมักใชอํานาจ
ของตนเองในการแทรกแซงทุกกระบวนการ เชน การทุจริตในการแตงต้ังโยกยาย การแทรกแซงกระบวนการ
ยุติธรรม และการตรวจสอบการทุจริต สําหรับปญหาการขาดการบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัดและเปนธรรม 
กฎหมายหลายฉบับลาสมัย มีกฎหมายท่ีเอ้ือตอการทําทุจริตระยะยาว และกฎหมายเก่ียวกับการคุมครองพยาน
ยังไมเขมงวดนั้น สงผลใหการดําเนินคดีขององคกรท่ีเก่ียวของกับการทุจริตมีการดําเนินการลาชา แสดงใหเห็นวา
ปญหาดังท่ีไดกลาวมานั้นยังเปนปญหาสําคัญท่ีรอการแกไข ซ่ึงการแกไขปญหาระยะสั้นสามารถดําเนินการแกไข
โดยพัฒนาระบบปองกันและปราบปราม ดวยการเรงกระบวนการพิจารณาตัดสินคดีใหรวดเร็วและเปนธรรม 
รวมท้ังตองนําคดีท่ีมีผลการตัดสินมาเผยแพร นอกจากนั้น ยังตองมีการพัฒนาองคความรูดานการตอตาน         
การทุจริต โดยอาศัยการนําความรูเชิงวิชาการและการวิจัยมากําหนดเปนมาตรการการตรวจสอบปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแบบใหม ซ่ึงตองมีการประสานการสนับสนุนจากเครือขายทางวิชาการท้ังในและ
ตางประเทศ และการนําขอมูลจากระบบฐานขอมูลกลางการทุจริตมาใชใหเกิดประโยชน นอกจากนั้น การสราง
เสริมศักยภาพและการมีสวนรวม แกเครือขายภาคประชาสังคมและประชาชน ก็ถือเปนสวนสําคัญใน             
การสนับสนุนการรวมกันกับองคกรตอตานการทุจริตในการแกไขปญหาการทุจริต เนื่องจากปญหาการทุจริต       
เปนปญหาสําคัญของประเทศชาติ สามารถสงเสริมใหองคกรตอตานการทุจริตมีกระบวนการรับเรื่องรองเรียน      
ท่ีมีประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาระบบการแจงเบาะแสในชุมชน สายดวน ตูไปรษณีย การสรางเครือขาย
สังคมออนไลน (Social Networks) รวมถึงการกําหนดมาตรการจูงใจและคุมครอง เพ่ือนํามาสูยุทธศาสตรท่ี ๔   

สําหรับวัตถุประสงคของยุทธศาสตรดังกลาว คือ เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก และมาตรการท่ีสนับสนุนให
สาธารณะและภาคประชาชนเขามีสวนรวมตอตานการทุจริต เกิดความไววางใจ และเชื่อม่ันในความปลอดภัย 

จากท่ีกลาวมาเก่ียวกับยุทธศาสตรฯ ท่ี ๔ นั้น จึงไดมีการเสนอแนวทางการทํางานท่ีสําคัญ ดังตอไปนี้ 
๑. บรรจุยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตเปนนโยบายเรงดวนของ

รัฐบาล โดยยึดหลักความโปรงใสและมีธรรมาภิบาล โดยเฉพาะการปองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

๒. จัดตั้งกองทุนสนับสนุนการปองกันการทุจริต เพ่ือเปนกลไกในการประสานความรวมมือดาน       
การปองกันและปราบปรามการทุจริตระหวางองคกรตาง ๆ  

๓. สงเสริมและสนับสนุนการศึกษา วิจัย เพ่ือพัฒนามาตรการและเครื่องมือในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต โดยนําขอมูลจากระบบฐานขอมูลกลางการทุจริตมาใชใหเกิดประโยชน ซ่ึงวัตถุประสงค
การดําเนินงานตามแนวทางนี้ ไดแก การนําผลการศึกษามาใชท้ังความรูทางวิชาการและการวิจัย โดยผล
การศึกษาท่ีไดจะนํามากําหนดมาตรการเพ่ือปองกันและปราบปรามการทุจริตรูปแบบใหม ซ่ึงจะตองไดรับ        
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ยุทธศาสตรท่ี ๔ : พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 จากการกําหนดยุทธศาสตรชาติฯ ระยะท่ี ๑ พบวา การใหความสําคัญกับการดําเนินการตาม
ยุทธศาสตรฯ โดยการจัดสรรงบประมาณของหนวยงานภาครัฐในระดับกระทรวง ยังคงใหความสําคัญกับ
ประเด็นดานการเสริมสรางความแข็งแกรงแกหนวยงานตอตานการทุจริตและการสรางบุคลากรมืออาชีพ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตคอนขางนอย สงผลใหการเสริมสรางความแข็งแกรง โดยการปรับปรุง
โครงสรางองคกรและอัตรากําลัง การยกราง แกไข และปรับปรุงกฎหมายยังไมประสบความสําเร็จ  

จากสถานการณปจจุบัน การทุจริตคอรรัปชันมีความซับซอนและขยายขอบเขตขามพรมแดนอยาง
รวดเร็วมากข้ึน โดยเฉพาะมีการทุจริตเชิงนโยบายท่ีนําไปสูผลประโยชนทับซอน สงผลใหการติดตาม ตรวจสอบ 
และการหาหลักฐานยากมากข้ึน เนื่องจากเปนการสมยอมท้ังสองฝายระหวางผูใหและผูรับ ซ่ึงถือวาเปนปญหา       
การทุจริตของภาคการเมืองและการบริหารจัดการภาครัฐ นอกจากนั้น ผูมีอิทธิพลทางการเมืองยังมักใชอํานาจ
ของตนเองในการแทรกแซงทุกกระบวนการ เชน การทุจริตในการแตงต้ังโยกยาย การแทรกแซงกระบวนการ
ยุติธรรม และการตรวจสอบการทุจริต สําหรับปญหาการขาดการบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัดและเปนธรรม 
กฎหมายหลายฉบับลาสมัย มีกฎหมายท่ีเอ้ือตอการทําทุจริตระยะยาว และกฎหมายเก่ียวกับการคุมครองพยาน
ยังไมเขมงวดนั้น สงผลใหการดําเนินคดีขององคกรท่ีเก่ียวของกับการทุจริตมีการดําเนินการลาชา แสดงใหเห็นวา
ปญหาดังท่ีไดกลาวมานั้นยังเปนปญหาสําคัญท่ีรอการแกไข ซ่ึงการแกไขปญหาระยะสั้นสามารถดําเนินการแกไข
โดยพัฒนาระบบปองกันและปราบปราม ดวยการเรงกระบวนการพิจารณาตัดสินคดีใหรวดเร็วและเปนธรรม 
รวมท้ังตองนําคดีท่ีมีผลการตัดสินมาเผยแพร นอกจากนั้น ยังตองมีการพัฒนาองคความรูดานการตอตาน         
การทุจริต โดยอาศัยการนําความรูเชิงวิชาการและการวิจัยมากําหนดเปนมาตรการการตรวจสอบปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแบบใหม ซ่ึงตองมีการประสานการสนับสนุนจากเครือขายทางวิชาการท้ังในและ
ตางประเทศ และการนําขอมูลจากระบบฐานขอมูลกลางการทุจริตมาใชใหเกิดประโยชน นอกจากนั้น การสราง
เสริมศักยภาพและการมีสวนรวม แกเครือขายภาคประชาสังคมและประชาชน ก็ถือเปนสวนสําคัญใน             
การสนับสนุนการรวมกันกับองคกรตอตานการทุจริตในการแกไขปญหาการทุจริต เนื่องจากปญหาการทุจริต       
เปนปญหาสําคัญของประเทศชาติ สามารถสงเสริมใหองคกรตอตานการทุจริตมีกระบวนการรับเรื่องรองเรียน      
ท่ีมีประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาระบบการแจงเบาะแสในชุมชน สายดวน ตูไปรษณีย การสรางเครือขาย
สังคมออนไลน (Social Networks) รวมถึงการกําหนดมาตรการจูงใจและคุมครอง เพ่ือนํามาสูยุทธศาสตรท่ี ๔   

สําหรับวัตถุประสงคของยุทธศาสตรดังกลาว คือ เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก และมาตรการท่ีสนับสนุนให
สาธารณะและภาคประชาชนเขามีสวนรวมตอตานการทุจริต เกิดความไววางใจ และเชื่อม่ันในความปลอดภัย 

จากท่ีกลาวมาเก่ียวกับยุทธศาสตรฯ ท่ี ๔ นั้น จึงไดมีการเสนอแนวทางการทํางานท่ีสําคัญ ดังตอไปนี้ 
๑. บรรจุยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตเปนนโยบายเรงดวนของ

รัฐบาล โดยยึดหลักความโปรงใสและมีธรรมาภิบาล โดยเฉพาะการปองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

๒. จัดตั้งกองทุนสนับสนุนการปองกันการทุจริต เพ่ือเปนกลไกในการประสานความรวมมือดาน       
การปองกันและปราบปรามการทุจริตระหวางองคกรตาง ๆ  

๓. สงเสริมและสนับสนุนการศึกษา วิจัย เพ่ือพัฒนามาตรการและเครื่องมือในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต โดยนําขอมูลจากระบบฐานขอมูลกลางการทุจริตมาใชใหเกิดประโยชน ซ่ึงวัตถุประสงค
การดําเนินงานตามแนวทางนี้ ไดแก การนําผลการศึกษามาใชท้ังความรูทางวิชาการและการวิจัย โดยผล
การศึกษาท่ีไดจะนํามากําหนดมาตรการเพ่ือปองกันและปราบปรามการทุจริตรูปแบบใหม ซ่ึงจะตองไดรับ        
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๒๙
 

การสนับสนุนในสวนของการพัฒนามาตรการและเครื่องมือในการตรวจสอบปองกันและปราบปรามการทุจริต     
จากเครือขายทางวิชาการท้ังในและตางประเทศ  

๔. สรางเสริมระบบแจงเบาะแสและการคุมครองพยาน การเสริมสรางศักยภาพและการมีสวนรวม 
ในการแกไขปญหาทุจริตใหกับภาคีเครือขาย ภาคประชาสังคมและประชาชนเพ่ือใหเกิดความเช่ือม่ัน          
โดยการพัฒนาชองทางการแจงเบาะแสและชองทางการตรวจสอบอํานาจรัฐและคุมครองสิทธิ สําหรับระบบ
การแจงเบาะแสนั้น จะมีการดําเนินการจัดต้ังศูนยรับแจงเบาะแสชุมชน สายดวน ตูไปรษณีย การสราง
เครือขายสังคมออนไลน  

๕. สรางเสริมระบบรับเรื่องรองเรียนใหกับองคกรตามรัฐธรรมนูญท่ีตอตานการทุจริต เพ่ือลดภาระ
การรับเรื่องรองเรียนซํ้าซอนระหวางทุกองคกร โดยจะมีการจัดต้ังศูนยรับแจงเรื่องรองเรียน 
ยุทธศาสตรท่ี ๕ : เสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริตใหกับบุคลากรทุกภาคสวน 
  สถานการณการทุจริตของประเทศไทยในปจจุบัน มีความหลากหลายและมีแนวโนมทวีความรุนแรง
มากข้ึน ประเทศไทยจึงมีความจําเปนท่ีจะตองปรับปรุงแนวทางการดําเนินงานปองกันและปราบปราม        
การทุจริตใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยหนึ่งในแนวทางสําคัญ ไดแก การสรางบุคลากรท่ีมีความรู           
ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพเฉพาะสาขา เนื่องจากพบวา บุคลากรขององคกรตอตานการทุจริตสวนใหญ         
ขาดความรู ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพเฉพาะสาขา อีกท้ังบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขานั้น ไมได          
มีการแลกเปลี่ยนองคความรูหรือทํางานรวมกัน จึงสงผลกระทบตอการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
โดยเฉพาะการดําเนินคดีกับผูท่ีกระทําความผิด ในคดีท่ีตองใชองคความรูเฉพาะสาขาเกิดความลาชา และสง   
ผลกระทบตอความนาเชื่อถือของประเทศไทย สําหรับวัตถุประสงคของยุทธศาสตรดังกลาว ประกอบดวย         
การยกระดับสมรรถนะการดําเนินงานของหนวยงานตอตานการทุจริต ในดานการตอตานทุจริตใหเทาทัน          
กับสถานการณและไดมาตรฐานสากล 

จากท่ีกลาวมาเก่ียวกับยุทธศาสตรฯ ท่ี ๕ นั้น จึงไดมีการเสนอแนวทางการทํางานท่ีสําคัญ ดังตอไปนี้ 
๑. สรางองคความรูในการปองกันและปราบปรามการทุจริต โดยการศึกษา วิจัย และการพัฒนา 

เพ่ือใหมีการศึกษา วิจัย และพัฒนาใหไดองคความรูดานการตอตานการทุจริต ท้ังความรูทางวิชาการและ    
การวิจัย 

๒. พัฒนาระบบการจัดการองคความรู เพ่ือใหเกิดการจัดการองคความรู โดยรวบรวมองคความรูท่ี      
มีอยูและเสริมองคความรูใหครบถวน และนําองคความรูท่ีไดมาถายทอดใหกับบุคลากรในองคกรและประชาชน 

๓. สรางบุคลากรเช่ียวชาญเฉพาะสาขาสําหรับตรวจสอบและปราบปรามการทุจริตรายสาขา         
เพ่ือสงเสริมบุคลากรใหมีองคความรูและความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา เนื่องจากรูปแบบการทุจริตมีความซับซอน
มากข้ึน การพัฒนาบุคลากรใหมีความเปนมืออาชีพจะทําใหการดําเนินงานดานการปองกันและปราบปราม         
มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

๔. จัดตั้งศูนยการเรียนรูการปองกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือใหเปนศูนยกลางการเรียนรู          
การวิจัยดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

 
 
 
 
 

๓๐
 

 บทเรียนท่ี ๕ 
ช่ือวิชา   เรื่องนารูของ ป.ป.ช. ท่ีลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาดควรรู                      เวลา ๑๕๐ นาที 
 

ขอบขายรายวิชา 
 เรื่องนารูของ ป.ป.ช. ท่ีลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาดควรรู และหลักการมีสวนรวมในการปองกัน

และปราบปรามการทุจริตของลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาด 
จุดหมาย    

เพื่อใหลูกเสือสามัญรุนใหญมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับเรื่องนารูของ ป.ป.ช. ท่ีลูกเสือสามัญรุนใหญ       
ชอสะอาดควรรู และหลักการของการมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตของลูกเสือสามัญ         
รุนใหญชอสะอาด 
วัตถุประสงค 
     เม่ือจบบทเรียนนี้แลว ลูกเสือสามัญรุนใหญสามารถ 

๑. รู และเขาใจเก่ียวกับเรื่องนารูของ ป.ป.ช. ท่ีลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาดควรรู 
๒. ปฏิบัติตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต และระเบียบของสํานักงาน ป.ป.ช. ท่ีลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาดควรรูได 
๓. มีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตในฐานะพลเมืองดี 
๔. รู เขาใจ และสามารถปฏิบัติตนใหมีสวนรวมในฐานะเครือขายลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาด 
๕. รู เขาใจ และสามารถปฏิบัติตนใหมีสวนรวมในสวนท่ี ป.ป.ช. ตองการ 

วิธีสอน/กิจกรรม 
๑. นําเขาสูบทเรียนดวยเพลงเก่ียวกับความซ่ือสัตย และดูวีดิทัศนหมูบานชอสะอาด การตูนรณรงค

ปองกันและปราบปรามการทุจริต ของสํานักงาน ป.ป.ช. (๑๕ นาที)     
๒. บรรยายเก่ียวกับสํานักงาน ป.ป.ช. (๓๐ นาที) 
๓. แบงกลุมอภิปรายและจัดทําปายนิเทศ เพ่ือประชาสัมพันธเก่ียวกับสํานักงาน ป.ป.ช. ท่ีลูกเสือ       

ควรรู (๗๕ นาที) 
๔. นําเสนอผลงานกลุม (๑๐ นาที) 
๕. ซัก - ถาม (๑๐ นาที) 
๖. สรุป (๑๐ นาที)  
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๓๐
 

 บทเรียนท่ี ๕ 
ช่ือวิชา   เรื่องนารูของ ป.ป.ช. ท่ีลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาดควรรู                      เวลา ๑๕๐ นาที 
 

ขอบขายรายวิชา 
 เรื่องนารูของ ป.ป.ช. ท่ีลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาดควรรู และหลักการมีสวนรวมในการปองกัน

และปราบปรามการทุจริตของลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาด 
จุดหมาย    

เพื่อใหลูกเสือสามัญรุนใหญมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับเร่ืองนารูของ ป.ป.ช. ท่ีลูกเสือสามัญรุนใหญ       
ชอสะอาดควรรู และหลักการของการมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตของลูกเสือสามัญ         
รุนใหญชอสะอาด 
วัตถุประสงค 
     เม่ือจบบทเรียนนี้แลว ลูกเสือสามัญรุนใหญสามารถ 

๑. รู และเขาใจเก่ียวกับเรื่องนารูของ ป.ป.ช. ท่ีลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาดควรรู 
๒. ปฏิบัติตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต และระเบียบของสํานักงาน ป.ป.ช. ท่ีลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาดควรรูได 
๓. มีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตในฐานะพลเมืองดี 
๔. รู เขาใจ และสามารถปฏิบัติตนใหมีสวนรวมในฐานะเครือขายลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาด 
๕. รู เขาใจ และสามารถปฏิบัติตนใหมีสวนรวมในสวนท่ี ป.ป.ช. ตองการ 

วิธีสอน/กิจกรรม 
๑. นําเขาสูบทเรียนดวยเพลงเก่ียวกับความซ่ือสัตย และดูวีดิทัศนหมูบานชอสะอาด การตูนรณรงค

ปองกันและปราบปรามการทุจริต ของสํานักงาน ป.ป.ช. (๑๕ นาที)     
๒. บรรยายเก่ียวกับสํานักงาน ป.ป.ช. (๓๐ นาที) 
๓. แบงกลุมอภิปรายและจัดทําปายนิเทศ เพ่ือประชาสัมพันธเก่ียวกับสํานักงาน ป.ป.ช. ท่ีลูกเสือ       

ควรรู (๗๕ นาที) 
๔. นําเสนอผลงานกลุม (๑๐ นาที) 
๕. ซัก - ถาม (๑๐ นาที) 
๖. สรุป (๑๐ นาที)  
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๓๑
 

ส่ือการสอน 
 

๑. เพลงเก่ียวกับความซ่ือสัตย เชน “เพลงความซ่ือสัตย”    
๒.  เอกสารเก่ียวกับสํานักงาน ป.ป.ช. 
๓.  ใบงาน เรื่อง “เรื่องนารูของ ป.ป.ช. ท่ีลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาดควรรู” 
๔. ใบความรู เรื่อง “เรื่องนารูของ ป.ป.ช. ท่ีลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาดควรรู”  

การประเมินผล 
๑.  วิธีการวัดผล : ประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมกลุม   
๒.  เครื่องมือวัดผล : แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมกลุม 
๓.  เกณฑการประเมินผล : มีผลการประเมิน ผานเกณฑท่ีกําหนด 

เนื้อหาวิชา 
เรื่องนารูของ ป.ป.ช. ท่ีลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาดควรรู 
 
 
 
 
 

 
      
 
 
 
 

ผูทรงคุณวุฒิจาก ปผูทรงคุณวุฒิจาก ป..ปป..ชช. . บบรรยายเรรยายเรื่องนารูเก่ียวกับ ปรื่องนารูเก่ียวกับ ป..ปป..ชช..  

 
 

  

๓๒
 

ใบงานท่ี ๕.๑ 
เรื่อง เรื่องนารูของ ป.ป.ช. ท่ีลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาดควรรู 

 
ใหลูกเสือแตละหมูศึกษาจากใบความรู เรื่อง “พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญท่ีเก่ียวของกับ

สํานักงาน ป.ป.ช.” แลวอภิปรายสรุปในสวนท่ีลูกเสือควรรู พรอมท้ังจัดทําเปนปายนิเทศ โดยตกแตงใหสวยงาม 
เพ่ือประชาสัมพันธใหหมูอ่ืน ๆ รับทราบในเวลา ๗๕ นาที พรอมท้ังสงตัวแทนเสนอผลงานในเวลา ๒ - ๓ นาที   

 
 

ใบความรูท่ี ๕.๑ 
เรื่อง เรื่องนารูของ ป.ป.ช. ท่ีลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาดควรรู  

 
ประวัติความเปนมาสํานักงาน ป.ป.ช. 

การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการของประเทศไทยมีมาแตอดีต 
นับต้ังแตสมัยสุโขทัย สมัยกรุงศรีอยุธยา สมัยกรุงธนบุรี สมัยกรุงรัตนโกสินทรจนถึงยุคปจจุบัน โดยจุดเริ่มตน
ของยุคปจจุบัน ไดเริ่มจากมีการตรากฎหมายท่ีเก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต ดังนี้ 

๑. กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. ๑๒๗ 
๒. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการตุลาการ พ.ศ. ๒๔๗๑  
๓. พระราชบัญญัติคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. ๒๔๗๖ 
๔. พระราชกฤษฎีกาวิธีพิจารณาลงโทษขาราชการและพนักงานเทศบาลผูกระทําผิดหนาท่ี หรือหยอน

ความสามารถ พ.ศ. ๒๔๙๐ 
๕. พระราชบัญญัติเรื่องราวรองทุกข พ.ศ. ๒๔๙๒  
ตอมาใน พ.ศ. ๒๔๙๔ ไดมีการจัดต้ังคณะกรรมการปฏิบัติราชการตามมติประชาชน (ก.ป.ช.) เพ่ือรับ 

เรื่องราวรองทุกขและพัฒนามาเปนกรมตรวจราชการแผนดินใน พ.ศ. ๒๔๙๖ แตไดถูกยุบเลิกไปใน พ.ศ. ๒๕๐๓ 
และมีการแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับภาษีอากร (ก.ต.ภ.) ข้ึนตามพระราชบัญญัติตรวจสอบ       
การปฏิบัติเก่ียวกับภาษีอากรและรายไดอ่ืนของรัฐ พ.ศ. ๒๕๐๓  

ภายหลังการปฏิวัติเม่ือวันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๑๔ ไดมีการปรับปรุงระเบียบบริหารราชการแผนดิน
ใหม เพ่ือใหเกิดความคลองตัวในการบริหาร ลดการทํางานท่ีซํ้าซอน โดยรวมงานของ ก.ต.ภ. สํานักงาน
คณะกรรมการเร่ืองราวรองทุกขและงานของผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีเขาดวยกัน แลวจัดต้ังเปน
สํานักงานคณะกรรมการตรวจและติดตามผลการปฏิบัติราชการ (ก.ต.ป.) ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 
๓๑๔ ลงวันท่ี ๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕ มีหนาท่ีตรวจและติดตามการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผน
และนโยบายของรัฐบาล รวมท้ังการสืบสวนสอบสวนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ แตเม่ือเกิดเหตุการณ
เรียกรองประชาธิปไตย ในวันท่ี ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ เปนผลใหสํานักงาน ก.ต.ป. ตองถูกยุบเลิกไป  

เม่ือ นายสัญญา  ธรรมศักด์ิ เปนนายกรัฐมนตรี รัฐบาลไดมีเจตจํานงท่ีจะปองกันและปราบปราม    
การทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการใหหมดสิ้นไป หรืออยางนอยก็ใหบรรเทาเบาบางลง จึงไดแตงต้ัง
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการข้ึน โดยอาศัยอํานาจตาม
ความในขอ ๙ (๖) แหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๑๘ ลงวันท่ี ๒๙ กันยายน ๒๕๑๕ มีนายกรัฐมนตรี
เปนประธานกรรมการ แตไมทันไดเริ่มดําเนินการ นายสัญญา  ธรรมศักด์ิไดลาออกจากตําแหนงนายกรัฐมนตรี
เสียกอน หลังจากนั้นเม่ือไดรับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงต้ังใหเปนนายกรัฐมนตรี      
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๓๒
 

ใบงานท่ี ๕.๑ 
เรื่อง เรื่องนารูของ ป.ป.ช. ท่ีลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาดควรรู 

 
ใหลูกเสือแตละหมูศึกษาจากใบความรู เรื่อง “พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญท่ีเก่ียวของกับ

สํานักงาน ป.ป.ช.” แลวอภิปรายสรุปในสวนท่ีลูกเสือควรรู พรอมท้ังจัดทําเปนปายนิเทศ โดยตกแตงใหสวยงาม 
เพ่ือประชาสัมพันธใหหมูอ่ืน ๆ รับทราบในเวลา ๗๕ นาที พรอมท้ังสงตัวแทนเสนอผลงานในเวลา ๒ - ๓ นาที   

 
 

ใบความรูท่ี ๕.๑ 
เรื่อง เรื่องนารูของ ป.ป.ช. ท่ีลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาดควรรู  

 
ประวัติความเปนมาสํานักงาน ป.ป.ช. 

การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการของประเทศไทยมีมาแตอดีต 
นับต้ังแตสมัยสุโขทัย สมัยกรุงศรีอยุธยา สมัยกรุงธนบุรี สมัยกรุงรัตนโกสินทรจนถึงยุคปจจุบัน โดยจุดเริ่มตน
ของยุคปจจุบัน ไดเริ่มจากมีการตรากฎหมายท่ีเก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต ดังนี้ 

๑. กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. ๑๒๗ 
๒. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการตุลาการ พ.ศ. ๒๔๗๑  
๓. พระราชบัญญัติคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. ๒๔๗๖ 
๔. พระราชกฤษฎีกาวิธีพิจารณาลงโทษขาราชการและพนักงานเทศบาลผูกระทําผิดหนาท่ี หรือหยอน

ความสามารถ พ.ศ. ๒๔๙๐ 
๕. พระราชบัญญัติเรื่องราวรองทุกข พ.ศ. ๒๔๙๒  
ตอมาใน พ.ศ. ๒๔๙๔ ไดมีการจัดต้ังคณะกรรมการปฏิบัติราชการตามมติประชาชน (ก.ป.ช.) เพ่ือรับ 

เรื่องราวรองทุกขและพัฒนามาเปนกรมตรวจราชการแผนดินใน พ.ศ. ๒๔๙๖ แตไดถูกยุบเลิกไปใน พ.ศ. ๒๕๐๓ 
และมีการแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับภาษีอากร (ก.ต.ภ.) ข้ึนตามพระราชบัญญัติตรวจสอบ       
การปฏิบัติเก่ียวกับภาษีอากรและรายไดอ่ืนของรัฐ พ.ศ. ๒๕๐๓  

ภายหลังการปฏิวัติเม่ือวันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๑๔ ไดมีการปรับปรุงระเบียบบริหารราชการแผนดิน
ใหม เพ่ือใหเกิดความคลองตัวในการบริหาร ลดการทํางานท่ีซํ้าซอน โดยรวมงานของ ก.ต.ภ. สํานักงาน
คณะกรรมการเรื่องราวรองทุกขและงานของผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีเขาดวยกัน แลวจัดต้ังเปน
สํานักงานคณะกรรมการตรวจและติดตามผลการปฏิบัติราชการ (ก.ต.ป.) ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 
๓๑๔ ลงวันท่ี ๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕ มีหนาท่ีตรวจและติดตามการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผน
และนโยบายของรัฐบาล รวมท้ังการสืบสวนสอบสวนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ แตเม่ือเกิดเหตุการณ
เรียกรองประชาธิปไตย ในวันท่ี ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ เปนผลใหสํานักงาน ก.ต.ป. ตองถูกยุบเลิกไป  

เม่ือ นายสัญญา  ธรรมศักด์ิ เปนนายกรัฐมนตรี รัฐบาลไดมีเจตจํานงท่ีจะปองกันและปราบปราม    
การทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการใหหมดสิ้นไป หรืออยางนอยก็ใหบรรเทาเบาบางลง จึงไดแตงต้ัง
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการข้ึน โดยอาศัยอํานาจตาม
ความในขอ ๙ (๖) แหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๑๘ ลงวันท่ี ๒๙ กันยายน ๒๕๑๕ มีนายกรัฐมนตรี
เปนประธานกรรมการ แตไมทันไดเริ่มดําเนินการ นายสัญญา  ธรรมศักด์ิไดลาออกจากตําแหนงนายกรัฐมนตรี
เสียกอน หลังจากนั้นเม่ือไดรับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงต้ังใหเปนนายกรัฐมนตรี      
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๓๓
 

อีกครั้ง ก็ไดปรับปรุงคณะกรรมการ ป.ป.ป. ใหม และเริ่มดําเนินงานต้ังแตวันท่ี ๒ กรกฎาคม ๒๕๑๗ หลังจากน้ัน
ไมนานก็ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
พ.ศ. ๒๕๑๘ เม่ือวันท่ี ๓ มีนาคม ๒๕๑๘ และตราพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 
๒๑๖ ลงวันท่ี ๒๙ กันยายน ๒๕๑๕ (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๑๘ จัดต้ังสํานักงาน ป.ป.ป. สังกัดสํานักนายก  
รัฐมนตรีข้ึน  

เม่ือไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซ่ึงมีการกําหนดองคกร
อิสระข้ึนรวม ๘ องคกร หนึ่งในจํานวนนั้น มีองคกรหนึ่งท่ีมีอํานาจหนาท่ีเก่ียวกับการปองกันและปราบปราม
การทุจริต เรียกวา คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ มีสํานักงานคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติเปนหนวยธุรการ ท่ีเปนอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และ
การดําเนินการอ่ืน ตอมาในวันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ (ไดประกาศใชพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกาศราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๖ ตอนท่ี ๑๑๔ ก 
วันท่ี ๑๗ พ.ย. ๒๕๔๒) เปนผลใหสํานักงาน ป.ป.ป. ไดถูกยุบเลิกไป และไดมีการจัดต้ังเปนสํานักงานคณะ 
กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ท่ีเรียกโดยยอวา "สํานักงาน ป.ป.ช." ข้ึน 
ภารกิจหลัก       

สํานักงาน ป.ป.ช. มีอํานาจหนาท่ีเก่ียวกับราชการท่ัวไปของคณะกรรมการปองกันและปราบปราม   
การทุจริตแหงชาติ และใหมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้  

๑. รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ ป.ป.ช.  
๒. ศึกษาและรวบรวมขอมูลตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับงานของคณะกรรมการ ป.ป.ช.  
๓. ศึกษาและสนับสนุนใหมีการศึกษา วิจัย และเผยแพรความรูเก่ียวกับการทุจริตในวงราชการและ

การเมือง  
๔. ปฏิบัติตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย  
๕. เสนองบประมาณรายจายตามมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตอคณะรัฐมนตรี เพ่ือจัดสรรเปน       

เงินอุดหนุนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และสํานักงาน ป.ป.ช. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรื่อง เรื่องนารูของ

ลักษณะและความหมายของตราสัญลักษณหรือเครื่องหมายสํานักงาน ป
 
 
 
 

  
เปนดวงตรารูปทรงดอกบัวตูมหรือหยดน้ํา

และรัศมีโดยรอบ ดานลางเปนโล และแบงพ้ืนท่ีเปน 
สวนบน 
สวนท่ีสอง 

ประกอบอยูดานหนา 
สวนท่ีสาม 

กงจักร เบื้องลางของโลเปนริบบิ้น หรือโบรองอยูดา
 
ความหมายของสัญลักษณ 
                                                                                                                              
  
   
  
 
 
รัศมี  
 
  
  
 
   
 
 
 
 
 
 
 

โล 
 
 

รัศมี 

อุณาโลม

๓๔
 

เอกสารประกอบการสอน เรื่องท่ี ๕.๑ 
เรื่องนารูของ ป.ป.ช. ท่ีลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาดควรรู

 
ลักษณะและความหมายของตราสัญลักษณหรือเครื่องหมายสํานักงาน ป

 

เปนดวงตรารูปทรงดอกบัวตูมหรือหยดน้ํา และมีขนาดกวาง ๒ ใน ๓ ของความสูง
และรัศมีโดยรอบ ดานลางเปนโล และแบงพ้ืนท่ีเปน ๓ สวน คือ 

 เปนพานรัฐธรรมนูญ 
 อยูดานลางขวาของโล เปนรูปตุลแขวนอยูบนดามพระขรรค มีธรรมจัก

 อยูดานลางซายของโลเปนรูปกงจักร และมีลูกศรกับสายฟา
เบื้องลางของโลเปนริบบิ้น หรือโบรองอยูดานลาง และบนแถบโบจะมีชอชัยพฤกษผูกวางไวบนริบบิ้น

                                                                                                                             

  

หมายถึง  การปองกันอันเปนหนาท่ีพิเศษของงาน ป
 ซ่ึงเปนการปองกันมิใหมีผูกระทําการทุจริต

 

 หมายถึง การแผไพศาล 

อุณาโลม หมายถึง มหาบุรุษ ความยิ่งใหญ 

ท่ีลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาดควรรู 

ลักษณะและความหมายของตราสัญลักษณหรือเครื่องหมายสํานักงาน ป.ป.ช. 

ของความสูง ประกอบดวยอุณาโลม

ดามพระขรรค มีธรรมจักร

นรูปกงจักร และมีลูกศรกับสายฟาไขวสอดใน
นลาง และบนแถบโบจะมีชอชัยพฤกษผูกวางไวบนริบบิ้น 

                                                                                                                                 

การปองกันอันเปนหนาท่ีพิเศษของงาน ป.ป.ช.  
ซ่ึงเปนการปองกันมิใหมีผูกระทําการทุจริต  
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เรื่อง เรื่องนารูของ

ลักษณะและความหมายของตราสัญลักษณหรือเครื่องหมายสํานักงาน ป
 
 
 
 

  
เปนดวงตรารูปทรงดอกบัวตูมหรือหยดน้ํา

และรัศมีโดยรอบ ดานลางเปนโล และแบงพ้ืนท่ีเปน 
สวนบน 
สวนท่ีสอง 

ประกอบอยูดานหนา 
สวนท่ีสาม 

กงจักร เบื้องลางของโลเปนริบบิ้น หรือโบรองอยูดา
 
ความหมายของสัญลักษณ 
                                                                                                                              
  
   
  
 
 
รัศมี  
 
  
  
 
   
 
 
 
 
 
 
 

โล 
 
 

รัศมี 

อุณาโลม

๓๔
 

เอกสารประกอบการสอน เรื่องท่ี ๕.๑ 
เรื่องนารูของ ป.ป.ช. ท่ีลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาดควรรู

 
ลักษณะและความหมายของตราสัญลักษณหรือเครื่องหมายสํานักงาน ป

 

เปนดวงตรารูปทรงดอกบัวตูมหรือหยดน้ํา และมีขนาดกวาง ๒ ใน ๓ ของความสูง
และรัศมีโดยรอบ ดานลางเปนโล และแบงพ้ืนท่ีเปน ๓ สวน คือ 

 เปนพานรัฐธรรมนูญ 
 อยูดานลางขวาของโล เปนรูปตุลแขวนอยูบนดามพระขรรค มีธรรมจัก

 อยูดานลางซายของโลเปนรูปกงจักร และมีลูกศรกับสายฟา
เบื้องลางของโลเปนริบบิ้น หรือโบรองอยูดานลาง และบนแถบโบจะมีชอชัยพฤกษผูกวางไวบนริบบิ้น

                                                                                                                             

  

หมายถึง  การปองกันอันเปนหนาท่ีพิเศษของงาน ป
 ซ่ึงเปนการปองกันมิใหมีผูกระทําการทุจริต

 

 หมายถึง การแผไพศาล 

อุณาโลม หมายถึง มหาบุรุษ ความยิ่งใหญ 

ท่ีลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาดควรรู 

ลักษณะและความหมายของตราสัญลักษณหรือเครื่องหมายสํานักงาน ป.ป.ช. 

ของความสูง ประกอบดวยอุณาโลม

ดามพระขรรค มีธรรมจักร

นรูปกงจักร และมีลูกศรกับสายฟาไขวสอดใน
นลาง และบนแถบโบจะมีชอชัยพฤกษผูกวางไวบนริบบิ้น 

                                                                                                                                 

การปองกันอันเปนหนาท่ีพิเศษของงาน ป.ป.ช.  
ซ่ึงเปนการปองกันมิใหมีผูกระทําการทุจริต  



37

๓๕
 

ในโลดังกลาวไดแบงพ้ืนท่ีออกเปน ๓ สวน คือ 
 
 

๑. พานรัฐธรรมนูญ หมายถึง  กฎหมายสูงสุดของประเทศเปนศูนยอํานาจรัฐ 
และกอใหเกิดมีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ข้ึน 

 
 

๒. ตุลหรือตาชั่งและธรรมจักร หมายถึง  ความยุติธรรมและคุณธรรม 
 
 
 

๓. กงจักร สายฟาและลูกศร หมายถึง  ความรวดเร็วในการปราบปรามการทุจริต 
 
 
 

โบและชอชัยพฤกษ หมายถึง  ความมีชัยชนะท่ีม่ังคง ตามแนวปณิธานแหง         
ความต้ังใจท่ีแนวแนและแข็งแกรงของ ป.ป.ช. 
ทอดตัววางอยูบนความออนโยนท่ีนุมนวลของ
พ้ืนฐานองคกร 

 
ความหมายของสีท่ีใชประกอบในตราสัญลักษณ 

สีมวง  ใชประกอบเปนสี พ้ืนของโล  หมายถึง วันท่ี รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช ๒๕๔๐ อันเปนการกอกําเนิดของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และสํานักงาน 
ป.ป.ช. ประกาศใช ซ่ึงเปนวันเสาร 

 สีเขียว  ใชประกอบเปนสีของริบบิ้น หมายถึง วันท่ีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย       
การปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกาศใช ซ่ึงเปนวันพุธ 

 สีทอง  ใชประกอบเปนสีสําหรับองคประกอบของสัญลักษณ หมายถึง ความเปนมงคล           
ความรุงเรือง ศักด์ิศรีและความสงางาม 

 
ท่ีมา :  ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  

เรื่อง ตราสัญลักษณสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี ๑๑๗ ตอนท่ี ๒๖ ก ลงวันท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๕๔๓ 
 
 

 
 

๓๖
 

เอกสารประกอบการสอน เรื่องท่ี ๕.๒ 
เรื่อง เรื่องนารูของ ป.ป.ช. ท่ีลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาดควรรู 

 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ถูกต้ังข้ึนโดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ บัญญัติ 

ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. เปนองคกรอิสระเพ่ือทําหนาท่ีตรวจสอบการใชอํานาจของเจาหนาท่ีของรัฐ และไดมี
การตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ซ่ึงมีผล
ใชบังคับ เม่ือวันท่ี ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ ตอมาเม่ือมีการตรารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ จึงไดบัญญัติท่ีมาและกรอบอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ ป.ป.ช. แตกตางจากรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ จึงไดมีการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ เพ่ือใหมีความสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ อีกท้ังมาตรา ๒๔๖ วรรคทาย บัญญัติใหมีการจัดต้ังกรรมการปองกันและปราบปราม   
การทุจริตประจําจังหวัดข้ึน เพ่ือประสานความรวมมือกับประชาชนท่ีประสงคจะเขามามีสวนรวมในการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต ไดแก ผูกลาวหา ผูเสียหาย ผูทําคํารอง ผูรองทุกขกลาวโทษ ผูใหถอยคํา หรือผูท่ี     
แจงเบาะแสหรือขอมูลใดเก่ียวกับการทุจริตตอหนาท่ี การร่ํารวยผิดปกติ หรือขอมูลอ่ืน อันเปนประโยชนตอ         
การปองกันและปราบปรามการทุจริต 
อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

๑. ไตสวนขอเท็จจริงและสรุปสํานวนพรอมท้ังทําความเห็นเสนอตอวุฒิสภา ตามหมวด ๕ การถอดถอน
จากตําแหนง 

๒. ไตสวนขอเท็จจริงและสรุปสํานวนพรอมท้ังทําความเห็น เพ่ือสงไปยังอัยการสูงสุด เพ่ือฟองคดี       
ตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ตามหมวด ๖ การดําเนินคดีอาญาผูดํารงตําแหนง       
ทางการเมือง ตามมาตรา ๒๗๕ ของรัฐธรรมนูญ 

๓. ไตสวนและวินิจฉัยวาผูดํารงตําแหนงทางการเมืองอ่ืนซ่ึงมิใชบุคคลตาม (๒) และเจาหนาท่ีของรัฐ
ร่ํารวยผิดปกติ เพ่ือรองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีบัญญัติไวใน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

๔. ไตสวนและวินิจฉัยวาผูดํารงตําแหนงทางการเมืองอ่ืนซ่ึงมิใชบุคคลตาม (๒) หรือเจาหนาท่ีของรัฐ
ต้ังแตผูบริหารระดับสูงหรือขาราชการซ่ึงดํารงตําแหนงต้ังแตผูอํานวยการกองร่ํารวยผิดปกติ กระทําความผิด
ฐานทุจริตตอหนาท่ี หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการ หรือความผิดตอตําแหนงหนาท่ีใน         
การยุติธรรมหรือความผิดท่ีเก่ียวของกัน รวมท้ังดําเนินการกับเจาหนาท่ีของรัฐหรือขาราชการในระดับตํ่ากวา       
ท่ีรวมกระทําความผิดกับผูดํารงตําแหนงดังกลาว หรือกับผูดํารงตําแหนงทางการเมือง หรือท่ีกระทําความผิด        
ในลักษณะท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นสมควรดําเนินการดวย ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด โดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา 

๕. กําหนดตําแหนงของเจาหนาท่ีของรัฐท่ีจะตองยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน ตามมาตรา 
๒๖๔ ของรัฐธรรมนูญ 

๖. ตรวจสอบความถูกตองและความมีอยูจริง รวมท้ังความเปลี่ยนแปลงของทรัพยสินและหนี้สินของ      
ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาท่ีของรัฐ ท่ีมีหนาท่ียื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน         
ตามหมวด ๓ การตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สิน ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
กําหนด 

๗. กํากับ ดูแลคุณธรรมและจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
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๓๖
 

เอกสารประกอบการสอน เรื่องท่ี ๕.๒ 
เรื่อง เรื่องนารูของ ป.ป.ช. ท่ีลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาดควรรู 

 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ถูกต้ังข้ึนโดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ บัญญัติ 

ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. เปนองคกรอิสระเพ่ือทําหนาท่ีตรวจสอบการใชอํานาจของเจาหนาท่ีของรัฐ และไดมี
การตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ซ่ึงมีผล
ใชบังคับ เม่ือวันท่ี ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ ตอมาเม่ือมีการตรารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ จึงไดบัญญัติท่ีมาและกรอบอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ ป.ป.ช. แตกตางจากรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ จึงไดมีการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ เพ่ือใหมีความสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ อีกท้ังมาตรา ๒๔๖ วรรคทาย บัญญัติใหมีการจัดต้ังกรรมการปองกันและปราบปราม   
การทุจริตประจําจังหวัดข้ึน เพ่ือประสานความรวมมือกับประชาชนท่ีประสงคจะเขามามีสวนรวมในการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต ไดแก ผูกลาวหา ผูเสียหาย ผูทําคํารอง ผูรองทุกขกลาวโทษ ผูใหถอยคํา หรือผูท่ี     
แจงเบาะแสหรือขอมูลใดเก่ียวกับการทุจริตตอหนาท่ี การร่ํารวยผิดปกติ หรือขอมูลอ่ืน อันเปนประโยชนตอ         
การปองกันและปราบปรามการทุจริต 
อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

๑. ไตสวนขอเท็จจริงและสรุปสํานวนพรอมท้ังทําความเห็นเสนอตอวุฒิสภา ตามหมวด ๕ การถอดถอน
จากตําแหนง 

๒. ไตสวนขอเท็จจริงและสรุปสํานวนพรอมท้ังทําความเห็น เพ่ือสงไปยังอัยการสูงสุด เพ่ือฟองคดี       
ตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ตามหมวด ๖ การดําเนินคดีอาญาผูดํารงตําแหนง       
ทางการเมือง ตามมาตรา ๒๗๕ ของรัฐธรรมนูญ 

๓. ไตสวนและวินิจฉัยวาผูดํารงตําแหนงทางการเมืองอ่ืนซ่ึงมิใชบุคคลตาม (๒) และเจาหนาท่ีของรัฐ
รํ่ารวยผิดปกติ เพ่ือรองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีบัญญัติไวใน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

๔. ไตสวนและวินิจฉัยวาผูดํารงตําแหนงทางการเมืองอ่ืนซ่ึงมิใชบุคคลตาม (๒) หรือเจาหนาท่ีของรัฐ
ต้ังแตผูบริหารระดับสูงหรือขาราชการซ่ึงดํารงตําแหนงต้ังแตผูอํานวยการกองร่ํารวยผิดปกติ กระทําความผิด
ฐานทุจริตตอหนาท่ี หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการ หรือความผิดตอตําแหนงหนาท่ีใน         
การยุติธรรมหรือความผิดท่ีเก่ียวของกัน รวมท้ังดําเนินการกับเจาหนาท่ีของรัฐหรือขาราชการในระดับตํ่ากวา       
ท่ีรวมกระทําความผิดกับผูดํารงตําแหนงดังกลาว หรือกับผูดํารงตําแหนงทางการเมือง หรือท่ีกระทําความผิด        
ในลักษณะท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นสมควรดําเนินการดวย ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด โดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา 

๕. กําหนดตําแหนงของเจาหนาท่ีของรัฐท่ีจะตองยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน ตามมาตรา 
๒๖๔ ของรัฐธรรมนูญ 

๖. ตรวจสอบความถูกตองและความมีอยูจริง รวมท้ังความเปลี่ยนแปลงของทรัพยสินและหน้ีสินของ      
ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาท่ีของรัฐ ท่ีมีหนาท่ียื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน         
ตามหมวด ๓ การตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สิน ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
กําหนด 

๗. กํากับ ดูแลคุณธรรมและจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
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๓๗
 

๘. กําหนดหลักเกณฑและวิธีการเปดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบ
ของผูดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภาและเจาหนาท่ีของรัฐ 

๙. กําหนดหลักเกณฑและวิธีการการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินของผูดํารงตําแหนง
ทางการเมือง ผูบริหารทองถ่ินและสมาชิกสภาทองถ่ิน และเจาหนาท่ีของรัฐท่ีมีหนาท่ียื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรัพยสินและหนี้สิน ตามหมวด ๓ การตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สิน 

๑๐. รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหนาท่ีพรอมขอสังเกตตอคณะรัฐมนตรี สภาผูแทน        
ราษฎรและวุฒิสภาทุกป ท้ังนี้ ใหประกาศรายงานดังกลาวในราชกิจจานุเบกษา และเปดเผยตอสาธารณะดวย 

๑๑. เสนอมาตรการ ความเห็น และขอเสนอแนะตอคณะรัฐมนตรี รัฐสภา ศาล หรือคณะกรรมการ 
ตรวจเงินแผนดิน เพ่ือใหมีการปรับปรุงการปฏิบัติราชการ หรือวางแผนงานโครงการของสวนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐ เพ่ือปองกันหรือปราบปรามการทุจริตตอหนาท่ี การกระทําความผิดตอ
ตําแหนงหนาท่ีราชการ หรือการกระทําความผิดตอตําแหนงหนาท่ีในการยุติธรรม 

๑๒. ดําเนินการสงเรื่องใหหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือขอใหศาลมีคําสั่งหรือคําพิพากษาใหยกเลิก หรือ      
เพิกถอนสิทธิ หรือเอกสารสิทธิท่ีเจาหนาท่ีของรัฐไดอนุมัติ หรืออนุญาตใหสิทธิประโยชน หรือออกเอกสารสิทธิ 
แกบุคคลใดไปโดยมิชอบดวยกฎหมาย หรือระเบียบของทางราชการ อันเปนเหตุใหเสียหายแกทางราชการ 

๑๓. ดําเนินการเพ่ือปองกันการทุจริตและเสริมสรางทัศนคติและคานิยมเก่ียวกับความซ่ือสัตยสุจริต 
รวมท้ังดําเนินการใหประชาชนหรือกลุมบุคคลมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

๑๔. ดําเนินการเก่ียวกับดานการตางประเทศ  โดยเปนศูนยกลางความรวมมือระหวางประเทศ          
เพ่ือประโยชนในการปองกันและปราบปรามการทุจริต ท้ังนี้ เพ่ือใหเปนไปตามพันธกรณีและขอตกลงระหวาง
ประเทศในการตอตานการทุจริต 

๑๕. ใหความเห็นชอบในการแตงต้ังเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
๑๖. แตงต้ังบุคคลหรือคณะบุคคลเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมาย 
๑๗. ดําเนินการอ่ืนตามท่ีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้บัญญัติ หรือกฎหมายอ่ืนกําหนดใหเปน

อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ท้ังนี้ ในกรณีท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ไมเปนการตัดอํานาจคณะกรรมการ ป.ป.ช. ท่ีจะดําเนินคดีตามท่ีเห็นสมควรตอไป หรืออาจสงเรื่องให
หนวยงานท่ีรับผิดชอบรับไปดําเนินการตอไปก็ได 
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด (คณะกรรมการ ป.ป.จ.) 

ประเทศไทยนั้นถือวาประสบกับปญหาการทุจริตเปนอยางมาก จนตองมีการบัญญัติจัดต้ัง
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ข้ึน เพ่ือทําหนาท่ีในการปองกันและปราบปรามการทุจริต โดยไดบัญญัติอํานาจหนาท่ี    
ไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย เปนเหตุใหมีการรณรงคและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนใน 
การปองกันและปราบปรามการทุจริตไดอยางเปนรูปธรรมยิ่งข้ึน แตเนื่องจากประเทศไทยมีพ้ืนท่ี ขนบธรรมเนียม  
ประเพณี และวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย จึงจําเปนตองมีการจัดต้ังกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ประจําจังหวัด (กรรมการ ป.ป.จ.) ข้ึนเพ่ือทําหนาท่ีหลักในการสงเสริมการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
โดยการประสานความรวมมือกับประชาชนและสวนราชการ เพ่ือเผยแพรความรูใหประชาชนในทุกระดับ            
ไดตระหนักถึงผลกระทบจากการทุจริต และเสริมสรางทัศนคติและคานิยมเก่ียวกับความซ่ือสัตยสุจริต รวมท้ัง
ดําเนินการใหประชาชนหรือกลุมบุคคลในทุกภาคสวน มีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 
 
 

๓๘
 

อํานาจและหนาท่ีของคณะกรรมการ ป.ป.จ. 
ใหคณะกรรมการ ป.ป.จ. มีอํานาจหนาท่ีในเขตจังหวัด ดังนี้ (มาตรา ๑๐๓/๑๘) 

 ๑. สงเสริมการปองกันและปราบปรามการทุจริต โดยการประสานความรวมมือกับประชาชนและ  
สวนราชการ เพ่ือเผยแพรความรูใหประชาชนในทุกระดับไดตระหนักถึงผลกระทบจากการทุจริต โดยดําเนินการ
เพ่ือปองกันการทุจริตและเสริมสรางทัศนคติ และคานิยมเก่ียวกับความซ่ือสัตยสุจริต รวมท้ังดําเนินการให
ประชาชนหรือกลุมบุคคลในทุกภาคสวน มีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต  
 ๒. พิจารณาเสนอมาตรการ ความเห็น หรือขอเสนอแนะตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพ่ือประโยชนใน  
การปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 ๓. ตรวจสอบขอเท็จจริงเรื่องกลาวหาเจาหนาท่ีของรัฐ และรวบรวมพยานหลักฐานเสนอคณะกรรมการ 
ป.ป.ช.  
 ๔. ตรวจสอบความถูกตองและความมีอยูจริง รวมท้ังความเปลี่ยนแปลงของทรัพยสินและหนี้สิน         
ตามบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน และเอกสารประกอบท่ียื่นตอคณะกรรมการ ป.ป.ช.  
 ๕. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย เวนแตการไตสวนขอเท็จจริง ตามมาตรา ๔๓ 
ระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ช. ท่ีสนับสนุนสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 

คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีภารกิจหลักในการปองกันการทุจริต โดยวิธีการสงเสริมและแสวงหาการมี
สวนรวมจากประชาชน หรือกลุมบุคคล เพ่ือรวมกันปองกันมิใหเกิดปญหาการทุจริต ดังนี้ 
  ๑. กํากับ ดูแลคุณธรรมและจริยธรรมของนักการเมือง 

๒. เสนอมาตรการ ความเห็น และขอเสนอแนะตอคณะรัฐมนตรี รัฐสภา ศาล หรือคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน เพ่ือใหมีการปรับปรุงการปฏิบัติราชการ หรือวางแผนงานโครงการของสวนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐ เพ่ือปองกันหรือปราบปรามการทุจริตตอหนาท่ีการกระทําความผิดตอ
ตําแหนงหนาท่ีราชการ หรือการกระทําความผิดตอตําแหนงหนาท่ีในการยุติธรรม 

๓. ดําเนินการสงเรื่องใหหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือขอใหศาลมีคําสั่ง หรือคําพิพากษาใหยกเลิก หรือ   
เพิกถอนสิทธิ หรือเอกสารสิทธิท่ีเจาหนาท่ีของรัฐไดอนุมัติ หรืออนุญาตใหสิทธิประโยชน หรือออกเอกสารสิทธิ
แกบุคคลใดไปโดยมิชอบดวยกฎหมาย หรือระเบียบของทางราชการอันเปนเหตุใหเสียหายแกทางราชการ 

๔. ดําเนินการเพ่ือปองกันการทุจริตและเสริมสรางทัศนคติและคานิยมเก่ียวกับความซ่ือสัตยสุจริต 
รวมท้ังดําเนินการใหประชาชนหรือกลุมบุคคล มีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

๕. ดําเนินการเก่ียวกับดานการตางประเทศ โดยเปนศูนยกลางความรวมมือระหวางประเทศ         
เพ่ือประโยชนในการปองกันและปราบปรามการทุจริต ท้ังนี้ เพ่ือใหเปนไปตามพันธกรณีและขอตกลงระหวาง
ประเทศในการตอตานการทุจริต  
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๓๘
 

อํานาจและหนาท่ีของคณะกรรมการ ป.ป.จ. 
ใหคณะกรรมการ ป.ป.จ. มีอํานาจหนาท่ีในเขตจังหวัด ดังนี้ (มาตรา ๑๐๓/๑๘) 

 ๑. สงเสริมการปองกันและปราบปรามการทุจริต โดยการประสานความรวมมือกับประชาชนและ  
สวนราชการ เพ่ือเผยแพรความรูใหประชาชนในทุกระดับไดตระหนักถึงผลกระทบจากการทุจริต โดยดําเนินการ
เพ่ือปองกันการทุจริตและเสริมสรางทัศนคติ และคานิยมเก่ียวกับความซ่ือสัตยสุจริต รวมท้ังดําเนินการให
ประชาชนหรือกลุมบุคคลในทุกภาคสวน มีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต  
 ๒. พิจารณาเสนอมาตรการ ความเห็น หรือขอเสนอแนะตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพ่ือประโยชนใน  
การปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 ๓. ตรวจสอบขอเท็จจริงเรื่องกลาวหาเจาหนาท่ีของรัฐ และรวบรวมพยานหลักฐานเสนอคณะกรรมการ 
ป.ป.ช.  
 ๔. ตรวจสอบความถูกตองและความมีอยูจริง รวมท้ังความเปลี่ยนแปลงของทรัพยสินและหน้ีสิน         
ตามบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน และเอกสารประกอบท่ียื่นตอคณะกรรมการ ป.ป.ช.  
 ๕. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย เวนแตการไตสวนขอเท็จจริง ตามมาตรา ๔๓ 
ระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ช. ท่ีสนับสนุนสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 

คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีภารกิจหลักในการปองกันการทุจริต โดยวิธีการสงเสริมและแสวงหาการมี
สวนรวมจากประชาชน หรือกลุมบุคคล เพ่ือรวมกันปองกันมิใหเกิดปญหาการทุจริต ดังนี้ 
  ๑. กํากับ ดูแลคุณธรรมและจริยธรรมของนักการเมือง 

๒. เสนอมาตรการ ความเห็น และขอเสนอแนะตอคณะรัฐมนตรี รัฐสภา ศาล หรือคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน เพ่ือใหมีการปรับปรุงการปฏิบัติราชการ หรือวางแผนงานโครงการของสวนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐ เพ่ือปองกันหรือปราบปรามการทุจริตตอหนาท่ีการกระทําความผิดตอ
ตําแหนงหนาท่ีราชการ หรือการกระทําความผิดตอตําแหนงหนาท่ีในการยุติธรรม 

๓. ดําเนินการสงเรื่องใหหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือขอใหศาลมีคําสั่ง หรือคําพิพากษาใหยกเลิก หรือ   
เพิกถอนสิทธิ หรือเอกสารสิทธิท่ีเจาหนาท่ีของรัฐไดอนุมัติ หรืออนุญาตใหสิทธิประโยชน หรือออกเอกสารสิทธิ
แกบุคคลใดไปโดยมิชอบดวยกฎหมาย หรือระเบียบของทางราชการอันเปนเหตุใหเสียหายแกทางราชการ 

๔. ดําเนินการเพ่ือปองกันการทุจริตและเสริมสรางทัศนคติและคานิยมเก่ียวกับความซ่ือสัตยสุจริต 
รวมท้ังดําเนินการใหประชาชนหรือกลุมบุคคล มีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

๕. ดําเนินการเก่ียวกับดานการตางประเทศ โดยเปนศูนยกลางความรวมมือระหวางประเทศ         
เพ่ือประโยชนในการปองกันและปราบปรามการทุจริต ท้ังนี้ เพ่ือใหเปนไปตามพันธกรณีและขอตกลงระหวาง
ประเทศในการตอตานการทุจริต  
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๓๙
 

เอกสารประกอบการเรียนรู เรื่องท่ี ๕.๓ 
เรื่อง เรื่องนารูของ ป.ป.ช. ท่ีลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาดควรรู 

 
หลักการสรางการมีสวนรวมของประชาชน 

หมายถึง การเปดโอกาสใหประชาชนและผูท่ีเก่ียวของทุกภาคสวนของสังคมไดเขามามีสวนรวมกับ
ภาครัฐ ซ่ึงสามารถจะแบงระดับของการสรางการมีสวนรวมของประชาชนออกเปน ๕ ระดับ ดังนี้  

๑. การใหขอมูลขาวสาร (Inform) ถือเปนการมีสวนรวมของประชาชนในระดับตํ่าท่ีสุด แตเปนระดับท่ี
สําคัญท่ีสุด เพราะเปนกาวแรกของการท่ีภาครัฐจะเปดโอกาสใหประชาชนเขาสูกระบวนการมีสวนรวมในเรื่อง
ตาง ๆ วิธีการใหขอมูลสามารถใชชองทางตาง ๆ เชน เอกสารสิ่งพิมพ การเผยแพรขอมูลขาวสารผานทางสื่อ
ตาง ๆ การจัดนิทรรศการ จดหมายขาว การจัดงานแถลงขาว การติดประกาศ และการใหขอมูลผานเว็บไซต  

๒. การรับฟงความคิดเห็น (Consult) เปนกระบวนการท่ีเปดใหประชาชนมีสวนรวมในการใหขอมูล 
ขอเท็จจริงและความคิดเห็น เพ่ือประกอบการตัดสินใจของหนวยงานภาครัฐดวยวิธีตาง ๆ เชน การรับฟงความ
คิดเห็น การสํารวจความคิดเห็น การจัดเวทีสาธารณะ การแสดงความคิดเห็นผานเว็บไซต  

๓. การเก่ียวของ (Involve) เปนการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการปฏิบัติงานหรือรวมเสนอ 
แนะทางท่ีนําไปสูการตัดสินใจ เพ่ือสรางความม่ันใจใหประชาชนวาขอมูลความคิดเห็นและความตองการของ
ประชาชนจะถูกนําไปพิจารณาเปนทางเลือกในการบริหารงานของภาครัฐ เชน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
พิจารณาประเด็นนโยบายสาธารณะ ประชาพิจารณ การจัดต้ังคณะทํางานเพ่ือเสนอแนะประเด็นนโยบาย  

๔. ความรวมมือ (Collaboration) เปนการใหกลุมประชาชนผูแทนภาคสาธารณะมีสวนรวม โดยเปน
หุนสวนกับภาครัฐในทุกข้ันตอนของการตัดสินใจ และดําเนินกิจกรรมรวมกันอยางตอเนื่อง เชน คณะกรรมการ
ท่ีมีฝายประชาชนรวมเปนกรรมการ  

๕. การเสริมอํานาจแกประชาชน (Empower) เปนข้ันท่ีใหบทบาทประชาชนในระดับสูงท่ีสุด โดยให
ประชาชนเปนผูตัดสินใจ เชน การลงประชามติในประเด็นสาธารณะตาง ๆ โครงการกองทุนหมูบานท่ีมอบอํานาจ
ใหประชาชนเปนผูตัดสินใจท้ังหมด การสรางการมีสวนรวมของประชาชนอาจทําไดหลายระดับและหลายวิธี  
ซ่ึงบางวิธีสามารถทําไดอยางงาย ๆ แตบางวิธีก็ตองใชเวลา ข้ึนอยูกับความตองการมีสวนรวมของประชาชน 
คาใชจายและความจําเปนในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม การมีสวนรวมของประชาชนเปนเรื่อง
ละเอียดออน จึงตองมีการพัฒนาความรู ความเขาใจในการใหขอมูลขาวสารท่ีถูกตองแกประชาชน การรับฟง
ความคิดเห็น การเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม รวมท้ังพัฒนาทักษะและศักยภาพของขาราชการ      
ทุกระดับควบคูกันไปดวย จากหลักการและความจําเปนดังกลาว ทําใหการพัฒนาระบบราชการท่ีผานมาไดรับ
การพัฒนากระบวนการบริหารราชการท่ีสนับสนุนการปรับกระบวนการทํางานของสวนราชการ ท่ีเปดโอกาสให
ประชาชนเขามามีสวนรวมมากข้ึน หรือท่ีเรียกวา "การบริหารราชการแบบมีสวนรวม" 

 

 

 

 

 

๔๐
 

ใบงานท่ี ๕.๓.๑ 
เรื่อง การมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต  

ของลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาด 
 
ใหลูกเสือแตละหมูระดมสมองวา ตนเองสามารถมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต   

ในฐานะพลเมืองดี ตามแนวทางของ ป.ป.ช. ไดอยางปลอดภัย โดยสรุปเปน Mind Mapping และจัดทําคําขวัญ 
หรือคําพังเพย หรือสุภาษิต เชน ซ่ือกินไมหมด คดกินไมนาน ในเวลา ๓๐ นาที พรอมท้ังสงตัวแทนเสนอผลงาน
ในเวลา ๒ - ๓ นาที  

 
ใบความรูท่ี ๕.๓ 

เรื่อง การมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต  
ของลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาด 

 
หลักการสรางการมีสวนรวมของประชาชน  

หมายถึง การเปดโอกาสใหประชาชนและผูท่ีเก่ียวของทุกภาคสวนของสังคมไดเขามามีสวนรวมกับ
ภาครัฐ ซ่ึงสามารถจะแบงระดับของการสรางการมีสวนรวมของประชาชนออกเปน ๕ ระดับ ดังนี้  

๑. การใหขอมูลขาวสาร (Inform) ถือเปนการมีสวนรวมของประชาชนในระดับตํ่าท่ีสุด แตเปนระดับท่ี
สําคัญท่ีสุด เพราะเปนกาวแรกของการท่ีภาครัฐจะเปดโอกาสใหประชาชนเขาสูกระบวนการมีสวนรวมในเรื่อง
ตาง ๆ วิธีการใหขอมูลสามารถใชชองทางตาง ๆ เชน เอกสารสิ่งพิมพ การเผยแพรขอมูลขาวสารผานทางสื่อ
ตาง ๆ การจัดนิทรรศการ จดหมายขาว การจัดงานแถลงขาว การติดประกาศ และการใหขอมูลผานเว็บไซต  

๒. การรับฟงความคิดเห็น (Consult) เปนกระบวนการท่ีเปดใหประชาชนมีสวนรวมในการใหขอมูล 
ขอเท็จจริงและความคิดเห็น เพ่ือประกอบการตัดสินใจของหนวยงานภาครัฐดวยวิธีตาง ๆ เชน การรับฟงความ
คิดเห็น การสํารวจความคิดเห็น การจัดเวทีสาธารณะ การแสดงความคิดเห็นผานเว็บไซต  

๓. การเก่ียวของ (Involve) เปนการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการปฏิบัติงานหรือรวมเสนอ 
แนะทางท่ีนําไปสูการตัดสินใจ เพ่ือสรางความม่ันใจใหประชาชนวาขอมูลความคิดเห็นและความตองการของ
ประชาชนจะถูกนําไปพิจารณาเปนทางเลือกในการบริหารงานของภาครัฐ เชน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
พิจารณาประเด็นนโยบายสาธารณะ ประชาพิจารณ การจัดต้ังคณะทํางานเพ่ือเสนอแนะประเด็นนโยบาย  

๔. ความรวมมือ (Collaboration) เปนการใหกลุมประชาชนผูแทนภาคสาธารณะมีสวนรวม โดยเปน
หุนสวนกับภาครัฐในทุกข้ันตอนของการตัดสินใจ และดําเนินกิจกรรมรวมกันอยางตอเนื่อง เชน คณะกรรมการ
ท่ีมีฝายประชาชนรวมเปนกรรมการ  

๕. การเสริมอํานาจแกประชาชน (Empower) เปนข้ันท่ีใหบทบาทประชาชนในระดับสูงท่ีสุด โดยให
ประชาชนเปนผูตัดสินใจ เชน การลงประชามติในประเด็นสาธารณะตาง ๆ โครงการกองทุนหมูบานท่ีมอบอํานาจ
ใหประชาชนเปนผูตัดสินใจท้ังหมด การสรางการมีสวนรวมของประชาชนอาจทําไดหลายระดับและหลายวิธี  
ซ่ึงบางวิธีสามารถทําไดงาย ๆ แตบางวิธีก็ตองใชเวลา ข้ึนอยูกับความตองการเขามามีสวนรวมของประชาชน 
คาใชจายและความจําเปนในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม การมีสวนรวมของประชาชนเปนเรื่อง
ละเอียดออน จึงตองมีการพัฒนาความรูความเขาใจในการใหขอมูลขาวสารท่ีถูกตองแกประชาชน การรับฟง
ความคิดเห็น การเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม รวมท้ังพัฒนาทักษะและศักยภาพของขาราชการ      
ทุกระดับควบคูกันไปดวย จากหลักการและความจําเปนดังกลาว ทําใหการพัฒนาระบบราชการท่ีผานมาไดรับ
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๔๐
 

ใบงานท่ี ๕.๓.๑ 
เรื่อง การมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต  

ของลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาด 
 
ใหลูกเสือแตละหมูระดมสมองวา ตนเองสามารถมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต   

ในฐานะพลเมืองดี ตามแนวทางของ ป.ป.ช. ไดอยางปลอดภัย โดยสรุปเปน Mind Mapping และจัดทําคําขวัญ 
หรือคําพังเพย หรือสุภาษิต เชน ซ่ือกินไมหมด คดกินไมนาน ในเวลา ๓๐ นาที พรอมท้ังสงตัวแทนเสนอผลงาน
ในเวลา ๒ - ๓ นาที  

 
ใบความรูท่ี ๕.๓ 

เรื่อง การมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต  
ของลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาด 

 
หลักการสรางการมีสวนรวมของประชาชน  

หมายถึง การเปดโอกาสใหประชาชนและผูท่ีเก่ียวของทุกภาคสวนของสังคมไดเขามามีสวนรวมกับ
ภาครัฐ ซ่ึงสามารถจะแบงระดับของการสรางการมีสวนรวมของประชาชนออกเปน ๕ ระดับ ดังนี้  

๑. การใหขอมูลขาวสาร (Inform) ถือเปนการมีสวนรวมของประชาชนในระดับตํ่าท่ีสุด แตเปนระดับท่ี
สําคัญท่ีสุด เพราะเปนกาวแรกของการท่ีภาครัฐจะเปดโอกาสใหประชาชนเขาสูกระบวนการมีสวนรวมในเรื่อง
ตาง ๆ วิธีการใหขอมูลสามารถใชชองทางตาง ๆ เชน เอกสารสิ่งพิมพ การเผยแพรขอมูลขาวสารผานทางสื่อ
ตาง ๆ การจัดนิทรรศการ จดหมายขาว การจัดงานแถลงขาว การติดประกาศ และการใหขอมูลผานเว็บไซต  

๒. การรับฟงความคิดเห็น (Consult) เปนกระบวนการท่ีเปดใหประชาชนมีสวนรวมในการใหขอมูล 
ขอเท็จจริงและความคิดเห็น เพ่ือประกอบการตัดสินใจของหนวยงานภาครัฐดวยวิธีตาง ๆ เชน การรับฟงความ
คิดเห็น การสํารวจความคิดเห็น การจัดเวทีสาธารณะ การแสดงความคิดเห็นผานเว็บไซต  

๓. การเก่ียวของ (Involve) เปนการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการปฏิบัติงานหรือรวมเสนอ 
แนะทางท่ีนําไปสูการตัดสินใจ เพ่ือสรางความม่ันใจใหประชาชนวาขอมูลความคิดเห็นและความตองการของ
ประชาชนจะถูกนําไปพิจารณาเปนทางเลือกในการบริหารงานของภาครัฐ เชน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
พิจารณาประเด็นนโยบายสาธารณะ ประชาพิจารณ การจัดต้ังคณะทํางานเพ่ือเสนอแนะประเด็นนโยบาย  

๔. ความรวมมือ (Collaboration) เปนการใหกลุมประชาชนผูแทนภาคสาธารณะมีสวนรวม โดยเปน
หุนสวนกับภาครัฐในทุกข้ันตอนของการตัดสินใจ และดําเนินกิจกรรมรวมกันอยางตอเนื่อง เชน คณะกรรมการ
ท่ีมีฝายประชาชนรวมเปนกรรมการ  

๕. การเสริมอํานาจแกประชาชน (Empower) เปนข้ันท่ีใหบทบาทประชาชนในระดับสูงท่ีสุด โดยให
ประชาชนเปนผูตัดสินใจ เชน การลงประชามติในประเด็นสาธารณะตาง ๆ โครงการกองทุนหมูบานท่ีมอบอํานาจ
ใหประชาชนเปนผูตัดสินใจท้ังหมด การสรางการมีสวนรวมของประชาชนอาจทําไดหลายระดับและหลายวิธี  
ซ่ึงบางวิธีสามารถทําไดงาย ๆ แตบางวิธีก็ตองใชเวลา ข้ึนอยูกับความตองการเขามามีสวนรวมของประชาชน 
คาใชจายและความจําเปนในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม การมีสวนรวมของประชาชนเปนเรื่อง
ละเอียดออน จึงตองมีการพัฒนาความรูความเขาใจในการใหขอมูลขาวสารท่ีถูกตองแกประชาชน การรับฟง
ความคิดเห็น การเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม รวมท้ังพัฒนาทักษะและศักยภาพของขาราชการ      
ทุกระดับควบคูกันไปดวย จากหลักการและความจําเปนดังกลาว ทําใหการพัฒนาระบบราชการท่ีผานมาไดรับ
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๔๑
 

การพัฒนากระบวนการบริหารราชการ ท่ีสนับสนุนการปรับกระบวนการทํางานของสวนราชการ ท่ีเปดโอกาส
ใหประชาชนเขามามีสวนรวมมากข้ึน หรือท่ีเรียกวา "การบริหารราชการแบบมีสวนรวม" 

 
เอกสารประกอบการสอน เรื่องท่ี ๕.๔ 

เรื่อง ลูกเสือมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต การสงเสริมใหประชาชนรวมมือกับ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

 
๑. ระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ช. วาดวยการสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนหรือกลุมบุคคล        

มีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๓  
๒. ระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ช. วาดวยการยกยองผูประพฤติปฏิบัติตนชอบดวยความซ่ือสัตยสุจริต 

พ.ศ. ๒๕๔๓ ซ่ึงแกไข (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒  
๓. ระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ช. วาดวยการตอบแทนผูทําคุณงามความดีในการปองกันหรือ

ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๓ ซ่ึงแกไข (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๔. ระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ช. วาดวยการคุมครองชวยเหลือพยาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๕. ระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ช. วาดวยการจัดใหมีรางวัลตอบแทนหรือประโยชนอ่ืนใดเพ่ือสงเสริม

การปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

๔๒
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๔๒
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๔๓
 

ใบความรูท่ี ๕.๔ 
เรื่อง การมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

ของลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาด 
 
สภาพปญหาการทุจริตในสังคมไทย  

ABAC Poll ประกาศผลการสํารวจทัศนะของคนไทย เม่ือวันท่ี ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ วาประชาชน 
๗๖.๑% บอกวา “รักประชาธิปไตย แตยอมรับไดถารัฐบาลทุจริต แตขอใหตนเองไดประโยชนดวย”  

กลุมผูชาย ๖๖% 
กลุมผูหญิง ๖๒.๕%   
กลุมเยาวชน อายุต่ํากวา ๓๐ ป ๖๘.๒% และอายุระหวาง ๒๒ - ๒๙ ป ๖๖.๔%   
กลุมพอคา ๖๖%   
กลุมนักเรียน นักศึกษา ๖๗.๑% 
Global Corruption Barometer 2013 สํารวจความคิดเห็นของประชาชนตอการทุจริต พบวา

ประเทศไทยมีการทุจริตเพ่ิมข้ึนจากป ๒๐๑๒ และยังขยายวงกวางข้ึนในทุกวงการ ท้ังหนวยงานภาครัฐ เอกชน 
หรือแมแตในภาคการศึกษา 

ผูประกอบการบางรายยอมรับวาตองจาย “Kickback Fee” กวารอยละ ๓๐ ของมูลคาโครงการ 
คนไทย ๑ ใน ๖ คนยอมรับวาตนเองเคยให - รับสินบน และเคยมีสวนเก่ียวของกับการทุจริต 

ภาพลักษณการทุจริตของประเทศไทย 
ภาพลักษณการทุจริตของประเทศไทย เกิดจากสาเหตุ ดังนี้  
• มีการทุจริตเกิดข้ึนมากมายท้ังในระดับรัฐบาล หนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวน

ทองถ่ินอยางตอเนื่อง ท้ังโดยนักการเมืองและขาราชการประจํา  
• การทุจริตในภาครัฐทํากันอยางเปดเผยมากข้ึน แมวาจะถูกเปดโปงมากข้ึนก็ตาม  
• มีการดําเนินโครงการสําคัญ ๆ ของรัฐอยางไมโปรงใส และประชาชนขาดการมีสวนรวม  
• นโยบายประชานิยมท่ีหวังผลทางการเมือง โดยไมมีมาตรการปองกันการทุจริต  
• ระบบเลนพรรคเลนพวกในระบบราชการ ท่ีเปนปจจัยสําคัญของขบวนการทุจริต  

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปแบบการทุจริต 

๑. ฝาฝน หลีกเลี่ยง หรือบิดเบือนระเบียบแบบแผน หรือกฎขอบังคับ     
๒. จูงใจ เรียกรอง ขมขู หนวงเหนี่ยวหรือกลั่นแกลง เพ่ือหา
๓. สมยอม รูเห็นเปนใจ เพิกเฉย หรือละเวนการกระทําในการท่ีตองปฏิบัติ หรือรับผิดชอบตามหนาท่ี 
๔. ยักยอก เบียดบังซ่ึงทรัพยสินของทางราชการ 
๕. ปลอมแปลงหรือกระทําการใด ๆ อันเปนเท็จ 
๖. มีผลประโยชนรวมในเรื่องท่ีสามารถใชอํานาจหนาท่ี

องคกรตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ
องคกรท่ีทําหนาท่ีตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ แบงเปน 

และองคกรตรวจสอบท่ีไมใชศาล
องคกรตรวจสอบท่ีเปนศาล 
องคกรตรวจสอบท่ีไมใชศาล 

ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (
แหงชาติ และผูตรวจการแผนดิน
 
 
 
 

๔๔
 

 

ฝาฝน หลีกเลี่ยง หรือบิดเบือนระเบียบแบบแผน หรือกฎขอบังคับ      
จูงใจ เรียกรอง ขมขู หนวงเหนี่ยวหรือกลั่นแกลง เพ่ือหาประโยชนใสตนหรือพวกพอง 
สมยอม รูเห็นเปนใจ เพิกเฉย หรือละเวนการกระทําในการท่ีตองปฏิบัติ หรือรับผิดชอบตามหนาท่ี 
ยักยอก เบียดบังซ่ึงทรัพยสินของทางราชการ  
ปลอมแปลงหรือกระทําการใด ๆ อันเปนเท็จ  
มีผลประโยชนรวมในเรื่องท่ีสามารถใชอํานาจหนาท่ีของตนบันดาลประโยชนได

องคกรตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ 
องคกรท่ีทําหนาท่ีตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ แบงเปน ๒ ประเภท คือ องคกรตรวจสอบท่ีเปนศาล 

และองคกรตรวจสอบท่ีไมใชศาล 
องคกรตรวจสอบท่ีเปนศาล ไดแก ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง และศาลทหาร

อบท่ีไมใชศาล ไดแก คณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) คณะกรรมการปองกันและ
(ป.ป.ช.) คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (คตง.) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แหงชาติ และผูตรวจการแผนดิน 

ประโยชนใสตนหรือพวกพอง  
สมยอม รูเห็นเปนใจ เพิกเฉย หรือละเวนการกระทําในการท่ีตองปฏิบัติ หรือรับผิดชอบตามหนาท่ี  

ของตนบันดาลประโยชนได 

ประเภท คือ องคกรตรวจสอบท่ีเปนศาล 

ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง และศาลทหาร 
คณะกรรมการปองกันและ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
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รูปแบบการทุจริต 

๑. ฝาฝน หลีกเลี่ยง หรือบิดเบือนระเบียบแบบแผน หรือกฎขอบังคับ     
๒. จูงใจ เรียกรอง ขมขู หนวงเหนี่ยวหรือกลั่นแกลง เพ่ือหา
๓. สมยอม รูเห็นเปนใจ เพิกเฉย หรือละเวนการกระทําในการท่ีตองปฏิบัติ หรือรับผิดชอบตามหนาท่ี 
๔. ยักยอก เบียดบังซ่ึงทรัพยสินของทางราชการ 
๕. ปลอมแปลงหรือกระทําการใด ๆ อันเปนเท็จ 
๖. มีผลประโยชนรวมในเรื่องท่ีสามารถใชอํานาจหนาท่ี

องคกรตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ
องคกรท่ีทําหนาท่ีตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ แบงเปน 

และองคกรตรวจสอบท่ีไมใชศาล
องคกรตรวจสอบท่ีเปนศาล 
องคกรตรวจสอบท่ีไมใชศาล 

ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (
แหงชาติ และผูตรวจการแผนดิน
 
 
 
 

๔๔
 

 

ฝาฝน หลีกเลี่ยง หรือบิดเบือนระเบียบแบบแผน หรือกฎขอบังคับ      
จูงใจ เรียกรอง ขมขู หนวงเหนี่ยวหรือกลั่นแกลง เพ่ือหาประโยชนใสตนหรือพวกพอง 
สมยอม รูเห็นเปนใจ เพิกเฉย หรือละเวนการกระทําในการท่ีตองปฏิบัติ หรือรับผิดชอบตามหนาท่ี 
ยักยอก เบียดบังซ่ึงทรัพยสินของทางราชการ  
ปลอมแปลงหรือกระทําการใด ๆ อันเปนเท็จ  
มีผลประโยชนรวมในเรื่องท่ีสามารถใชอํานาจหนาท่ีของตนบันดาลประโยชนได

องคกรตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ 
องคกรท่ีทําหนาท่ีตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ แบงเปน ๒ ประเภท คือ องคกรตรวจสอบท่ีเปนศาล 

และองคกรตรวจสอบท่ีไมใชศาล 
องคกรตรวจสอบท่ีเปนศาล ไดแก ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง และศาลทหาร

อบท่ีไมใชศาล ไดแก คณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) คณะกรรมการปองกันและ
(ป.ป.ช.) คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (คตง.) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แหงชาติ และผูตรวจการแผนดิน 

ประโยชนใสตนหรือพวกพอง  
สมยอม รูเห็นเปนใจ เพิกเฉย หรือละเวนการกระทําในการท่ีตองปฏิบัติ หรือรับผิดชอบตามหนาท่ี  

ของตนบันดาลประโยชนได 

ประเภท คือ องคกรตรวจสอบท่ีเปนศาล 

ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง และศาลทหาร 
คณะกรรมการปองกันและ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
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๔๕
 

การมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต  
การมีสวนรวมตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ๒๕๕๐ 
มาตรา ๖๐  บุคคลยอมมีสิทธิท่ีจะฟองหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการสวน

ทองถ่ิน หรือองคกรอ่ืนของรัฐท่ีเปนนิติบุคคล ใหรับผิดเนื่องจากการกระทําหรือการละเวนการกระทําของ
ขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยงานนั้น 

มาตรา ๖๒  สิทธิติดตาม และรองขอใหมีการตรวจสอบการปฏิบัติหนาท่ีของผูดํารงตําแหนงทาง
การเมือง หนวยงานของรัฐ และเจาหนาท่ีของรัฐ 

มาตรา ๘๗  รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานการมีสวนรวมของประชาชน ดวยการสงเสริมและ
สนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐทุกระดับ ในรูปแบบองคกรทางวิชาชีพ 
หรือตามสาขาอาชีพท่ีหลากหลาย หรือรูปแบบอ่ืน 

มาตรา ๑๖๔  ประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ังจํานวนไมนอยกวา ๒๐,๐๐๐ คน รองขอตอประธานวุฒิสภา 
ใหวุฒิสภามีมติถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ไดแก นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
สมาชิกวุฒิสภา ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครอง ผูพิพากษาหรือตุลาการ 
อัยการสูงสุด พนักงานอัยการ กรรมการการเลือกต้ัง ผูตรวจการแผนดินและกรรมการตรวจเงินแผนดิน และ       
ผูดํารงตําแหนงระดับสูงออกจากตําแหนง ดวยเหตุท่ีมีพฤติการณ 

• ร่ํารวยผิดปกติ 
• สอไปในทางทุจริตตอหนาท่ี 
• สอวากระทําผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการ 
• สอวากระทําผิดตอตําแหนงหนาท่ีในการยุติธรรม 
• สอวาจงใจใชอํานาจหนาท่ีขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝาฝน หรือ 

ไมปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอยางรุนแรง 
มาตรา ๒๒๓  ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีพิพาทระหวางหนวยราชการ หนวยงาน     

ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือองคกรตามรัฐธรรมนูญ หรือเจาหนาท่ีของรัฐกับเอกชน 
หรือระหวางหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือองคกรตาม
รัฐธรรมนูญ หรือเจาหนาท่ีของรัฐดวยกัน อันเนื่องมาจากการใชอํานาจทางปกครองตามกฎหมาย หรือ
เนื่องมาจากการดําเนินกิจการทางปกครองของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน หรือองคกรตามรัฐธรรมนูญ หรือเจาหนาท่ีของรัฐ 

มาตรา ๒๔๔ ผูตรวจการแผนดินมีอํานาจหนาท่ีพิจารณาและสอบสวนหาขอเท็จจริงตามคํารองเรียนใน
กรณี 
  ๑. การไมปฏิบั ติตามกฎหมาย หรือปฏิบั ตินอกเหนืออํานาจหนาท่ีตามกฎหมายของ
ขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ิน 
  ๒. การปฏิบั ติหรือละเลยไมปฏิบั ติหนา ท่ีของขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของ         
หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ิน ท่ีกอใหเกิดความเสียหายแก          
ผูรองเรียนหรือประชาชนโดยไมเปนธรรม ไมวาการนั้นจะชอบหรือไมชอบดวยอํานาจหนาท่ีก็ตาม 
  ๓. การตรวจสอบการละเลยการปฏิบัติหนาท่ีหรือการปฏิบัติหนาท่ีโดยไมชอบดวยกฎหมาย
ขององคกรตามรัฐธรรมนูญและองคกรในกระบวนการยุติธรรม ท้ังนี้ ไมรวมถึงการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี
ของศาล 
  ๔. กรณีอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

มาตรา ๒๘๕  ประชาชนผูมีสิท
คณะผูบริหารทองถ่ิน หรือผูบริหารทองถ่ินผูใดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น ไมสมควรดํารงตําแหนง
ตอไป ใหมีสิทธิลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ิน คณะผูบริหารทองถ่ิน หรือผูบริหารทองถ่ิ
พนจากตําแหนง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การมีสวนรวมตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการ ป.ป
๑. การปองกันการทุจริต ดวยการกําหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติของเจาหนาท่ีของรัฐ และ

การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม  
๒. การตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สินของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและผูดํารงตําแหนงระดับสูง
๓. การไตสวนผูถูกกลาวหาวากระทําการทุจริต

รูปแบบการมีสวนรวม 
  ๑. การแจงขอมูลขาวสารเก่ียวกับการทุจริตของเจาหนาท่ีของรัฐ
  ๒. การเปนพยานและแสดงหลักฐานท่ีเก่ียวของกับการทุจริต

๓. การมีสวนรวมในการตรวจสอบ ไตสวน การทุจริต
รูปแบบของวัฒนธรรมทางการเมือง
 ๑. วัฒนธรรมทางการเมืองแบบคับแคบ
ความสัมพันธกับระบบการเมือง และขาดสํานึกความเปนพลเมืองข
กับตนเอง และไมหวังวาระบบการเมือ

๒. วัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพรฟา 
ทางการเมือง มีความสนใจ และมีความสัมพันธกับระบบการเมือง รูวาระบ
จัดการผลประโยชนใหได แตเขาไมสามารถมีบท

๓. วัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีสวนรวม 
เก่ียวกับระบบการเมือง และรูสึกเปนสวนหนึ่งของการเมือง ตระหนักถึงบทบาทของตน
ทางการเมือง เชื่อม่ันวาตนเองมีอิทธิพลตอการเมือง

 
การมีสวนรวมในการปอง

“ตองเริ่มท่ีตนเอง บอกตอบุคคลใกลชิด ขยายสูชุมชน และสรางสังคมมีวินัย

๔๖
 

ประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ังในองคกรปกครองสวนทองถ่ินใด เห็นวาสมาชิกสภาทองถ่ิน 
คณะผูบริหารทองถ่ิน หรือผูบริหารทองถ่ินผูใดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น ไมสมควรดํารงตําแหนง
ตอไป ใหมีสิทธิลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ิน คณะผูบริหารทองถ่ิน หรือผูบริหารทองถ่ิ

การมีสวนรวมตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
ป.ช. มีอํานาจหนาท่ี ดังนี้   

การปองกันการทุจริต ดวยการกําหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติของเจาหนาท่ีของรัฐ และ
 

การตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สินของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและผูดํารงตําแหนงระดับสูง
การไตสวนผูถูกกลาวหาวากระทําการทุจริต 

การแจงขอมูลขาวสารเก่ียวกับการทุจริตของเจาหนาท่ีของรัฐ 
เปนพยานและแสดงหลักฐานท่ีเก่ียวของกับการทุจริต 

การมีสวนรวมในการตรวจสอบ ไตสวน การทุจริต 
รูปแบบของวัฒนธรรมทางการเมือง 

วัฒนธรรมทางการเมืองแบบคับแคบ (Parochial Political Culture) 
กับระบบการเมือง และขาดสํานึกความเปนพลเมืองของรัฐ ไมคิดวาการเ

และไมหวังวาระบบการเมืองจะตอบสนองความตองการของตนเอง  
วัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพรฟา (Subject Political Culture) ประชาชนสวนใหญรูจักสถาบัน

ทางการเมือง มีความสนใจ และมีความสัมพันธกับระบบการเมือง รูวาระบบการเมืองสามารถจัดสรรและ
จัดการผลประโยชนใหได แตเขาไมสามารถมีบทบาทหรืออิทธิพลตอระบบการเมือง 

วัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีสวนรวม (Participant Political Culture) 
เก่ียวกับระบบการเมือง และรูสึกเปนสวนหนึ่งของการเมือง ตระหนักถึงบทบาทของตน

นวาตนเองมีอิทธิพลตอการเมือง และมีอํานาจท่ีจะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
 
 ารมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

ตองเริ่มท่ีตนเอง บอกตอบุคคลใกลชิด ขยายสูชุมชน และสรางสังคมมีวินัย

เห็นวาสมาชิกสภาทองถ่ิน 
คณะผูบริหารทองถ่ิน หรือผูบริหารทองถ่ินผูใดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น ไมสมควรดํารงตําแหนง
ตอไป ใหมีสิทธิลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ิน คณะผูบริหารทองถ่ิน หรือผูบริหารทองถ่ินผูนั้น       

การมีสวนรวมตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

การปองกันการทุจริต ดวยการกําหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติของเจาหนาท่ีของรัฐ และ       

การตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สินของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและผูดํารงตําแหนงระดับสูง 

(Parochial Political Culture) ประชาชนแทบไมมี
องรัฐ ไมคิดวาการเมืองระดับชาติจะกระทบ

ประชาชนสวนใหญรูจักสถาบัน
บการเมืองสามารถจัดสรรและ

(Participant Political Culture) ประชาชนมีความรู
เก่ียวกับระบบการเมือง และรูสึกเปนสวนหนึ่งของการเมือง ตระหนักถึงบทบาทของตนในการเขาไปมีสวนรวม

ท่ีจะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง  

ตองเริ่มท่ีตนเอง บอกตอบุคคลใกลชิด ขยายสูชุมชน และสรางสังคมมีวินัย” 
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มาตรา ๒๘๕  ประชาชนผูมีสิท
คณะผูบริหารทองถ่ิน หรือผูบริหารทองถ่ินผูใดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น ไมสมควรดํารงตําแหนง
ตอไป ใหมีสิทธิลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ิน คณะผูบริหารทองถ่ิน หรือผูบริหารทองถ่ิ
พนจากตําแหนง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การมีสวนรวมตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการ ป.ป
๑. การปองกันการทุจริต ดวยการกําหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติของเจาหนาท่ีของรัฐ และ

การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม  
๒. การตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สินของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและผูดํารงตําแหนงระดับสูง
๓. การไตสวนผูถูกกลาวหาวากระทําการทุจริต

รูปแบบการมีสวนรวม 
  ๑. การแจงขอมูลขาวสารเก่ียวกับการทุจริตของเจาหนาท่ีของรัฐ
  ๒. การเปนพยานและแสดงหลักฐานท่ีเก่ียวของกับการทุจริต

๓. การมีสวนรวมในการตรวจสอบ ไตสวน การทุจริต
รูปแบบของวัฒนธรรมทางการเมือง
 ๑. วัฒนธรรมทางการเมืองแบบคับแคบ
ความสัมพันธกับระบบการเมือง และขาดสํานึกความเปนพลเมืองข
กับตนเอง และไมหวังวาระบบการเมือ

๒. วัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพรฟา 
ทางการเมือง มีความสนใจ และมีความสัมพันธกับระบบการเมือง รูวาระบ
จัดการผลประโยชนใหได แตเขาไมสามารถมีบท

๓. วัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีสวนรวม 
เก่ียวกับระบบการเมือง และรูสึกเปนสวนหนึ่งของการเมือง ตระหนักถึงบทบาทของตน
ทางการเมือง เชื่อม่ันวาตนเองมีอิทธิพลตอการเมือง

 
การมีสวนรวมในการปอง

“ตองเริ่มท่ีตนเอง บอกตอบุคคลใกลชิด ขยายสูชุมชน และสรางสังคมมีวินัย

๔๖
 

ประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ังในองคกรปกครองสวนทองถ่ินใด เห็นวาสมาชิกสภาทองถ่ิน 
คณะผูบริหารทองถ่ิน หรือผูบริหารทองถ่ินผูใดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น ไมสมควรดํารงตําแหนง
ตอไป ใหมีสิทธิลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ิน คณะผูบริหารทองถ่ิน หรือผูบริหารทองถ่ิ

การมีสวนรวมตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
ป.ช. มีอํานาจหนาท่ี ดังนี้   

การปองกันการทุจริต ดวยการกําหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติของเจาหนาท่ีของรัฐ และ
 

การตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สินของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและผูดํารงตําแหนงระดับสูง
การไตสวนผูถูกกลาวหาวากระทําการทุจริต 

การแจงขอมูลขาวสารเก่ียวกับการทุจริตของเจาหนาท่ีของรัฐ 
เปนพยานและแสดงหลักฐานท่ีเก่ียวของกับการทุจริต 

การมีสวนรวมในการตรวจสอบ ไตสวน การทุจริต 
รูปแบบของวัฒนธรรมทางการเมือง 

วัฒนธรรมทางการเมืองแบบคับแคบ (Parochial Political Culture) 
กับระบบการเมือง และขาดสํานึกความเปนพลเมืองของรัฐ ไมคิดวาการเ

และไมหวังวาระบบการเมืองจะตอบสนองความตองการของตนเอง  
วัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพรฟา (Subject Political Culture) ประชาชนสวนใหญรูจักสถาบัน

ทางการเมือง มีความสนใจ และมีความสัมพันธกับระบบการเมือง รูวาระบบการเมืองสามารถจัดสรรและ
จัดการผลประโยชนใหได แตเขาไมสามารถมีบทบาทหรืออิทธิพลตอระบบการเมือง 

วัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีสวนรวม (Participant Political Culture) 
เก่ียวกับระบบการเมือง และรูสึกเปนสวนหนึ่งของการเมือง ตระหนักถึงบทบาทของตน

นวาตนเองมีอิทธิพลตอการเมือง และมีอํานาจท่ีจะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
 
 ารมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

ตองเริ่มท่ีตนเอง บอกตอบุคคลใกลชิด ขยายสูชุมชน และสรางสังคมมีวินัย

เห็นวาสมาชิกสภาทองถ่ิน 
คณะผูบริหารทองถ่ิน หรือผูบริหารทองถ่ินผูใดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น ไมสมควรดํารงตําแหนง
ตอไป ใหมีสิทธิลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ิน คณะผูบริหารทองถ่ิน หรือผูบริหารทองถ่ินผูน้ัน       

การมีสวนรวมตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

การปองกันการทุจริต ดวยการกําหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติของเจาหนาท่ีของรัฐ และ       

การตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สินของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและผูดํารงตําแหนงระดับสูง 

(Parochial Political Culture) ประชาชนแทบไมมี
องรัฐ ไมคิดวาการเมืองระดับชาติจะกระทบ

ประชาชนสวนใหญรูจักสถาบัน
บการเมืองสามารถจัดสรรและ

(Participant Political Culture) ประชาชนมีความรู
เก่ียวกับระบบการเมือง และรูสึกเปนสวนหนึ่งของการเมือง ตระหนักถึงบทบาทของตนในการเขาไปมีสวนรวม

ท่ีจะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง  

ตองเริ่มท่ีตนเอง บอกตอบุคคลใกลชิด ขยายสูชุมชน และสรางสังคมมีวินัย” 
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๔๗
 

แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรม 
ช่ือวิชา เรื่องนารูของ ป.ป.ช. ท่ีลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาดควรรู  
หมู............................... 

ขอ รายการประเมิน ระดับคุณภาพ 
๔ ๓ ๒ ๑ 

๑ การตรงตอเวลา     

๒ ระบบหมูและการมีสวนรวมของสมาชิก     

๓ การสรุปความรูท่ีไดรับ     

 รวม     
          
      ลงชื่อ.................................................  
                                                                         (..................................................) 
                                                                                  ผูกํากับลูกเสือ 

 
 

เกณฑการประเมินผล 

รายการท่ีประเมิน ระดับคุณภาพ/คะแนน 
ดีมาก (๔) ดี (๓) พอใช (๒) ปรับปรุง (๑) 

๑. การตรงตอเวลา ๑. การเขารวมกิจกรรม
ตามเวลา/ตรงตอเวลา 
๒. ผลงานสําเร็จตาม
เวลาท่ีกําหนด 
๓. การนําเสนอใชเวลา
ตามท่ีกําหนด 

ปฏิบัติได ๒  
ใน ๓ ขอ 

ปฏิบัติได ๑  
ใน ๓ ขอ 

ปฏิบัติไมไดเลย 

๒. ระบบหมูและ 
การมีสวนรวม  
ของสมาชิก 

ทุกคนมีสวนรวม สมาชิก ๑ คน            
ไมไดมีสวนรวม 

สมาชิก ๒ คน         
ไมไดมีสวนรวม 

สมาชิก ๓ คน      
ข้ึนไป ไมได         
มีสวนรวม 

๓. การสรุปความรู 
ท่ีไดรับ 

ถูกตองทุกขอ ผิด ๑ ขอ ผิด ๒ ขอ ผิด ๓ ขอ 
ข้ึนไป 

 
 
 

 

๔๘
 

บทเรียนท่ี ๖ 
ช่ือวิชา   คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาดกับการสรางพลเมืองดี เวลา ๙๐ นาที 
 

ขอบขายรายวิชา 
๑. ความหมาย ความสําคัญและประโยชนของคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญรุนใหญ   

 ๒. แปลความหมายของคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญรุนใหญ 
 ๓. ทองคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญรุนใหญ 
จุดหมาย  เพ่ือใหลูกเสือสามัญรุนใหญดําเนินการจัดกิจกรรมท่ีนําไปสูคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญ        
รุนใหญชอสะอาดได 
วัตถุประสงค 
     เม่ือจบบทเรียนนี้แลว ลูกเสือสามัญรุนใหญสามารถ 

๑. รูและเขาใจความหมายของคําปฏิญาณและกฎ ตามทัศนะของลูกเสือสามัญรุนใหญ 
๒. รูและเขาใจความหมายของคําปฏิญาณและกฎ เปรียบเทียบตามหลักศาสนา 
๓. รู เขาใจ และสามารถนํากฎและคําปฏิญาณไปใชในการสรางพลเมืองท่ีดีท่ี ป.ป.ช. ตองการได 
๔. รู เขาใจ และสามารถนําคําปฏิญาณและกฎ สงเสริมการมีจิตอาสาของลูกเสือได 

วิธีสอน/กิจกรรม 
๑. นําเขาสูบทเรียนเพ่ือเตรียมความพรอม รองเพลง “ความหมายคําปฏิญาณ กฎ และคติพจนของ

ลูกเสือ” แสดงทาทางประกอบใหสนุกสนาน และแขงขันกัน 
๒. อธิบายความหมายคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญรุนใหญ จากบทเพลงเพ่ือใหความรู และ

การแสดงรหัส ใหทุกคนแสดงรหัสและกลาวคําปฏิญาณ 
๓.  ฝกรองเพลง “กฎ ๑๐ ขอ”  พรอมประกอบทาทางท้ัง ๑๐ ขอ เพ่ือเปนการจดจํากฎท้ัง ๑๐ ขอ 

ไดงาย และทองคําปฏิญาณพรอม ๆ กัน 
๔. ใหลูกเสือแตละหมูทํากิจกรรมกลุม เพ่ือสรางความเขาใจในการแปลความหมายของคําปฏิญาณ 

จากใบงานกิจกรรมท่ี ๑ ใชเวลา ๑๕ นาที และรายงานหรือแสดงผลงานกลุมละไมเกิน ๓ นาที 
๕. ทดสอบความรูในรูปแบบใชเกมตาง ๆ เปนรายกลุม และรายบุคคล รวมท้ังเปนกิจกรรมการแขงขัน

ดวยเกม ใชกิจกรรมท่ี ๒ - ๔    
๖. สังเกตพฤติกรรม ตรวจผลงานและบันทึกผลลงในแบบบันทึก มอบใหทองกฎ ๑๐ ขอ กับนายหมู  

เปนกิจกรรมนอกเวลา กิจกรรมท่ี ๕  
๗. มอบหมายกิจกรรมจิตสาธารณะ กิจกรรมท่ี ๖ 
 
 
 

 
 
 
 
 



50

๔๘
 

บทเรียนท่ี ๖ 
ช่ือวิชา   คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาดกับการสรางพลเมืองดี เวลา ๙๐ นาที 
 

ขอบขายรายวิชา 
๑. ความหมาย ความสําคัญและประโยชนของคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญรุนใหญ   

 ๒. แปลความหมายของคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญรุนใหญ 
 ๓. ทองคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญรุนใหญ 
จุดหมาย  เพ่ือใหลูกเสือสามัญรุนใหญดําเนินการจัดกิจกรรมท่ีนําไปสูคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญ        
รุนใหญชอสะอาดได 
วัตถุประสงค 
     เม่ือจบบทเรียนนี้แลว ลูกเสือสามัญรุนใหญสามารถ 

๑. รูและเขาใจความหมายของคําปฏิญาณและกฎ ตามทัศนะของลูกเสือสามัญรุนใหญ 
๒. รูและเขาใจความหมายของคําปฏิญาณและกฎ เปรียบเทียบตามหลักศาสนา 
๓. รู เขาใจ และสามารถนํากฎและคําปฏิญาณไปใชในการสรางพลเมืองท่ีดีท่ี ป.ป.ช. ตองการได 
๔. รู เขาใจ และสามารถนําคําปฏิญาณและกฎ สงเสริมการมีจิตอาสาของลูกเสือได 

วิธีสอน/กิจกรรม 
๑. นําเขาสูบทเรียนเพ่ือเตรียมความพรอม รองเพลง “ความหมายคําปฏิญาณ กฎ และคติพจนของ

ลูกเสือ” แสดงทาทางประกอบใหสนุกสนาน และแขงขันกัน 
๒. อธิบายความหมายคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญรุนใหญ จากบทเพลงเพ่ือใหความรู และ

การแสดงรหัส ใหทุกคนแสดงรหัสและกลาวคําปฏิญาณ 
๓.  ฝกรองเพลง “กฎ ๑๐ ขอ”  พรอมประกอบทาทางท้ัง ๑๐ ขอ เพ่ือเปนการจดจํากฎท้ัง ๑๐ ขอ 

ไดงาย และทองคําปฏิญาณพรอม ๆ กัน 
๔. ใหลูกเสือแตละหมูทํากิจกรรมกลุม เพ่ือสรางความเขาใจในการแปลความหมายของคําปฏิญาณ 

จากใบงานกิจกรรมท่ี ๑ ใชเวลา ๑๕ นาที และรายงานหรือแสดงผลงานกลุมละไมเกิน ๓ นาที 
๕. ทดสอบความรูในรูปแบบใชเกมตาง ๆ เปนรายกลุม และรายบุคคล รวมท้ังเปนกิจกรรมการแขงขัน

ดวยเกม ใชกิจกรรมท่ี ๒ - ๔    
๖. สังเกตพฤติกรรม ตรวจผลงานและบันทึกผลลงในแบบบันทึก มอบใหทองกฎ ๑๐ ขอ กับนายหมู  

เปนกิจกรรมนอกเวลา กิจกรรมท่ี ๕  
๗. มอบหมายกิจกรรมจิตสาธารณะ กิจกรรมท่ี ๖ 
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๔๙
 

ส่ือการสอน 
๑. เพลง “ความหมายคําปฏิญาณ กฎ และคติพจนของลูกเสือ” 
๒. เพลง “กฎ ๑๐ ขอ” 
๓. ตารางเกม “บิงโก” 
๔. บัตรคํา กฎ ท้ัง ๑๐ ขอ จํานวน ๑๐ ชุด 
๕. ใบความรู เรื่อง คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาดกับการเปนพลเมืองดี 
๖. ใบงาน เรื่อง คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาดกับการเปนพลเมืองดี 

       ๗. เอกสารประกอบการเรียนการสอน เครื่องหมายลูกเสือโลก  
๘. อุปกรณประกอบการเลนเกมและกิจกรรม เชน ลูกบอลเล็ก กระดาษพับ กระดาษหนังสือพิมพ 

กรรไกร สีเทียน ภาพลูกเสือตาง ๆ กระดาษบันทึก กาว กระดาษวาดเขียน     
๙. ตัวอยางสมุดทําความดี 

การประเมินผล 
๑. วิธีการวัดผล : ประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมกลุม   
๒. เครื่องมือวัดผล : การทองคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญรุนใหญ 
๓. เกณฑการประเมินผล : ตารางบันทึกผลการทดสอบ ทองคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญ         

รุนใหญ 
เนื้อหาวิชา 

คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญรุนใหญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

เรื่อง คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญรุนใหญ
 
ความสําคัญของคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ

สิ่งท่ีเปนปจจัยสําคัญอย
อ่ืน ๆ ก็คือ คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 

๑. เปนหัวใจของการลูกเสือ
๒. เปนสากลท่ีทุกประเทศท่ีเป

ลูกเสือโลก 
๓. เปนแนวทางประพฤติป

          ๔. ใชเปนกฎในการอยูคายพักแรม
          ๕. สอดคลองกับคําสอนของทุกศาสนา

๖. สอดคลองกับวัตถุประสงคคณะลูกเสือแหงชาติ
๗. ใชในพิธีการลูกเสือ 
๘. ไมมีคําบังคับและหาม 
๙. ประยุกตใชในชีวิตประจําวันได

การแปลความหมายคําปฎิญาณและกฎของลูกเสือสามัญรุนใหญ
คําวา “คําปฏิญาณ” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน แปลวา 
ลูกเสือ  หมายถึง สมาชิกแหงองคการท่ีมีวัตถุประสงคในการฝกหัดอบรมบมนิสัยเด็กชายใหเปน

พลเมืองดีตามจารีตประเพณี มีอุดมคติแ
ความหมายของคําปฏิญาณของลูกเสือ

คือ คําม่ันสัญญาท่ีลูกเสือไดใหไวด
ลูกเสือ เปนหลักสากลท่ีลูกเสือทุกคนตองปฏิบัติเชนเดียวกันหมด
พยายามปฏิบัติตนตามคําปฏิญาณอยางเต็มความสามารถหรือใหดีท่ีสุด

คําปฏิญาณของลูกเสือสามัญรุนใหญ มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕๐
 

ใบความรูท่ี ๖.๑ 
เรื่อง คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาดกับการเปนพลเมืองดี

ความสําคัญของคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 
สิ่งท่ีเปนปจจัยสําคัญอยางยิ่ง ท่ีทําใหขบวนการลูกเสือไดวัฒนาถาวร กาวหนากวาขบวนการเยาวชน

และกฎของลูกเสือ ดังนี้ 
เปนหัวใจของการลูกเสือ 
เปนสากลท่ีทุกประเทศท่ีเปนสมาชิกสมัชชาลูกเสือโลกยอมรับ และกําหนดไวในธรรมนูญ

เปนแนวทางประพฤติปฏิบัติของลูกเสือทุกประเภท 
ใชเปนกฎในการอยูคายพักแรม 
สอดคลองกับคําสอนของทุกศาสนา 
สอดคลองกับวัตถุประสงคคณะลูกเสือแหงชาติ 

 
ไมมีคําบังคับและหาม คือ “ตอง” หรือ “อยา” 
ประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 

การแปลความหมายคําปฎิญาณและกฎของลูกเสือสามัญรุนใหญ 
ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน แปลวา “การใหคําม่ันโดยสุจริตใจ
สมาชิกแหงองคการท่ีมีวัตถุประสงคในการฝกหัดอบรมบมนิสัยเด็กชายใหเปน

พลเมืองดีตามจารีตประเพณี มีอุดมคติและความรับผิดชอบตัวเองและตอผูอ่ืน 
คําปฏิญาณของลูกเสือ 

คําม่ันสัญญาท่ีลูกเสือไดใหไวดวยความสุจริตใจ แกผูบังคับบัญชาตอหนาแถว
เปนหลักสากลท่ีลูกเสือทุกคนตองปฏิบัติเชนเดียวกันหมด ลูกเสือจะตองจดจําคําปฏิญาณใหได และ

พยายามปฏิบัติตนตามคําปฏิญาณอยางเต็มความสามารถหรือใหดีท่ีสุด  
คําปฏิญาณของลูกเสือสามัญรุนใหญ มี ๓ ขอ ดังนี้ 

ชอสะอาดกับการเปนพลเมืองดี 

กาวหนากวาขบวนการเยาวชน

และกําหนดไวในธรรมนูญสมัชชา

การใหคําม่ันโดยสุจริตใจ” 
สมาชิกแหงองคการท่ีมีวัตถุประสงคในการฝกหัดอบรมบมนิสัยเด็กชายใหเปน

ตอหนาแถวหรือในพิธีการทาง
ลูกเสือจะตองจดจําคําปฏิญาณใหได และตอง
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เรื่อง คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญรุนใหญ
 
ความสําคัญของคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ

สิ่งท่ีเปนปจจัยสําคัญอย
อ่ืน ๆ ก็คือ คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 

๑. เปนหัวใจของการลูกเสือ
๒. เปนสากลท่ีทุกประเทศท่ีเป

ลูกเสือโลก 
๓. เปนแนวทางประพฤติป

          ๔. ใชเปนกฎในการอยูคายพักแรม
          ๕. สอดคลองกับคําสอนของทุกศาสนา

๖. สอดคลองกับวัตถุประสงคคณะลูกเสือแหงชาติ
๗. ใชในพิธีการลูกเสือ 
๘. ไมมีคําบังคับและหาม 
๙. ประยุกตใชในชีวิตประจําวันได

การแปลความหมายคําปฎิญาณและกฎของลูกเสือสามัญรุนใหญ
คําวา “คําปฏิญาณ” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน แปลวา 
ลูกเสือ  หมายถึง สมาชิกแหงองคการท่ีมีวัตถุประสงคในการฝกหัดอบรมบมนิสัยเด็กชายใหเปน

พลเมืองดีตามจารีตประเพณี มีอุดมคติแ
ความหมายของคําปฏิญาณของลูกเสือ

คือ คําม่ันสัญญาท่ีลูกเสือไดใหไวด
ลูกเสือ เปนหลักสากลท่ีลูกเสือทุกคนตองปฏิบัติเชนเดียวกันหมด
พยายามปฏิบัติตนตามคําปฏิญาณอยางเต็มความสามารถหรือใหดีท่ีสุด

คําปฏิญาณของลูกเสือสามัญรุนใหญ มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕๐
 

ใบความรูท่ี ๖.๑ 
เรื่อง คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาดกับการเปนพลเมืองดี

ความสําคัญของคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 
สิ่งท่ีเปนปจจัยสําคัญอยางยิ่ง ท่ีทําใหขบวนการลูกเสือไดวัฒนาถาวร กาวหนากวาขบวนการเยาวชน

และกฎของลูกเสือ ดังนี้ 
เปนหัวใจของการลูกเสือ 
เปนสากลท่ีทุกประเทศท่ีเปนสมาชิกสมัชชาลูกเสือโลกยอมรับ และกําหนดไวในธรรมนูญ

เปนแนวทางประพฤติปฏิบัติของลูกเสือทุกประเภท 
ใชเปนกฎในการอยูคายพักแรม 
สอดคลองกับคําสอนของทุกศาสนา 
สอดคลองกับวัตถุประสงคคณะลูกเสือแหงชาติ 

 
ไมมีคําบังคับและหาม คือ “ตอง” หรือ “อยา” 
ประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 

การแปลความหมายคําปฎิญาณและกฎของลูกเสือสามัญรุนใหญ 
ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน แปลวา “การใหคําม่ันโดยสุจริตใจ
สมาชิกแหงองคการท่ีมีวัตถุประสงคในการฝกหัดอบรมบมนิสัยเด็กชายใหเปน

พลเมืองดีตามจารีตประเพณี มีอุดมคติและความรับผิดชอบตัวเองและตอผูอ่ืน 
คําปฏิญาณของลูกเสือ 

คําม่ันสัญญาท่ีลูกเสือไดใหไวดวยความสุจริตใจ แกผูบังคับบัญชาตอหนาแถว
เปนหลักสากลท่ีลูกเสือทุกคนตองปฏิบัติเชนเดียวกันหมด ลูกเสือจะตองจดจําคําปฏิญาณใหได และ

พยายามปฏิบัติตนตามคําปฏิญาณอยางเต็มความสามารถหรือใหดีท่ีสุด  
คําปฏิญาณของลูกเสือสามัญรุนใหญ มี ๓ ขอ ดังนี้ 

ชอสะอาดกับการเปนพลเมืองดี 

กาวหนากวาขบวนการเยาวชน

และกําหนดไวในธรรมนูญสมัชชา

การใหคําม่ันโดยสุจริตใจ” 
สมาชิกแหงองคการท่ีมีวัตถุประสงคในการฝกหัดอบรมบมนิสัยเด็กชายใหเปน

ตอหนาแถวหรือในพิธีการทาง
ลูกเสือจะตองจดจําคําปฏิญาณใหได และตอง
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คําปฏิญาณลูกเสือสามัญ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ 

On  my honour :  I  promise  that
1.  To do my duty to God, and to the King.
2.  To he
3.  To obey the Scout‘s Law.

หมายถึง  ใหลูกเสือปฏิบัติตามกฎของลูกเสือท้ัง 
 ปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ และไมหลีกเลี่ยง 

๕๑
 

คําปฏิญาณลูกเสือสามัญ  ลูกเสือสามัญรุนใหญ  และลูกเสือวิสามัญ

“ ดวยเกียรติของขา  ขาสัญญาวา” 
ขอ ๑  ขาจะจงรักภักดีตอชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย
ขอ ๒  ขาจะชวยเหลือผูอ่ืนทุกเม่ือ 
ขอ ๓  ขาจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ 

 
 
 

The Scout’s Promise 
On  my honour :  I  promise  that  I  will do my  best 

.  To do my duty to God, and to the King. 

.  To help other people at all time.  

.  To obey the Scout‘s Law. 

ใหลูกเสือปฏิบัติตามกฎของลูกเสือท้ัง ๑๐ ขอ อยางเครงครัด 
ปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ และไมหลีกเลี่ยง  

ลูกเสือสามัญรุนใหญ  และลูกเสือวิสามัญ 

พระมหากษัตริย 

อยางเครงครัด  

๕๒
 

การแสดงรหัสเม่ือกลาวคําปฏิญาณ 
ในการกลาวคําปฏิญาณทุกครั้ง ผูท่ีอยูในพิธีและผูท่ีอยูในบริเวณนั้น ตองแสดงรหัสของลูกเสือ   

รหัส แปลวา เหตุลับหรือความลับ 
จะเปนการแสดงดวยกิริยา ทาทางหรืออ่ืน ๆ ใหเขาใจซ่ึงกันและกันในระหวางพวกเดียวกัน แตรหัส

ของลูกเสือเปนเครื่องหมายท่ีแสดงดวยมือ ใชในเฉพาะวงการลูกเสือเพ่ือแสดงใหทราบวา “เราเปนพวก
เดียวกัน” 
การปฏิบัติ 
 รหัสมี ๒ ระบบ คือ อังกฤษ กับ อเมริกา ไทยเรานิยมใชระบบอังกฤษ  
ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุนใหญ และลูกเสือวิสามัญ ปฏิบัติดังนี้ 

๑. ยืนอยูในทาตรง 
๒. งอพับขอศอกขวาข้ึน แนบขอศอกอยูขางตัว หันฝามือออก เหยียดนิ้วชี้ นิ้วกลาง และนิ้วนางตรงชี้

ข้ึนขางบน เอานิ้วหัวแมมืองอกดปลายนิ้วกอย มือซายอยูแนบตัวในทาตรง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ลูกเสือสํารอง  ทําวันทยหัตถ  ๒ นิ้ว เพราะลูกเสือสํารองไมมีรหัส ๒ นิ้ว ของลูกเสือสํารอง      
  

 

 

 
 
 
 
                                                               

หมายถึง กฎลูกเสือสํารอง ๒ ขอ ลูกเสือสํารองจะเหยียดเฉพาะนิ้วชี้และนิ้วกลางเทานั้น และแยกนิ้วท้ังสอง
ออกจากกัน สวนนิ้วหัวแมมืองอกดปลายนิ้วกอยและนิ้วนางไวแตะท่ีหางค้ิวขวา   
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๕๒
 

การแสดงรหัสเม่ือกลาวคําปฏิญาณ 
ในการกลาวคําปฏิญาณทุกครั้ง ผูท่ีอยูในพิธีและผูท่ีอยูในบริเวณนั้น ตองแสดงรหัสของลูกเสือ   

รหัส แปลวา เหตุลับหรือความลับ 
จะเปนการแสดงดวยกิริยา ทาทางหรืออ่ืน ๆ ใหเขาใจซ่ึงกันและกันในระหวางพวกเดียวกัน แตรหัส

ของลูกเสือเปนเครื่องหมายท่ีแสดงดวยมือ ใชในเฉพาะวงการลูกเสือเพ่ือแสดงใหทราบวา “เราเปนพวก
เดียวกัน” 
การปฏิบัติ 
 รหัสมี ๒ ระบบ คือ อังกฤษ กับ อเมริกา ไทยเรานิยมใชระบบอังกฤษ  
ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุนใหญ และลูกเสือวิสามัญ ปฏิบัติดังนี้ 

๑. ยืนอยูในทาตรง 
๒. งอพับขอศอกขวาข้ึน แนบขอศอกอยูขางตัว หันฝามือออก เหยียดนิ้วชี้ นิ้วกลาง และนิ้วนางตรงชี้

ข้ึนขางบน เอานิ้วหัวแมมืองอกดปลายนิ้วกอย มือซายอยูแนบตัวในทาตรง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ลูกเสือสํารอง  ทําวันทยหัตถ  ๒ นิ้ว เพราะลูกเสือสํารองไมมีรหัส ๒ นิ้ว ของลูกเสือสํารอง      
  

 

 

 
 
 
 
                                                               

หมายถึง กฎลูกเสือสํารอง ๒ ขอ ลูกเสือสํารองจะเหยียดเฉพาะนิ้วชี้และนิ้วกลางเทานั้น และแยกนิ้วท้ังสอง
ออกจากกัน สวนนิ้วหัวแมมืองอกดปลายนิ้วกอยและนิ้วนางไวแตะท่ีหางค้ิวขวา   
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จากคําปฏิญาณท้ัง ๓ ขอ แสดงให
๑. หนาท่ีตอชาติ 

ชาติไทย หมายถึง แผนดินและนานน้ําท่ีรวมกันเรียกวาประเทศไทย ประกอบดวยประชาชนพลเมือง
ท่ีมารวมกันเรียกวา “คนไทย”  

ธงชาติ เปนเครื่องหมายแทนชาติ 
ทุกคนควรปฏิบัติ จะตองแสดงความเคารพในโอกาสท่ีชักธงข้ึนสูยอดเสา และเวลาชักธงลงจากยอดเสา
๒. หนาท่ีตอศาสนา 

ลูกเสือทุกคนตองมีศาสนา ลูกเสือจะนับถือศาสนาใด ๆ ก็ได 
เดียวกัน คือ “สอนใหทุกคนเปนคนดี

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๓. หนาท่ีตอพระมหากษัตริย 
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขของชาติ  

คนในชาติ นอกจากนั้นพระองคยังทรงเปนองคพระประมุขของคณะลูกเสือแหงชาติ  
ดังนั้น ลูกเสือพึงปฏิบัติโดยการแสดงคว

จัดกิจกรรม ผูบังคับบัญชาลูกเสือพึงหาวิธีการท่ีทําใหลูกเสือรวมกิจกรรมเทิ
จัดกิจกรรมท่ีทําใหลูกเสือสนใจในพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย
พระองคทรงอุทิศเวลาใหแกประเทศชาติบานเมืองท่ีไมเห็นแกเหน็ดเหนื่อย จัดทําโครงการตาง ๆ มากมายเปน
ท่ีประจักษตอชนในชาติและนานาประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕๓
 

แสดงใหเห็นวา ลูกเสือมีหนาท่ี ดังตอไปนี้ 

แผนดินและนานน้ําท่ีรวมกันเรียกวาประเทศไทย ประกอบดวยประชาชนพลเมือง
 

องหมายแทนชาติ ดังนั้น ธงชาติจึงเปนสิ่งท่ีควรแกการเคารพ เปนหน
จะตองแสดงความเคารพในโอกาสท่ีชักธงข้ึนสูยอดเสา และเวลาชักธงลงจากยอดเสา

ลูกเสือทุกคนตองมีศาสนา ลูกเสือจะนับถือศาสนาใด ๆ ก็ได เพราะทุกศาสนาก็มีความ
สอนใหทุกคนเปนคนดี” ละเวนความชั่ว ใหกระทําแตความดี 

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขของชาติ  เปนท่ีรวมแหงความเคารพสักการะและความสามัคคีของ
นอกจากนั้นพระองคยังทรงเปนองคพระประมุขของคณะลูกเสือแหงชาติ   

ลูกเสือพึงปฏิบัติโดยการแสดงความเคารพสักการะ และรวมปฏิบัติ
ผูบังคับบัญชาลูกเสือพึงหาวิธีการท่ีทําใหลูกเสือรวมกิจกรรมเทิดพระเกียรติของพระองคทาน 

จัดกิจกรรมท่ีทําใหลูกเสือสนใจในพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย เนนเศรษฐกิจพอเพียง ใหเนนถึง
ศเวลาใหแกประเทศชาติบานเมืองท่ีไมเห็นแกเหน็ดเหนื่อย จัดทําโครงการตาง ๆ มากมายเปน

ท่ีประจักษตอชนในชาติและนานาประเทศ ใหลูกเสือดูเปนแบบอยางและพึงปฏิบัติตาม

แผนดินและนานน้ําท่ีรวมกันเรียกวาประเทศไทย ประกอบดวยประชาชนพลเมือง

ธงชาติจึงเปนสิ่งท่ีควรแกการเคารพ เปนหนาท่ีของลูกเสือ 
จะตองแสดงความเคารพในโอกาสท่ีชักธงข้ึนสูยอดเสา และเวลาชักธงลงจากยอดเสา 

เพราะทุกศาสนาก็มีความมุงหมายอยาง

เปนท่ีรวมแหงความเคารพสักการะและความสามัคคีของ
 

ละรวมปฏิบัติเม่ือผูบังคับบัญชาลูกเสือ   
ดพระเกียรติของพระองคทาน และ

เนนเศรษฐกิจพอเพียง ใหเนนถึงการท่ี
ศเวลาใหแกประเทศชาติบานเมืองท่ีไมเห็นแกเหน็ดเหนื่อย จัดทําโครงการตาง ๆ มากมายเปน

ลูกเสือดูเปนแบบอยางและพึงปฏิบัติตาม 

๕๔
 

๔. การบําเพ็ญประโยชนตอผูอ่ืน 
  หลักสําคัญประการหนึ่งของลูกเสือ คือ การบําเพ็ญประโยชนตอผูอ่ืน เปนสิ่งหนึ่งท่ีทําใหลูกเสือ         

มีเกียรติ และไดรับการยกยองชื่นชมจากประชาชนท่ัวไป   
  แหลงเริ่มตนควรอยูใกลตัว คือ ท่ีตัวลูกเสือกอน แลวขยายออกไปตามวัยและตามความสามารถของ

ลูกเสือตอไป   
บานของลูกเสือ ลูกเสือควรปฏิบัติกิจกรรมในบาน บําเพ็ญประโยชนตอครอบครัว เปนการเพาะนิสัย        

ท่ีดีใหแกลูกเสือ ใหผูบังคับบัญชาลูกเสือสงเสริมในเรื่องนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โรงเรียนหรือท่ีตั้งกองของลูกเสือ ลูกเสือควรทํางานท่ีเปนประโยชนตอเพ่ือน ตอหองเรียน ตอโรงเรียน

ใหมากท่ีสุด และควรตระหนักวางานท่ีทําเปนสิ่งท่ีมีเกียรติ ทําใหตนมีคุณคา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
บริเวณในชุมชนท่ีใกลชิดกับกองลูกเสือหรือโรงเรียน กองลูกเสือหลายแหงอยูในวัด หรือใกลบริเวณ

วัด หรือในชุมชนท่ีมีโบราณสถานท่ีสําคัญ มีสวนสาธารณะ มีคูคลอง เปนตน ใหลูกเสือบําเพ็ญประโยชน 
ลูกเสือจงตระหนักวาเปนงานท่ีมีเกียรติ งานท่ีทําเปนเครื่องวัดคุณคาและความดีของคน 
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๕๔

 

๔. การบําเพ็ญประโยชนตอผูอ่ืน 
  หลักสําคัญประการหนึ่งของลูกเสือ คือ การบําเพ็ญประโยชนตอผูอ่ืน เปนสิ่งหนึ่งท่ีทําใหลูกเสือ         

มีเกียรติ และไดรับการยกยองชื่นชมจากประชาชนท่ัวไป   
  แหลงเริ่มตนควรอยูใกลตัว คือ ท่ีตัวลูกเสือกอน แลวขยายออกไปตามวัยและตามความสามารถของ

ลูกเสือตอไป   
บานของลูกเสือ ลูกเสือควรปฏิบัติกิจกรรมในบาน บําเพ็ญประโยชนตอครอบครัว เปนการเพาะนิสัย        

ท่ีดีใหแกลูกเสือ ใหผูบังคับบัญชาลูกเสือสงเสริมในเรื่องนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โรงเรียนหรือท่ีตั้งกองของลูกเสือ ลูกเสือควรทํางานท่ีเปนประโยชนตอเพ่ือน ตอหองเรียน ตอโรงเรียน

ใหมากท่ีสุด และควรตระหนักวางานท่ีทําเปนสิ่งท่ีมีเกียรติ ทําใหตนมีคุณคา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
บริเวณในชุมชนท่ีใกลชิดกับกองลูกเสือหรือโรงเรียน กองลูกเสือหลายแหงอยูในวัด หรือใกลบริเวณ

วัด หรือในชุมชนท่ีมีโบราณสถานท่ีสําคัญ มีสวนสาธารณะ มีคูคลอง เปนตน ใหลูกเสือบําเพ็ญประโยชน 
ลูกเสือจงตระหนักวาเปนงานท่ีมีเกียรติ งานท่ีทําเปนเครื่องวัดคุณคาและความดีของคน 
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กฎของลูกเสือ   
หมายถึง ขอปฏิบัติท่ีลูกเสือตองยึดถือเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตน

คนดีของครอบครัว สังคม และประเทศชาติ มีระเบียบวิ

กฎของลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุนใหญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเทศไทย เมือปี พ.ศ. ๒๔๗๘  
เริมใช้กฎลกูเสือ ๑๐ ข้อ 

กฎลูกเสือ ๑๐ ขอ
ขอ ๑  ลูกเสือมีเกียรติเชื่อถือได 
ขอ ๒  ลูกเสือมีความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา  

พระมหากษัตริย และซ่ือตรงตอ               
ผูมีพระคุณ 

ขอ ๓  ลูกเสือมีหนาท่ีกระทําตนใหเปนประโยชน
และชวยเหลือผูอ่ืน 

ขอ ๔  ลูกเสือเปนมิตรของคนทุกคน
        และเปนพ่ีนองกับลูกเสืออ่ืนท่ัวโลก
ขอ ๕  ลูกเสือเปนผูสุภาพเรียบรอย
ขอ ๖  ลูกเสือมีความเมตตากรุณาตอสัตว
ขอ ๗  ลูกเสือเชื่อฟงคําสั่งของบิดามารดา

และผูบังคับบัญชาดวยความเคารพ
ขอ ๘  ลูกเสือมีใจราเริงและไมยอทอ
         ตอความยากลําบาก 
ขอ ๙ ลูกเสือเปนผูมัธยัสถ 
ขอ ๑๐ ลูกเสือประพฤติชอบดวย กาย วาจา

๕๕
 

 

คาของคนอยูท่ีผลของงานคาของคนอยูท่ีผลของงาน  

หมายถึง ขอปฏิบัติท่ีลูกเสือตองยึดถือเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตน
องครอบครัว สังคม และประเทศชาติ มีระเบียบวินัย มีความรักสามัคคี และมีความซ่ือสัตยสุจริต

กฎของลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุนใหญ ลูกเสือวิสามัญ และบุคลากรทางการลูกเสือ

ขอ 
 

ลูกเสือมีความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา    
และซ่ือตรงตอ               

มีหนาท่ีกระทําตนใหเปนประโยชน

ลูกเสือเปนมิตรของคนทุกคน              
พ่ีนองกับลูกเสืออ่ืนท่ัวโลก 

ลูกเสือเปนผูสุภาพเรียบรอย 
ลูกเสือมีความเมตตากรุณาตอสัตว 
ลูกเสือเชื่อฟงคําสั่งของบิดามารดา           

ดวยความเคารพ 
ลูกเสือมีใจราเริงและไมยอทอ                  

ลูกเสือประพฤติชอบดวย กาย วาจา 

The Scout‘s Law
1.  A Scout’s honour is to be trusted
2.  A Scout is royal to the King, his country,

his Scouters, his parents,
and  to those him. 

3.  A Scout‘s duty is to be useful and to help 
others. 

4.  A scout is friend to all and a brother to 
every  other Scout no matter to what 
country, class, or creed the other belongs.

5.  A Scout is courteous. 
6.  A Scout is a friend to animals.
7.  A Scout obeys orders of his parent, Patrol 

Leader or Scoutmaster without question.
8.  A Scout smiles and whistles under all 

difficulties. 
9.  A Scout is thrifty. 
10. A Scout is clear in thought, word and deed.
 

หมายถึง ขอปฏิบัติท่ีลูกเสือตองยึดถือเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตน และปฏิบัติหนาท่ีใหเปน
และมีความซ่ือสัตยสุจริต   

วิสามัญ และบุคลากรทางการลูกเสือ 

The Scout‘s Law 
s honour is to be trusted. 

A Scout is royal to the King, his country,    
his parents, his employers  

A Scout‘s duty is to be useful and to help  

A scout is friend to all and a brother to 
ut no matter to what 

country, class, or creed the other belongs. 

A Scout is a friend to animals. 
A Scout obeys orders of his parent, Patrol 
Leader or Scoutmaster without question. 
A Scout smiles and whistles under all 

A Scout is clear in thought, word and deed. 

๕๖
 

สําหรับกฎขอ ๑๐ นี้ 
ไดดัดแปลงมาจากฎลูกเสือขอ ๑๐ ตามธรรมนูญของสมัชชาลูกเสือโลก ซ่ึงอาจแปลเปนไทย         

ตามตัวอักษรวา “ลูกเสือเปนผูสะอาดในทางความคิด วาจา และการกระทํา” แตคณะลูกเสือแหงชาติเห็นวา 
ถาแปลตรง ๆ เชนนั้น ไมคอยจะเหมาะสมกับความคิดและความรูสึกทางฝายไทยนัก จึงดัดแปลงใหมวา     
“ขอ ๑๐  ลูกเสือประพฤติชอบดวยกาย วาจา ใจ” ซ่ึงตรงกับกุศลกรรมบถ ๑๐ คือ 

 

กายกรรม ๓ อยาง 
   ๑.  เวันจากการฆาสัตว  ปาณาติปาตา  เวรมณี 
   ๒.  เวนจากการลักขโมย  อทินนาทานา  เวรมณี 

๓.  เวนจากปฎิบัติผิดในกาม  กาเมสุมิจฉาจารา  เวรมณี 

     วจีกรรม ๔ อยาง 
   ๑.  เวนจากการพูดเท็จ  มุสาวาทา  เวรมณี 
   ๒.  เวนจากการพูดสอเสียด  ปสุณาย  วาจาย  เวรมณี 
   ๓.  เวนจากการพูดคําหยาบ  ผรุสาย  วาจาย  เวรมณี 
   ๔.  เวนจากการพูดเพอเจอ  สัมผัปปลาปา  เวรมณี 

     มโนกรรม ๓ อยาง 
   ๑.  ไมอยากไดของเขา  อนภิชฒา 
   ๒.  ไมพยาบาทปองรายเขา  อพยาบาท 
   ๓.  เห็นชอบตามคลองธรรม  สัมมาทิฎฐิ 
 
คติพจน คือ ถอยคําอันเปนคติ เปนความจริง อันเปนแบบอยางท่ีดี ลูกเสือพึงรักษาและนํามาใชเพ่ือยึดถือปฏิบัติ  
คติพจนของลูกเสือ 

ลูกเสือสํารอง  “ทําดีท่ีสุด”  (DO OUR BEST) 
ลูกเสือสามัญ  “จงเตรียมพรอม”  (BE PREPARED) 
ลูกเสือสามัญรุนใหญ  “มองไกล”  (LOOK WIDE) 
ลูกเสือวิสามัญ  “บริการ”  (SERVICE) 

 คติพจนท่ัวไปของลูกเสือ “เสียชีพอยาเสียสัตย” 
เสียชีพอยาเสียสัตย  หมายความวา ใหลูกเสือรักษาความซ่ือสัตย มีสัจจะยิ่งชีวิต จะไมละความสัตย  

ถึงแมจะถูกบีบบังคับจนเปนอันตรายถึงกับชีวิตก็ตาม ก็ไมยอมเสียสัจจะ เพ่ือเกียรติคุณ คําปฎิญาณและคําม่ัน
สัญญาของลูกเสือ (เราไมรักษาสัจจะ อันพึงใหชาติเกิดอันตราย)  
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๕๖
 

สําหรับกฎขอ ๑๐ นี้ 
ไดดัดแปลงมาจากฎลูกเสือขอ ๑๐ ตามธรรมนูญของสมัชชาลูกเสือโลก ซ่ึงอาจแปลเปนไทย         

ตามตัวอักษรวา “ลูกเสือเปนผูสะอาดในทางความคิด วาจา และการกระทํา” แตคณะลูกเสือแหงชาติเห็นวา 
ถาแปลตรง ๆ เชนนั้น ไมคอยจะเหมาะสมกับความคิดและความรูสึกทางฝายไทยนัก จึงดัดแปลงใหมวา     
“ขอ ๑๐  ลูกเสือประพฤติชอบดวยกาย วาจา ใจ” ซ่ึงตรงกับกุศลกรรมบถ ๑๐ คือ 

 

กายกรรม ๓ อยาง 
   ๑.  เวันจากการฆาสัตว  ปาณาติปาตา  เวรมณี 
   ๒.  เวนจากการลักขโมย  อทินนาทานา  เวรมณี 

๓.  เวนจากปฎิบัติผิดในกาม  กาเมสุมิจฉาจารา  เวรมณี 

     วจีกรรม ๔ อยาง 
   ๑.  เวนจากการพูดเท็จ  มุสาวาทา  เวรมณี 
   ๒.  เวนจากการพูดสอเสียด  ปสุณาย  วาจาย  เวรมณี 
   ๓.  เวนจากการพูดคําหยาบ  ผรุสาย  วาจาย  เวรมณี 
   ๔.  เวนจากการพูดเพอเจอ  สัมผัปปลาปา  เวรมณี 

     มโนกรรม ๓ อยาง 
   ๑.  ไมอยากไดของเขา  อนภิชฒา 
   ๒.  ไมพยาบาทปองรายเขา  อพยาบาท 
   ๓.  เห็นชอบตามคลองธรรม  สัมมาทิฎฐิ 
 
คติพจน คือ ถอยคําอันเปนคติ เปนความจริง อันเปนแบบอยางท่ีดี ลูกเสือพึงรักษาและนํามาใชเพ่ือยึดถือปฏิบัติ  
คติพจนของลูกเสือ 

ลูกเสือสํารอง  “ทําดีท่ีสุด”  (DO OUR BEST) 
ลูกเสือสามัญ  “จงเตรียมพรอม”  (BE PREPARED) 
ลูกเสือสามัญรุนใหญ  “มองไกล”  (LOOK WIDE) 
ลูกเสือวิสามัญ  “บริการ”  (SERVICE) 

 คติพจนท่ัวไปของลูกเสือ “เสียชีพอยาเสียสัตย” 
เสียชีพอยาเสียสัตย  หมายความวา ใหลูกเสือรักษาความซ่ือสัตย มีสัจจะยิ่งชีวิต จะไมละความสัตย  

ถึงแมจะถูกบีบบังคับจนเปนอันตรายถึงกับชีวิตก็ตาม ก็ไมยอมเสียสัจจะ เพ่ือเกียรติคุณ คําปฎิญาณและคําม่ัน
สัญญาของลูกเสือ (เราไมรักษาสัจจะ อันพึงใหชาติเกิดอันตราย)  
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๕๗
 

การแปลความหมาย กฎลูกเสือ ๑๐ ขอ 
ขอ  ๑   ลูกเสือมีเกียรติเช่ือถือได 

คําวา “เกียรติ” หมายถึง  มีช่ือเสียง คําสรรเสริญ 
เม่ือลูกเสือประพฤติตนเปนคนดี เปนผูมีระเบียบวินัย ผูอ่ืนยอมจะชื่นชมเชื่อถือ จะเปนท่ีไววางใจ     

แกคนท้ังหลาย โดยเฉพาะในขณะท่ีลูกเสือสวมเครื่องแบบอันทรงเกียรติ ยอมจะไมทําสิ่งใด ๆ ท่ีกอใหเกิด         
ความเสื่อมเสียเกียรติของลูกเสือ จะกระทําสิ่งใดก็ตองทําโดยเปดเผย อยามีเลหเหลี่ยม หลอกลวง ทําตนใหเปน
ท่ีเชื่อถือแกผูอ่ืน ปฏิบัติตนใหเปนคนดี มีความซ่ือสัตย ใหลูกเสือตระหนักวาเกียรติของตนสําคัญยิ่งกวาสิ่งอ่ืนใด 
คนท่ีรักษาเกียรติเปนท่ีเชื่อถือได จึงไมทําสิ่งใดท่ีทําใหเกิดการเสื่อมเสียเกียรติ ทําตนใหเปนท่ีนับถือของคน
ท่ัวไป ไมมีการกลาวเท็จ จงอยายอมใหสิ่งยั่วยุหรือสิ่งชักจูงท้ังหลายมาทําใหเราละเมิด “คําสัญญา” ของเราท่ี
สัญญาไวเปนอันขาด 
 
 

  

 

 

 

 

 

ลูกเสือมีเกียรติเช่ือถือไดลูกเสือมีเกียรติเช่ือถือได  

ขอ  ๒   ลูกเสือมีความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และซ่ือตรงตอผูมีพระคุณ  
แปลความหมาย ดังนี้ 
สถาบันท้ัง ๓ นี้ ไดแก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย สําคัญมากอยางยิ่ง บรรพบุรุษของเรายอมพลีชีพ

เพ่ือชาติมาแลว เพ่ือรักษาสถาบันนี้ไวจนถึงพวกเรา ในฐานะท่ีเราเปนประชาชนพลเมืองคนหนึ่ง เราจะไมทํา
อะไรใหเปนประโยชนตอประเทศชาติบางหรือ เพ่ือใหประเทศชาติของเราม่ันคงอยูตอไป จงทําหนาท่ีของเรา 
ใหดีท่ีสุดในฐานะท่ีเราเปนลูกเสือ จงเทิดทูนพอของแผนดิน จงมีจิตใจท่ีดีงาม ยึดถือคําสั่งสอนท่ีดีของศาสนา  
ทําตนใหเปนคนดี และอีกประการหนึ่ง ผูมีพระคุณตอเราไมวาจะเปนบิดา มารดา ครูอาจารย ญาติผูใหญ หรือ
ผูอ่ืนท่ีมีพระคุณตอเรา ตองระลึกถึงในพระคุณ ตองเคารพนบนอบใหความนับถืออยางจริงใจ หาโอกาสท่ี      
ตอบแทนพระคุณใหทานเสมอเทาท่ีเราจะกระทําได ตามสภาพการณและสถานภาพของเรา 
 
 

 
 
 

              
ลูกเสือลูกเสือมีความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย มีความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และซื่อตรงตอผูมีพระคุณและซื่อตรงตอผูมีพระคุณ  

๕๘
 

ขอ  ๓   ลูกเสือมีหนาท่ีกระทําตนใหเปนประโยชน และชวยเหลือผูอ่ืน 
แปลความหมายกันใหเขาใจวา ลูกเสือจะทําอะไรบางท่ีเปนประโยชนตอตนเองและผูอ่ืน แลวจึงคิด

เรื่องท่ีแสดงใหเปนรูปธรรม และใหผูอ่ืนคลอยตามวาเปนเรื่องท่ีสามารถปฏิบัติไดอยางปกติ 
ลูกเสือตองเปนผูรูจักการเสียสละ ไมเห็นแกตัว พรอมท่ีจะบําเพ็ญประโยชนใหกับบาน โรงเรียน สังคม 

ชุมชน ตลอดจนประเทศชาติ ดวยการเขาไปมีสวนรวมในการทํากิจกรรมตาง ๆ ตามความสามารถและโอกาส          
ซ่ึงผูบังคับบัญชาลูกเสือก็มีสวนชวยสนับสนุนใหมีโครงการเพ่ือไปปฏิบัติท่ีหลากหลาย ใหลูกเสือกระทําดวย
ความจริงใจ บริสุทธิ์ใจ ไมหวังสิ่งใดตอบแทน จงทําแตความดี อยาผัดวันประกันพรุงท่ีจะทําความดี กอนท่ีจะ
ไมไดทํา ทําความดีแลวจะมีแตความสุขใจ ภาคภูมิใจในงานท่ีทํา รูสึกวาตัวเรามีคุณคาในสังคม ตองพัฒนา
ตนเองใหมีความรูความสามารถใหพ่ึงตนเองได และสามารถชวยเหลือผูอ่ืนไดดวย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลูกเสือมีหนาท่ีกระทําตนใหเปนประโยชน และชวยเหลือผูอ่ืนลูกเสือมีหนาท่ีกระทําตนใหเปนประโยชน และชวยเหลือผูอ่ืน  

ขอ  ๔ ลูกเสือเปนมิตรของทุกคน และเปนพ่ีนองกับลูกเสืออ่ืนท่ัวโลก 
แปลความหมาย ดังนี้ 
ลูกเสือจะตองเปนผูมีจิตใจโอบออมอารี รูจักเอ้ือเฟอเผื่อแผแกทุก ๆ คน โดยไมเลือกวาเปนเชื้อชาติ 

ศาสนาใด ๆ รวมท้ังมีความรูสึกเสมือนหนึ่งวาเปนพ่ีนองกับลูกเสืออ่ืนท่ัวโลก คนเราเกิดมาตองมีเพ่ือน         
เพ่ือนรวมงาน เพ่ือนรวมเรียน ตองมีการทํางานรวมกัน ตองอยูรวมกัน การท่ีจะมีมิตรอยูไดนานจะตอง
ประพฤติปฏิบัติดีท้ังกาย วาจา ใจ คือตองรูจักแสดงน้ําใจกับผูอ่ืน ชวยเหลือผูอ่ืนอยางเต็มใจ เอ้ือเฟอเผื่อแผ 
เสียสละ สอบถามสารทุกขสุขดิบ ตองรูจักใหเขากอน กอนท่ีเขาจะใหตอบแทน ตลอดจนการใหความรู และ
ศิลปวิทยา ฝกใหเปนคนท่ีมีวาจาไพเราะออนหวาน ชอบดวยถอยคําชี้แจงในสิ่งท่ีเปนประโยชน รูจักการใหขวัญ
และกําลังใจในทางท่ีดีท่ีใหคุณ ทําใหผูฟงเกิดความพอใจ พูดจานารัก นานิยม นานับถือ พูดกันดวยถอยคํา       
ท่ีสุภาพ มีมรรยาทดี ตองฝกตนใหเปนคนมีอัธยาศัยไมตรีกับคนท่ัวไป ยิ้มแยมแจมใสทักทายผูอ่ืนเสมอ รูจัก
ประพฤติในสิ่งท่ีดีตอกัน เพ่ือนลูกเสือเรามีท้ังในประเทศและตางประเทศ ซ่ึงเรามักจะพบกันกับลูกเสือตาง
โรงเรียน ตางจังหวัด ตางประเทศ ในงานชุมนุมบอยครั้ง 

 
 
 
 

 
ลูกเสือเปนมิตรของทุกคน ลูกเสือเปนมิตรของทุกคน และเปนพ่ีนองกับลูกเสืออ่ืนท่ัวโลกและเปนพ่ีนองกับลูกเสืออ่ืนท่ัวโลก  
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๕๘
 

ขอ  ๓   ลูกเสือมีหนาท่ีกระทําตนใหเปนประโยชน และชวยเหลือผูอ่ืน 
แปลความหมายกันใหเขาใจวา ลูกเสือจะทําอะไรบางท่ีเปนประโยชนตอตนเองและผูอ่ืน แลวจึงคิด

เรื่องท่ีแสดงใหเปนรูปธรรม และใหผูอ่ืนคลอยตามวาเปนเรื่องท่ีสามารถปฏิบัติไดอยางปกติ 
ลูกเสือตองเปนผูรูจักการเสียสละ ไมเห็นแกตัว พรอมท่ีจะบําเพ็ญประโยชนใหกับบาน โรงเรียน สังคม 

ชุมชน ตลอดจนประเทศชาติ ดวยการเขาไปมีสวนรวมในการทํากิจกรรมตาง ๆ ตามความสามารถและโอกาส          
ซ่ึงผูบังคับบัญชาลูกเสือก็มีสวนชวยสนับสนุนใหมีโครงการเพ่ือไปปฏิบัติท่ีหลากหลาย ใหลูกเสือกระทําดวย
ความจริงใจ บริสุทธิ์ใจ ไมหวังสิ่งใดตอบแทน จงทําแตความดี อยาผัดวันประกันพรุงท่ีจะทําความดี กอนท่ีจะ
ไมไดทํา ทําความดีแลวจะมีแตความสุขใจ ภาคภูมิใจในงานท่ีทํา รูสึกวาตัวเรามีคุณคาในสังคม ตองพัฒนา
ตนเองใหมีความรูความสามารถใหพ่ึงตนเองได และสามารถชวยเหลือผูอ่ืนไดดวย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลูกเสือมีหนาท่ีกระทําตนใหเปนประโยชน และชวยเหลือผูอ่ืนลูกเสือมีหนาท่ีกระทําตนใหเปนประโยชน และชวยเหลือผูอ่ืน  

ขอ  ๔ ลูกเสือเปนมิตรของทุกคน และเปนพ่ีนองกับลูกเสืออ่ืนท่ัวโลก 
แปลความหมาย ดังนี้ 
ลูกเสือจะตองเปนผูมีจิตใจโอบออมอารี รูจักเอ้ือเฟอเผื่อแผแกทุก ๆ คน โดยไมเลือกวาเปนเชื้อชาติ 

ศาสนาใด ๆ รวมท้ังมีความรูสึกเสมือนหนึ่งวาเปนพ่ีนองกับลูกเสืออ่ืนท่ัวโลก คนเราเกิดมาตองมีเพ่ือน         
เพ่ือนรวมงาน เพ่ือนรวมเรียน ตองมีการทํางานรวมกัน ตองอยูรวมกัน การท่ีจะมีมิตรอยูไดนานจะตอง
ประพฤติปฏิบัติดีท้ังกาย วาจา ใจ คือตองรูจักแสดงน้ําใจกับผูอ่ืน ชวยเหลือผูอ่ืนอยางเต็มใจ เอ้ือเฟอเผื่อแผ 
เสียสละ สอบถามสารทุกขสุขดิบ ตองรูจักใหเขากอน กอนท่ีเขาจะใหตอบแทน ตลอดจนการใหความรู และ
ศิลปวิทยา ฝกใหเปนคนท่ีมีวาจาไพเราะออนหวาน ชอบดวยถอยคําชี้แจงในสิ่งท่ีเปนประโยชน รูจักการใหขวัญ
และกําลังใจในทางท่ีดีท่ีใหคุณ ทําใหผูฟงเกิดความพอใจ พูดจานารัก นานิยม นานับถือ พูดกันดวยถอยคํา       
ท่ีสุภาพ มีมรรยาทดี ตองฝกตนใหเปนคนมีอัธยาศัยไมตรีกับคนท่ัวไป ยิ้มแยมแจมใสทักทายผูอ่ืนเสมอ รูจัก
ประพฤติในสิ่งท่ีดีตอกัน เพ่ือนลูกเสือเรามีท้ังในประเทศและตางประเทศ ซ่ึงเรามักจะพบกันกับลูกเสือตาง
โรงเรียน ตางจังหวัด ตางประเทศ ในงานชุมนุมบอยครั้ง 

 
 
 
 

 
ลูกเสือเปนมิตรของทุกคน ลูกเสือเปนมิตรของทุกคน และเปนพ่ีนองกับลูกเสืออ่ืนท่ัวโลกและเปนพ่ีนองกับลูกเสืออ่ืนท่ัวโลก  
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๕๙
 

 
 
 
 
 
 

 
ขอ  ๕  ลูกเสือเปนผูสุภาพเรียบรอย 

แปลความหมายวา 
ลูกเสือจะตองเปนผูท่ีมีกิริยาและวาจาสุภาพ ออนโยน ออนนอม มีสัมมาคารวะท้ังทางกาย วาจา และ

ใจ ไมยกตนขมทาน 
๑. แสดงทางกาย เชน ไมเอะอะ ตึงตัง จะนั่ง จะนอน จะยืน จะเดิน ตองสํารวมใหเรียบรอย แตงกาย

สะอาดเรียบรอย กิริยาองอาจ ผึ่งผาย สงางาม ไมแสดงกิริยาอาการท่ีนารังเกียจ เชน บวน ขาก ลวง แคะ แกะ 
เการางกายในท่ีชุมชน รูจักเคารพนบนอบตอผูใหญ   

๒. แสดงทางวาจา เชน พูดจาไพเราะ นุมนวล ไมกลาวรายลวงเกิน ติเตียน เยาะเยย ถากถางผูอ่ืน      
ไมยกตนขมทาน รูจักใชคํายกยองบางโอกาส พูดดวยถอยคําสุภาพในการสนทนา ใหผูอ่ืนฟงสบายใจ รูจักใชคํา
ขอบคุณ ขอบใจ ขอโทษ ตามโอกาส 
 ๓. แสดงออกทางจิตใจ รูจักเกรงใจผูอ่ืน บังคับขมใจตนเอง ระงับความโกรธ ไมแสดงอาการออกมา 
เตือนตนใหประพฤติดีประพฤติชอบ รูจักเคารพผูอ่ืนดวยความออนนอม ใหเกียรติผูอ่ืน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ลูกเสือเปนผูสุภาพเรียบรอยลูกเสือเปนผูสุภาพเรียบรอย  

  

เพ่ือนลูกเสือในประเทศใหปฏิบัติ ดังนี้ 
๑. แสดงน้ําใจไมตรีตอเพ่ือน และตอนรับ        

ดวยอัธยาศัยอันดี 
๒. มีมนุษยสัมพันธท่ีดีตอกัน 
๓. รูจักใหความชวยเหลือกัน 
๔. ใหความรวมมือในการปฏิบัติงาน 
๕. เพ่ือนอยูตางจังหวัด ก็ติดตอกันทางจดหมาย 

โทรศัพท หรือสงบัตรอวยพรในวันสําคัญ 

เพ่ือนลูกเสือตางประเทศใหปฏิบัติ ดังนี้ 
๑. ติดตอเขียนจดหมาย แลกเปลี่ยนความรู  

ความคิดเห็นกัน หรือศึกษา เรียนรูในเรื่อง 
ของวัฒนธรรม 

๒. สงของหรือบัตรอวยพรไปใหในวันสําคัญ  
เชน วันเกิด วันปใหม 

๖๐
 

ขอ  ๖   ลูกเสือมีความเมตตา กรุณาตอสัตว 
แปลความหมายวา 

  ลูกเสือตองเปนคนท่ีมีใจเมตตา กรุณา สงสารสัตว อยารังแกสัตวหรือทรมานทารุณสัตวใหรับ         
ความเจ็บปวด หรือกักขังสัตว หรือจับสัตวท่ีหายากมาเปนสินคา 

คําวา “เมตตา” คือ ความรัก ปรารถนาใหผูอ่ืนเปนสุข มีจิตใจรักใครเอ็นดูผูอ่ืนตลอดจนสัตว เม่ือโกรธ
ใครก็รูจักขมใจระงับความโกรธไดงาย ไมคิดรายตอใครหรือสัตว สวนคําวา “กรุณา” คือ ความสงสาร มีใจ
ปรารถนาใหผู อ่ืนพนทุกข เห็นคนอ่ืนตกยากก็คิดสงสาร อยากชวยเหลือ เห็นสัตวถูกทํารายหรือบาดเจ็บ        
ก็ชวยเหลือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลูกเสือมีความเมตตากรณุาตอสัตวลูกเสือมีความเมตตากรณุาตอสัตว  

ขอ  ๗  ลูกเสือเช่ือฟงคําส่ังบิดา มารดา และผูบังคับบัญชาดวยความเคารพ 
แปลความหมายวา 
“พระคุณพอแมลนฟามหาสมุทร” บิดามารดาเปนผูใหกําเนิด เลี้ยงดูเราจนเติบใหญ มีพระคุณ       

ใหญหลวง ตองเชื่อฟงคําสั่งสอนของพอแมดวยความเคารพและยอมรับไปปฏิบัติ รวมถึงครูอาจารยท่ีใหความรู 
อบรมใหเราเปนคนดี เปนผูมีพระคุณยิ่ง ตลอดจนผูบังคับบัญชา ทานท้ังหลายลวนมีประสบการณในชีวิตท่ิ 
แนะแนวทาง ใหสิ่งท่ีดีแกเรา ลูกเสือจะตองเคารพและเชื่อฟง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ลูกเสือเช่ือฟงคําสั่งบิดา มารดา  และผูบังคับบัญชาดวยความเคารพลูกเสือเช่ือฟงคําสั่งบิดา มารดา  และผูบังคับบัญชาดวยความเคารพ  
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๖๐
 

ขอ  ๖   ลูกเสือมีความเมตตา กรุณาตอสัตว 
แปลความหมายวา 

  ลูกเสือตองเปนคนท่ีมีใจเมตตา กรุณา สงสารสัตว อยารังแกสัตวหรือทรมานทารุณสัตวใหรับ         
ความเจ็บปวด หรือกักขังสัตว หรือจับสัตวท่ีหายากมาเปนสินคา 

คําวา “เมตตา” คือ ความรัก ปรารถนาใหผูอ่ืนเปนสุข มีจิตใจรักใครเอ็นดูผูอ่ืนตลอดจนสัตว เม่ือโกรธ
ใครก็รูจักขมใจระงับความโกรธไดงาย ไมคิดรายตอใครหรือสัตว สวนคําวา “กรุณา” คือ ความสงสาร มีใจ
ปรารถนาใหผู อ่ืนพนทุกข เห็นคนอ่ืนตกยากก็คิดสงสาร อยากชวยเหลือ เห็นสัตวถูกทํารายหรือบาดเจ็บ        
ก็ชวยเหลือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลูกเสือมีความเมตตากรณุาตอสัตวลูกเสือมีความเมตตากรณุาตอสัตว  

ขอ  ๗  ลูกเสือเช่ือฟงคําส่ังบิดา มารดา และผูบังคับบัญชาดวยความเคารพ 
แปลความหมายวา 
“พระคุณพอแมลนฟามหาสมุทร” บิดามารดาเปนผูใหกําเนิด เลี้ยงดูเราจนเติบใหญ มีพระคุณ       

ใหญหลวง ตองเชื่อฟงคําสั่งสอนของพอแมดวยความเคารพและยอมรับไปปฏิบัติ รวมถึงครูอาจารยท่ีใหความรู 
อบรมใหเราเปนคนดี เปนผูมีพระคุณยิ่ง ตลอดจนผูบังคับบัญชา ทานท้ังหลายลวนมีประสบการณในชีวิตท่ิ 
แนะแนวทาง ใหสิ่งท่ีดีแกเรา ลูกเสือจะตองเคารพและเชื่อฟง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ลูกเสือเช่ือฟงคําสั่งบิดา มารดา  และผูบังคับบัญชาดวยความเคารพลูกเสือเช่ือฟงคําสั่งบิดา มารดา  และผูบังคับบัญชาดวยความเคารพ  
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๖๑
 

ขอ  ๘  ลูกเสือมีใจราเริง และไมยอทอตอความยากลําบาก 
แปลความหมายวา 
ลูกเสือตองเปนผูท่ียิ้มแยมแจมใส ราเริงอยูเสมอ ถึงแมวาจะมีความยากลําบากก็ไมยอทอ ไมแสดง

อาการใหเห็น การยิ้มหรือการหัวเราะนั้น คนเราจะยิ้มเม่ือทําภารกิจหรือกิจกรรมเสร็จ ยิ้มไมไดหมายถึง       
การสนุกสนานเทานั้น อาจเปนยิ้มท่ีบงบอกความพอใจ สุขใจ นอกจากยิ้มแลว การหัวเราะก็เปนการแสดง
ความพอใจ สุขใจ เชนกัน รอยยิ้มหรือเสียงหัวเราะอยางจริงใจแสดงถึงมิตรภาพ มีไมตรีจิตรท่ีดีตอกันดวย 
ความเต็มใจ ยินดีตอนรับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลูกเสือมีใจราเริงลูกเสือมีใจราเริง  และไมยอทอตอความยากลาํบากและไมยอทอตอความยากลาํบาก  

ขอ  ๙   ลูกเสือเปนผูมัธยัสถ 
แปลความหมาย จํากลอนบทนี้กันไว 

 “มีสลึงพึงบรรจบใหครบบาท   อยาใหขาดส่ิงของตองประสงค 
   มีนอยใชนอยคอยบรรจง       อยาจายลงใหมากจะยากนาน”   

คําวา “มัธยัสถ” หมายถึง การท่ีรูจักเก็บหอมรอมริบ ประหยัด ใชจายเฉพาะท่ีจําเปนตามฐานะ      
ของตน ลูกเสือตองรูจักประหยัดทรัพยสินท้ังของตนเองและผูอ่ืนดวย รวมท้ังตองรูจักเก็บหอมรอมริบสําหรับ 
ใชของตนเอง มีกินมีใชโดยไมเดือดรอนไปรบกวนเบียดเบียนผูอ่ืน ทําใหครอบครัวมีความสุข 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

ลูกเสือเปนผูมัธยัสถลูกเสือเปนผูมัธยัสถ  

ขอ ๑๐ ลูกเสือประพฤติชอบดวยกาย วาจา  ใจ
แปลความหมายวา 
ลูกเสือจะตองรูจักสํารวมกาย วาจา และใจ ขอใหคิดไวต

คิดดี พูดดี” ไมทําใหตนเองและผูอ่ืนเดือดรอน ตองรูจักเหนี่ยวรั้ง ควบคุมสติ บังคับ ขมใจตนเอง ละอายต
คํานึงถึงมรรยาทของตนเองตลอด
วาจาท่ีสุภาพออนโยน ใหเหมาะกับกาลเทศะและสังคม

 
 
 

 
                    

๖๒
 

ลูกเสือประพฤติชอบดวยกาย วาจา  ใจ 

อจะตองรูจักสํารวมกาย วาจา และใจ ขอใหคิดไวตลอดเวลาวา เราจะตองเปนคนดี คือ
ไมทําใหตนเองและผูอ่ืนเดือดรอน ตองรูจักเหนี่ยวรั้ง ควบคุมสติ บังคับ ขมใจตนเอง ละอายต

คํานึงถึงมรรยาทของตนเองตลอด ใจไมคิดเบียดเบียนทํารายรางกายผูอ่ืนหรือทรัพยสินผูอ่ืนใหเสียหาย ใชกริยา
ใหเหมาะกับกาลเทศะและสังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลูกเสือประพฤติชอบดวยกาย วาจา  ใจลูกเสือประพฤติชอบดวยกาย วาจา  ใจ    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เราจะตองเปนคนดี คือ “ทําดี  
ไมทําใหตนเองและผูอ่ืนเดือดรอน ตองรูจักเหนี่ยวรั้ง ควบคุมสติ บังคับ ขมใจตนเอง ละอายตนเอง 

หรือทรัพยสินผูอ่ืนใหเสียหาย ใชกริยา 
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ขอ ๑๐ ลูกเสือประพฤติชอบดวยกาย วาจา  ใจ
แปลความหมายวา 
ลูกเสือจะตองรูจักสํารวมกาย วาจา และใจ ขอใหคิดไวต

คิดดี พูดดี” ไมทําใหตนเองและผูอ่ืนเดือดรอน ตองรูจักเหนี่ยวรั้ง ควบคุมสติ บังคับ ขมใจตนเอง ละอายต
คํานึงถึงมรรยาทของตนเองตลอด
วาจาท่ีสุภาพออนโยน ใหเหมาะกับกาลเทศะและสังคม

 
 
 

 
                    

๖๒
 

ลูกเสือประพฤติชอบดวยกาย วาจา  ใจ 

อจะตองรูจักสํารวมกาย วาจา และใจ ขอใหคิดไวตลอดเวลาวา เราจะตองเปนคนดี คือ
ไมทําใหตนเองและผูอ่ืนเดือดรอน ตองรูจักเหนี่ยวรั้ง ควบคุมสติ บังคับ ขมใจตนเอง ละอายต

คํานึงถึงมรรยาทของตนเองตลอด ใจไมคิดเบียดเบียนทํารายรางกายผูอ่ืนหรือทรัพยสินผูอ่ืนใหเสียหาย ใชกริยา
ใหเหมาะกับกาลเทศะและสังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลูกเสือประพฤติชอบดวยกาย วาจา  ใจลูกเสือประพฤติชอบดวยกาย วาจา  ใจ    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เราจะตองเปนคนดี คือ “ทําดี  
ไมทําใหตนเองและผูอ่ืนเดือดรอน ตองรูจักเหนี่ยวรั้ง ควบคุมสติ บังคับ ขมใจตนเอง ละอายตนเอง 

หรือทรัพยสินผูอ่ืนใหเสียหาย ใชกริยา 
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๖๓
 

ใบความรูท่ี ๖.๒ 
เรื่อง คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาดกับการเปนพลเมืองดี 

เพลงประกอบบทเรียน 
 

เพลง  ความหมายของคําปฏิญาณ กฎ และคติพจน 
(ทํานอง หลงเสียงนาง  ใชทาทางประกอบ 

ศิริณี  บุญปถัมภ  ผูแตงเพลง) 
ลา ............................................. 
คําปฏิญาณ คือการใหสัญญา จะพูดจาตองทําตามคําม่ัน  

พูดอะไรทุกสิ่งจริงใจกัน ดังคําม่ันท่ีเราใหสัญญา  ลา ............................................. 
กฎ คือขอกําหนดท่ีมีไว ใหตั้งใจประพฤติปฏิบัติ  

สรางนิสัยท่ีดีอยางเครงครัด ปฏิบัติดีเพ่ือตนและสวนรวม  ลา ............................................. 
คติพจน ชักนําใหทําดี คติพจนนั้นมีคําสอนใจ    

ทําดีท่ีสุด จงเตรียมพรอมและมองไกล กําหนดไว วิสามัญ บริการ  ลา ............................................. 
 
 

เพลง  กฎลูกเสือ ๑๐ ขอ 
(ทํานอง พวงมาลัยของฉัน  มีทาทางประกอบ 

ศิริณี  บุญปถัมภ  ผูแตงเพลง) 
จํามาจํากันหนา ลูกเสือมาจํากฎกันเอย  (ซํ้า)  กฎลูกเสือนั้นมี ๑๐ ขอ  (ซํ้า) 

จงจําคํายอใหแมน ๆ เอย 
เกียรติ  จงรัก  มีหนาท่ีกระทํา  (ซํ้า)  ลูกเสือเปนมิตรนํา  เปนผูสุภาพเอย 

เมตตา  กรุณา  เชื่อฟง (ซํ้า)  ใจราเริงจัง  มัธยัสถ  ประพฤติชอบเอย 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

๖๔
 

ทาทางประกอบเพลง กฎลูกเสือ ๑๐ ขอ 
 

คํารอง มือ - แขน เทา ศีรษะ - ไหล หมายเหตุ 

จํามาจํากันหนา มือท้ังสองชี้ท่ีใกลขมับท้ังสอง                
หมุนขอมือ 

   

ลูกเสือ มาจํากฎกันเอย 
(ซํ้า)  

ทาเดิม แตมือซายชี้ปาก    

กฎลูกเสือ กํามือ ๒ มือ สูงเขาหาตัวขางหนา     
นั้นมี ๑๐ ขอ (ซํ้า) ปลอยมือแบท้ัง ๑๐ นิ้ว     
 ทาเดิม    
จงจําคํายอ มือซายคว่ํา มือขวาต้ังชนมือซาย

ขางหนาระดับปาก (ทาขอเวลานอก) 
   

ใหแมน ๆ เอย สายสะโพก    
เกียรติจงรัก มือขวาแบสูงระดับศีรษะ  

ขยับมือซาย สับ ๑ ครั้ง 
 
 

  

มีหนาท่ี กํามือสองมือ    
กระทํา แลวยกข้ึนตอขอศอกกันทางขวา    
ลูกเสือเปนมิตรนํา จับมือกัน    
เปนผูสุภาพเอย ใชไหว - กม หรือวันทยหัตถ    
เมตตากรุณา มือท้ังสองกอดอก    
เชื่อฟง มือขวาชี้ปาก    
(ซํ้า)   ทาเดิม    
ใจราเริงจัง 
 

มือผายไป แบสูงขาง ๆ ตัว  
แบบทาพรหมสี่หนา 

กระโดดแยกเทา 
กระโดดเทาชิด 
ยอตัวลงแลวยืด
ตัวข้ึน 

  

มัธยัสถ กํามือท้ังสอง   
ประพฤติชอบเอย แบมือท้ังสองไปขางหนาหรือ 

กํามือชูข้ึนสูง 
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๖๓
 

ใบความรูท่ี ๖.๒ 
เรื่อง คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาดกับการเปนพลเมืองดี 

เพลงประกอบบทเรียน 
 

เพลง  ความหมายของคําปฏิญาณ กฎ และคติพจน 
(ทํานอง หลงเสียงนาง  ใชทาทางประกอบ 

ศิริณี  บุญปถัมภ  ผูแตงเพลง) 
ลา ............................................. 
คําปฏิญาณ คือการใหสัญญา จะพูดจาตองทําตามคําม่ัน  

พูดอะไรทุกสิ่งจริงใจกัน ดังคําม่ันท่ีเราใหสัญญา  ลา ............................................. 
กฎ คือขอกําหนดท่ีมีไว ใหตั้งใจประพฤติปฏิบัติ  

สรางนิสัยท่ีดีอยางเครงครัด ปฏิบัติดีเพ่ือตนและสวนรวม  ลา ............................................. 
คติพจน ชักนําใหทําดี คติพจนนั้นมีคําสอนใจ    

ทําดีท่ีสุด จงเตรียมพรอมและมองไกล กําหนดไว วิสามัญ บริการ  ลา ............................................. 
 
 

เพลง  กฎลูกเสือ ๑๐ ขอ 
(ทํานอง พวงมาลัยของฉัน  มีทาทางประกอบ 

ศิริณี  บุญปถัมภ  ผูแตงเพลง) 
จํามาจํากันหนา ลูกเสือมาจํากฎกันเอย  (ซํ้า)  กฎลูกเสือนั้นมี ๑๐ ขอ  (ซํ้า) 

จงจําคํายอใหแมน ๆ เอย 
เกียรติ  จงรัก  มีหนาท่ีกระทํา  (ซํ้า)  ลูกเสือเปนมิตรนํา  เปนผูสุภาพเอย 

เมตตา  กรุณา  เชื่อฟง (ซํ้า)  ใจราเริงจัง  มัธยัสถ  ประพฤติชอบเอย 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

๖๔
 

ทาทางประกอบเพลง กฎลูกเสือ ๑๐ ขอ 
 

คํารอง มือ - แขน เทา ศีรษะ - ไหล หมายเหตุ 

จํามาจํากันหนา มือท้ังสองชี้ท่ีใกลขมับท้ังสอง                
หมุนขอมือ 

   

ลูกเสือ มาจํากฎกันเอย 
(ซํ้า)  

ทาเดิม แตมือซายชี้ปาก    

กฎลูกเสือ กํามือ ๒ มือ สูงเขาหาตัวขางหนา     
นั้นมี ๑๐ ขอ (ซํ้า) ปลอยมือแบท้ัง ๑๐ นิ้ว     
 ทาเดิม    
จงจําคํายอ มือซายคว่ํา มือขวาต้ังชนมือซาย

ขางหนาระดับปาก (ทาขอเวลานอก) 
   

ใหแมน ๆ เอย สายสะโพก    
เกียรติจงรัก มือขวาแบสูงระดับศีรษะ  

ขยับมือซาย สับ ๑ ครั้ง 
 
 

  

มีหนาท่ี กํามือสองมือ    
กระทํา แลวยกข้ึนตอขอศอกกันทางขวา    
ลูกเสือเปนมิตรนํา จับมือกัน    
เปนผูสุภาพเอย ใชไหว - กม หรือวันทยหัตถ    
เมตตากรุณา มือท้ังสองกอดอก    
เชื่อฟง มือขวาชี้ปาก    
(ซํ้า)   ทาเดิม    
ใจราเริงจัง 
 

มือผายไป แบสูงขาง ๆ ตัว  
แบบทาพรหมสี่หนา 

กระโดดแยกเทา 
กระโดดเทาชิด 
ยอตัวลงแลวยืด
ตัวข้ึน 

  

มัธยัสถ กํามือท้ังสอง   
ประพฤติชอบเอย แบมือท้ังสองไปขางหนาหรือ 

กํามือชูข้ึนสูง 
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จํามาจํากันหนา 
 
 
 
 
 
ลูกเสือมาจํากฎกันเอย  
 
 
 
 
 

กฎลูกเสือ 
 
 
 
 
 
นั้นมี ๑๐ ขอ 
 
 
 
 
 

จงจําคํายอ 
 
 
 
 
 
ใหแมน ๆ เอย 
                                      
 
 

๖๕
 

ทาทางประกอบเพลง กฎลูกเสือ ๑๐ ขอ 
 

                                                                                                                                                                                                        

 
 
 
 
เกียรติ 
 
 
 
 

จงรัก ใชมือท้ั
 
 
 
มีหนาท่ีกระทํา   
 

 
 
 
 
ลูกเสือเปนมิตรนํา         
 
 
 
 
 
มีความสุภาพเอย  
 
 
 

 

เมตตากรุณา 
 
 
 
 
 

๖๖
 

ใชมือท้ังสองกําแลวไขวกันระดับหนาทอง กมหนาเล็กนอย 

(ใชมือกําแลวตอ
ดานซายหรือขวาก็ได

 

         หรือ  

ไหวแลวกมศีรษะหรือทํา

กมหนาเล็กนอย (ทําทาเร็วมาก) 

ใชมือกําแลวตอขอศอกกัน                              
านซายหรือขวาก็ได) 

ไหวแลวกมศีรษะหรือทําวันทยหัตถกัน  
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เกียรติ 
 
 
 
 

จงรัก ใชมือท้ั
 
 
 
มีหนาท่ีกระทํา   
 

 
 
 
 
ลูกเสือเปนมิตรนํา         
 
 
 
 
 
มีความสุภาพเอย  
 
 
 

 

เมตตากรุณา 
 
 
 
 
 

๖๖
 

ใชมือท้ังสองกําแลวไขวกันระดับหนาทอง กมหนาเล็กนอย 

(ใชมือกําแลวตอ
ดานซายหรือขวาก็ได

 

         หรือ  

ไหวแลวกมศีรษะหรือทํา

กมหนาเล็กนอย (ทําทาเร็วมาก) 

ใชมือกําแลวตอขอศอกกัน                              
านซายหรือขวาก็ได) 

ไหวแลวกมศีรษะหรือทําวันทยหัตถกัน  
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เช่ือฟง 
 
 
 
 
 
 
ใจราเริงจัง 
 
 
 
 
 
มัธยัสถ  
 
 
 
 
ประพฤติชอบเอย     (แบมือ 
 
 
 
 
 
 

 

๖๗
 

(กระโดดแยกเทา

กระโดดเทาชิด

แบมือ หรือกํามือข้ึนสูง ๒ มือ เหนือศีรษะ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระโดดแยกเทา สายลําตัว) 

กระโดดเทาชิด 

๖๘
 

ตัวอยางกิจกรรมท่ี ๑ 
เรื่อง คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาดกับการเปนพลเมืองดี 

ตัวอยางใบงานกิจกรรมท่ี ๑ 
 
คําส่ัง ใหหมูของทานปฏิบัติตามท่ีไดรับคําสั่ง ตามหมายเลขขอท่ีจับฉลากได ใชเวลา ๑๕ นาที แลวสงตัวแทน

หมูมาแสดงผลงานหนาหองประชุม ใชเวลาไมเกิน ๓ นาที       
(หากมีเกิน ๘ หมู ใหเพ่ิมเติมตามความเหมาะสม) 

ขอ ๑ ใหหมูของทานตัดตัวอักษรจากกระดาษหนังสือพิมพ ประดิษฐขอความของกฎขอท่ี ๙         
(รับอุปกรณกระดาษหนังสือพิมพ กรรไกร กาว กระดาษวาดเขียน)   

ขอ ๒ ใหหมูของทานระบายสีภาพท่ีผูกํากับลูกเสือมอบใหมาพรอมอุปกรณ และภาพนี้ตรงกับกฎขอใด 
กฎนั้นวาอยางไร รับอุปกรณภาพ ๖ ภาพ และสีเทียนใชระบาย (ตามตัวอยางใบงานขอท่ี ๒ แผนท่ี ๑ ถึง ๖) 

ขอ ๓ ใหหมูของทานระบายสีภาพท่ีผูกํากับลูกเสือใหมา และคิดคําสนทนาระหวางกัน ๒ คน หรือ    
๓ คน ใหเปนขอความเก่ียวของกับกฎ กฎนั้นวาอยางไร รับอุปกรณภาพ ๔ ภาพ และสีเทียน (ตามตัวอยางใบ
งานขอท่ี ๓ แผนท่ี ๑ ถึง ๔ ) 

ขอ ๔ ใหหมูของทานแสดงบทบาทสมมุติทุกคน ตามกฎขอท่ี ๔ เม่ือแสดงเสร็จใหถามเพ่ือนหมูอ่ืน ๆ  
วาท่ีแสดงใหดูนั้นตรงกับกฎขอใด กฎนั้นวาอยางไร 

ขอ ๕  ใหหมูของทานคิดเพลงข้ึนเอง หรือนําเพลงท่ีมีอยูก็ได ท่ีเก่ียวกับกฎลูกเสือขอ ๒ นํามารอง และ
แสดงทาทางประกอบดวยทุกคน เม่ือแสดงเสร็จใหถามเพ่ือนหมูอ่ืน ๆ วาท่ีแสดงใหดูนั้นตรงกับกฎขอใด กฎนั้น
วาอยางไร 

ขอ ๖ ใหหมูของทานชวยกันอภิปรายกฎขอ ๑๐ มีขอความวาอยางไร สรุปวามีความหมายอยางไร
และเก่ียวของสอดคลองกับศาสนาในเรื่องใด   

ขอ ๗ ใหหมูของทานตัดตัวอักษรจากกระดาษหนังสือพิมพ ประดิษฐขอความของกฎขอท่ี ๖            
(รับอุปกรณกระดาษหนังสือพิมพ กรรไกร กาว กระดาษวาดเขียน )   

ขอ ๘ ใหหมูของทานคิดเพลงข้ึนเอง หรือนําเพลงท่ีมีอยูก็ได นํามารองและแสดงทาทางประกอบดวย
ทุกคน 
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๖๘
 

ตัวอยางกิจกรรมท่ี ๑ 
เรื่อง คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาดกับการเปนพลเมืองดี 

ตัวอยางใบงานกิจกรรมท่ี ๑ 
 
คําส่ัง ใหหมูของทานปฏิบัติตามท่ีไดรับคําสั่ง ตามหมายเลขขอท่ีจับฉลากได ใชเวลา ๑๕ นาที แลวสงตัวแทน

หมูมาแสดงผลงานหนาหองประชุม ใชเวลาไมเกิน ๓ นาที       
(หากมีเกิน ๘ หมู ใหเพ่ิมเติมตามความเหมาะสม) 

ขอ ๑ ใหหมูของทานตัดตัวอักษรจากกระดาษหนังสือพิมพ ประดิษฐขอความของกฎขอท่ี ๙         
(รับอุปกรณกระดาษหนังสือพิมพ กรรไกร กาว กระดาษวาดเขียน)   

ขอ ๒ ใหหมูของทานระบายสีภาพท่ีผูกํากับลูกเสือมอบใหมาพรอมอุปกรณ และภาพนี้ตรงกับกฎขอใด 
กฎนั้นวาอยางไร รับอุปกรณภาพ ๖ ภาพ และสีเทียนใชระบาย (ตามตัวอยางใบงานขอท่ี ๒ แผนท่ี ๑ ถึง ๖) 

ขอ ๓ ใหหมูของทานระบายสีภาพท่ีผูกํากับลูกเสือใหมา และคิดคําสนทนาระหวางกัน ๒ คน หรือ    
๓ คน ใหเปนขอความเก่ียวของกับกฎ กฎนั้นวาอยางไร รับอุปกรณภาพ ๔ ภาพ และสีเทียน (ตามตัวอยางใบ
งานขอท่ี ๓ แผนท่ี ๑ ถึง ๔ ) 

ขอ ๔ ใหหมูของทานแสดงบทบาทสมมุติทุกคน ตามกฎขอท่ี ๔ เม่ือแสดงเสร็จใหถามเพ่ือนหมูอ่ืน ๆ  
วาท่ีแสดงใหดูนั้นตรงกับกฎขอใด กฎนั้นวาอยางไร 

ขอ ๕  ใหหมูของทานคิดเพลงข้ึนเอง หรือนําเพลงท่ีมีอยูก็ได ท่ีเก่ียวกับกฎลูกเสือขอ ๒ นํามารอง และ
แสดงทาทางประกอบดวยทุกคน เม่ือแสดงเสร็จใหถามเพ่ือนหมูอ่ืน ๆ วาท่ีแสดงใหดูนั้นตรงกับกฎขอใด กฎนั้น
วาอยางไร 

ขอ ๖ ใหหมูของทานชวยกันอภิปรายกฎขอ ๑๐ มีขอความวาอยางไร สรุปวามีความหมายอยางไร
และเก่ียวของสอดคลองกับศาสนาในเรื่องใด   

ขอ ๗ ใหหมูของทานตัดตัวอักษรจากกระดาษหนังสือพิมพ ประดิษฐขอความของกฎขอท่ี ๖            
(รับอุปกรณกระดาษหนังสือพิมพ กรรไกร กาว กระดาษวาดเขียน )   

ขอ ๘ ใหหมูของทานคิดเพลงข้ึนเอง หรือนําเพลงท่ีมีอยูก็ได นํามารองและแสดงทาทางประกอบดวย
ทุกคน 
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เรื่อง คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญรุนใหญ
 
คําช้ีแจง  ใหหมูของทานระบายสีภาพท่ีผูกํากับลูกเสือมอบใหมา 

กฎนั้นวาอยางไร 
 
 

 
 
ตรงกับกฎขอท่ี ........ 
กฎนั้นวาอยางไร 

...................................................
.............................................................................................................................
..........................................................................................................................
 
               
 
 

๖๙
 

ใบงาน ขอ ๒  แผนท่ี ๑ 
เรื่อง คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาดกับการเปน

ใหหมูของทานระบายสีภาพท่ีผูกํากับลูกเสือมอบใหมา พรอมอุปกรณสี และภาพนี้ตรงกับกฎขอใด  

หมู....................... 

 
 
 

.......................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.......................................................................................................................... 

 
 

ชอสะอาดกับการเปนพลเมืองดี 

และภาพนี้ตรงกับกฎขอใด  

....................................................................................................
.......................................

๗๐
 

ใบงาน ขอ ๒  แผนท่ี ๒ 
เรื่อง คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาดกับการเปนพลเมืองดี 

 
คําช้ีแจง  ใหหมูของทานระบายสีภาพท่ีผูกํากับลูกเสือมอบใหมา พรอมอุปกรณสี และภาพนี้ตรงกับกฎขอใด  

กฎนั้นวาอยางไร 
 
 

หมู....................... 

 
 
 

 
 
 
ตรงกับกฎขอท่ี ........ 
กฎนั้นวาอยางไร 

.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................... 
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๗๐
 

ใบงาน ขอ ๒  แผนท่ี ๒ 
เรื่อง คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาดกับการเปนพลเมืองดี 

 
คําช้ีแจง  ใหหมูของทานระบายสีภาพท่ีผูกํากับลูกเสือมอบใหมา พรอมอุปกรณสี และภาพนี้ตรงกับกฎขอใด  

กฎนั้นวาอยางไร 
 
 

หมู....................... 

 
 
 

 
 
 
ตรงกับกฎขอท่ี ........ 
กฎนั้นวาอยางไร 

.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................... 
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เรื่อง คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญรุนใหญ
 
คําช้ีแจง  ใหหมูของทานระบายสีภาพท่ีผูกํากับลูกเสือมอบใหมา 

กฎนั้นวาอยางไร 

 

 
ตรงกับกฎขอท่ี ........ 
กฎนั้นวาอยางไร 

.............................................................................................................................
.................................................................................................
..........................................................................................................................

       
 
 

๗๑
 

ใบงาน ขอ ๒  แผนท่ี ๓ 
อง คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาดกับการเปนพลเมืองดี

ใหหมูของทานระบายสีภาพท่ีผูกํากับลูกเสือมอบใหมา พรอมอุปกรณสี และภาพนี้ตรงกับกฎขอใด  

 
 

หมู....................... 

 
 

 

.............................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................... 

 

 

ชอสะอาดกับการเปนพลเมืองดี 

และภาพนี้ตรงกับกฎขอใด  

.......................................................................................................................................................
...................................................................

๗๒
 

ใบงาน ขอ ๒  แผนท่ี ๔ 
เรื่อง คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาดกับการเปนพลเมืองดี 

 
คําช้ีแจง   ใหลูกเสือระบายสีภาพ และเขียนคําสนทนาระหวางกันลงในเครื่องหมายท่ีใหไว ภาพนี้เปนกฎ       

ขอใด กฎวาอยางไร 
 
 

หมู....................... 
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตรงกับกฎขอท่ี ........ 
กฎนั้นวาอยางไร 

.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................... 
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๗๒
 

ใบงาน ขอ ๒  แผนท่ี ๔ 
เรื่อง คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาดกับการเปนพลเมืองดี 

 
คําช้ีแจง   ใหลูกเสือระบายสีภาพ และเขียนคําสนทนาระหวางกันลงในเครื่องหมายท่ีใหไว ภาพนี้เปนกฎ       

ขอใด กฎวาอยางไร 
 
 

หมู....................... 
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตรงกับกฎขอท่ี ........ 
กฎนั้นวาอยางไร 

.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................... 
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๗๓
 

ใบงาน ขอ ๒  แผนท่ี ๕ 
เรื่อง คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาดกับการเปนพลเมืองดี 

 
คําช้ีแจง  ใหหมูของทานระบายสีภาพท่ีผูกํากับลูกเสือมอบใหมา พรอมอุปกรณสี และภาพนี้ตรงกับกฎขอใด  

กฎนั้นวาอยางไร 
 
 

หมู....................... 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
ตรงกับกฎขอท่ี ........ 
กฎนั้นวาอยางไร 

.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................... 
 
           

 
 
 

๗๔
 

ใบงาน ขอ ๒  แผนท่ี ๖ 
เรื่อง คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาดกับการเปนพลเมืองดี 

 
คําช้ีแจง  ใหหมูของทานระบายสีภาพท่ีผูกํากับลูกเสือมอบใหมา พรอมอุปกรณสี และภาพนี้ตรงกับกฎขอใด  

กฎนั้นวาอยางไร 
 
 

หมู....................... 
                
                       
 
 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
ตรงกับกฎขอท่ี ........ 
กฎนั้นวาอยางไร 

.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................... 
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๗๔
 

ใบงาน ขอ ๒  แผนท่ี ๖ 
เรื่อง คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาดกับการเปนพลเมืองดี 

 
คําช้ีแจง  ใหหมูของทานระบายสีภาพท่ีผูกํากับลูกเสือมอบใหมา พรอมอุปกรณสี และภาพนี้ตรงกับกฎขอใด  

กฎนั้นวาอยางไร 
 
 

หมู....................... 
                
                       
 
 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
ตรงกับกฎขอท่ี ........ 
กฎนั้นวาอยางไร 

.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................... 
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๗๕
 

ใบงาน ขอ ๓  แผนท่ี ๑ 
เรื่อง คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาดกับการเปนพลเมืองดี 

 
คําช้ีแจง    ใหลูกเสือระบายสีภาพ และเขียนคําสนทนาระหวางกัน ๒ คน ลงในเครื่องหมายท่ีใหไว ภาพนี้เปน

ขอความท่ีสนทนาเก่ียวของกับกฎขอท่ี..........และกฎนั้นวาอยางไร 
 
 

หมู....................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตรงกับกฎขอท่ี ........ 
กฎนั้นวาอยางไร 

.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 

๗๖
 

ใบงาน ขอ ๓  แผนท่ี ๒ 
เรื่อง คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาดกับการเปนพลเมืองดี 

 
คําช้ีแจง    ใหลูกเสือระบายสีภาพ และเขียนคําสนทนาระหวางกัน ๒ คน ลงในเครื่องหมายท่ีใหไว ภาพนี้เปน

ขอความท่ีสนทนาเก่ียวชองกับกฎขอท่ี..........และกฎนั้นวาอยางไร 
 
 

หมู....................... 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
ตรงกับกฎขอท่ี ........ 
กฎนั้นวาอยางไร 

.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 



78

๗๖
 

ใบงาน ขอ ๓  แผนท่ี ๒ 
เรื่อง คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาดกับการเปนพลเมืองดี 

 
คําช้ีแจง    ใหลูกเสือระบายสีภาพ และเขียนคําสนทนาระหวางกัน ๒ คน ลงในเครื่องหมายท่ีใหไว ภาพนี้เปน

ขอความท่ีสนทนาเก่ียวชองกับกฎขอท่ี..........และกฎนั้นวาอยางไร 
 
 

หมู....................... 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
ตรงกับกฎขอท่ี ........ 
กฎนั้นวาอยางไร 

.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................... 
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๗๗
 

ใบงาน ขอ ๓  แผนท่ี ๓ 
เรื่อง คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาดกับการเปนพลเมืองดี 

 
คําช้ีแจง ใหลูกเสือระบายสีภาพ และเขียนคําสนทนาระหวางกัน ๒ คน ลงในเครื่องหมายท่ีใหไว ภาพนี้เปน

ขอความท่ีสนทนาเก่ียวชองกับกฎขอท่ี..........และกฎนั้นวาอยางไร 
 
 

หมู....................... 
 

 

 

 

 
ตรงกับกฎขอท่ี ........ 
กฎนั้นวาอยางไร 

.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................... 
 
 
 
 
 

 

๗๘
 

ใบงาน ขอ ๓  แผนท่ี ๔ 
เรื่อง คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาดกับการเปนพลเมืองดี 

 
คําช้ีแจง ใหลูกเสือระบายสีภาพ และเขียนคําสนทนาระหวางกัน ๒ คน ลงในเครื่องหมายท่ีใหไว ภาพนี้เปน

ขอความท่ีสนทนาเก่ียวชองกับกฎขอท่ี..........และกฎนั้นวาอยางไร 
 
 

หมู....................... 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตรงกับกฎขอท่ี ........ 
กฎนั้นวาอยางไร 

.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................... 
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๗๘
 

ใบงาน ขอ ๓  แผนท่ี ๔ 
เรื่อง คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาดกับการเปนพลเมืองดี 

 
คําช้ีแจง ใหลูกเสือระบายสีภาพ และเขียนคําสนทนาระหวางกัน ๒ คน ลงในเครื่องหมายท่ีใหไว ภาพนี้เปน

ขอความท่ีสนทนาเก่ียวชองกับกฎขอท่ี..........และกฎนั้นวาอยางไร 
 
 

หมู....................... 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตรงกับกฎขอท่ี ........ 
กฎนั้นวาอยางไร 

.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................... 
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๗๙
 

 

ตัวอยางกิจกรรมท่ี ๒  
เกมบิงโก (ทดสอบความรูเปนกลุม) แผนท่ี ๑ 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 

 

 
ตองทํา ๒๐ ชุด (คําตอบแตละชุดไมอยูท่ีเดิม) 

 
หมายเหตุ   ทําใบบิงโกใหมากกวา ๒๐ ชุด หรือตามจํานวนเทาท่ีจะทําได โดยสลับท่ีคําตอบอยาใหซํ้าใบเดิม
หรือต้ังคําถามเพ่ิมข้ึน เพ่ือนําคําตอบมาลงในใบบิงโก ทําใหมีใบบิงโกหลากหลายแบบ (คําตอบแตละชุดจะ      
ไมอยูท่ีเดิมและซํ้ากัน) 
 

 

FREEมองไกล

บรกิาร
พระ

มงกฎุ
เกลา้ฯ

ความ
ซือสตัย์

ทําดี
ทีสดุ

ความหมาย 
ของ

คําปฏิญาณ

กฎ
ขอ้ ๑ 

อเมรกิา

กฎ
ขอ้ ๙

พ.ศ. 
๒๔๗๕

คติพจน์
ทัวไป

ลกูเสือ
สามญั

กฎ
ขอ้ ๗

ความหมาย
คํา

ปฏิญาณ

กฎ 
ขอ้ ๑๐

องักฤษ 
พ.ศ. 

๒๔๗๙ 

กฎ
ของ

ลกูเสือ

๘๐
 

ตัวอยางคําถาม บิงโก  
 

ลําดับ คําถาม คําตอบ ขอมูลเพ่ิม 

๑ 
ลูกเสือมีใจราเริงและไมยอทอตอความยาก 
ลําบาก 

ภาพลูกเสือตอตัว            
และเดินสวนสนาม ๒ รูป 

๒ ลูกเสือมีหนาท่ีกระทําตนใหเปนประโยชน           
และชวยเหลือผูอ่ืน 

ภาพเนตรนารี         
กวาดถนน กฎขอ ๓ 

๓ ลูกเสือมีความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย และซ่ือตรงตอผูมีพระคุณ 

ภาพถวายของใหพระ
ประมุขลูกเสือ
แหงชาติ 

กฎขอ ๒ 

๔ คติพจนลูกเสือสามัญรุนใหญ มองไกล  
๕ ลูกเสือมีความเมตตากรุณาตอสัตว ภาพคนกับสัตว กฎขอ ๖ 

๖ การแสดงรหัสของลูกเสือประเทศไทย              
ใชแสดงรหัสแบบประเทศใด อังกฤษ อเมริกา ยกมือสูง 

๗ คติพจนลูกเสือวิสามัญ บริการ  
๘ The Scout’s Law กฎของลูกเสือ  

๙ 

สมพงษจายเงินเปนคาขาวถุงใหแมคา             
โดยจายเปนธนบัตร ๕๐ บาท แมคากําลังยุง   
ในการขายกลับทอนใหเขา ๘๐ บาท เขารีบ          
นําเงินกลับไปคืนแมคา 

ความซ่ือสัตย  

๑๐ เสียชีพอยาเสียสัตย คติพจนลูกเสือท่ัวไป  

๑๑ 
เด็กชายวินัยหารายไดตอนเย็น โดยการรับจาง
ลางรถยนตท่ีอูรถไดเงินมาเสียคาเทอม และ
หยอดเงินใสกระปุกออมสินทุกสัปดาห 

กฎขอ ๙ ลูกเสือเปนผูมัธยัสถ 

๑๒ ลูกเสือไปรวมงานชุมนุมลูกเสือโลกท่ีอังกฤษ กฎขอ ๔ 
ลูกเสือเปนมิตรของคน
ทุกคนและเปนพ่ีนอง
กับลูกเสืออ่ืนท่ัวโลก 

๑๓ มีกฎลูกเสือ ๑๐ ขอ เม่ือ พ.ศ. ใด ๒๔๗๕  

๑๔ การใหคําม่ันสัญญาของตนเองวาจะประพฤติ
ตามคําท่ีกลาวไวทุกประการดวยความสุจริตใจ 

ความหมายของ       
คําปฏิญาณ  
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๘๐
 

ตัวอยางคําถาม บิงโก  
 

ลําดับ คําถาม คําตอบ ขอมูลเพ่ิม 

๑ 
ลูกเสือมีใจราเริงและไมยอทอตอความยาก 
ลําบาก 

ภาพลูกเสือตอตัว            
และเดินสวนสนาม ๒ รูป 

๒ ลูกเสือมีหนาท่ีกระทําตนใหเปนประโยชน           
และชวยเหลือผูอ่ืน 

ภาพเนตรนารี         
กวาดถนน กฎขอ ๓ 

๓ ลูกเสือมีความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย และซ่ือตรงตอผูมีพระคุณ 

ภาพถวายของใหพระ
ประมุขลูกเสือ
แหงชาติ 

กฎขอ ๒ 

๔ คติพจนลูกเสือสามัญรุนใหญ มองไกล  
๕ ลูกเสือมีความเมตตากรุณาตอสัตว ภาพคนกับสัตว กฎขอ ๖ 

๖ การแสดงรหัสของลูกเสือประเทศไทย              
ใชแสดงรหัสแบบประเทศใด อังกฤษ อเมริกา ยกมือสูง 

๗ คติพจนลูกเสือวิสามัญ บริการ  
๘ The Scout’s Law กฎของลูกเสือ  

๙ 

สมพงษจายเงินเปนคาขาวถุงใหแมคา             
โดยจายเปนธนบัตร ๕๐ บาท แมคากําลังยุง   
ในการขายกลับทอนใหเขา ๘๐ บาท เขารีบ          
นําเงินกลับไปคืนแมคา 

ความซ่ือสัตย  

๑๐ เสียชีพอยาเสียสัตย คติพจนลูกเสือท่ัวไป  

๑๑ 
เด็กชายวินัยหารายไดตอนเย็น โดยการรับจาง
ลางรถยนตท่ีอูรถไดเงินมาเสียคาเทอม และ
หยอดเงินใสกระปุกออมสินทุกสัปดาห 

กฎขอ ๙ ลูกเสือเปนผูมัธยัสถ 

๑๒ ลูกเสือไปรวมงานชุมนุมลูกเสือโลกท่ีอังกฤษ กฎขอ ๔ 
ลูกเสือเปนมิตรของคน
ทุกคนและเปนพ่ีนอง
กับลูกเสืออ่ืนท่ัวโลก 

๑๓ มีกฎลูกเสือ ๑๐ ขอ เม่ือ พ.ศ. ใด ๒๔๗๕  

๑๔ การใหคําม่ันสัญญาของตนเองวาจะประพฤติ
ตามคําท่ีกลาวไวทุกประการดวยความสุจริตใจ 

ความหมายของ       
คําปฏิญาณ  
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๘๑
 

ลําดับ คําถาม คําตอบ ขอมูลเพ่ิม 

๑๕ ลูกเสือเปนผูสุภาพเรียบรอย 
ภาพลูกเสือทํา
วันทยหัตถกับ
ผูบังคับบัญชา 

กฎขอ ๕ 

๑๖ เนตรนารีสมศรีไดรับเกียรติบัตรใหเปน             
เนตรนารีตัวอยางท่ีมีความประพฤติดี กฎขอ ๑๐ ลูกเสือประพฤติชอบ

ดวยกาย วาจา  ใจ 
๑๗ จงเตรียมพรอม คติพจนลูกเสือสามัญ  

๑๘ 
นิดสัญญากับแมไววาขอไปดูภาพยนตร      
เสร็จแลวจะรีบกลับทันที แตเพ่ือนกลับชวน        
ไปเท่ียวตอ นิดจึงปฏิเสธไมไปกับเพ่ือน 

กฎขอ ๗ 

ลูกเสือเชื่อฟงคําสั่ง 
ของบิดามารดาและ
ผูบังคับบัญชา           
ดวยความเคารพ 

๑๙ ลูกเสือมีเกียรติเชื่อถือถือได ขอ ๑ กฎ 

๒๐ ผูกอต้ังลูกเสือไทย ร. ๖ พระมงกุฎเกลาฯ 

หมายเหตุ    คําถามอาจมีมากกวานี้ โดยอาจจะนําคําถามในเรื่องของลูกเสือชอสะอาดมานําเสนอ โดยนํา
คําตอบไปวางไวในใบบิงโก ซ่ึงจะทําใหมีใบบิงโกหลากหลายแบบ และไมจําเปนตองถามเรียงตามขอท่ีจัดไว 
 

อุปกรณ 
๑. ใบตารางบิงโก ๒๐ ชุด หรือมากกวานี้ก็ได 
๒. ฝาขวดน้ํา หรือฝาเบียร หรืออ่ืน ๆ หมูละ ๒๐ ฝา ตอชุดบิงโก 
๓. มีรางวัลใหลูกเสือ เชน ฮอลล ทอฟฟ หรือภาพดารา ภาพรัชกาลท่ี ๖ รัชกาลท่ี ๙ หรืออ่ืน ๆ (ไมมี

รางวัลใหก็ได) 
กติกาการเลน 

๑. แจกใบบิงโก ใหหมูละ ๑ - ๒ ชุด หรือตามจํานวนท่ีเตรียมไวก็ได พยายามใหพอกับจํานวนคนในหมู
ดูไดท่ัวถึง  

๒. แจงกติกา  
• กติกาบิงโกท่ัวไป โดยวางฝาขวดน้ําหรือสัญลักษณไวในชอง จนเรียงตามแนวนอน แนวต้ัง 

หรือแนวทแยงจนครบ ใหรองวา บิงโก จึงจะไดรับรางวัล ซ่ึงอาจมีหลายหมูก็ได    
• ผูกํากับถามคําถามท่ีเตรียมไว โดยมีคําตอบแทนหมายเลขบิงโก เม่ือถามคําถามแลว        

ใหลูกเสือเลือกคําตอบโดยวางฝาขวดน้ําไวในชองบิงโก ใหเวนเวลาตามสมควร จึงเฉลยคําตอบในสวนของผูท่ี
ตอบผิด ใหยายฝาขวดน้ําไปในชองท่ีถูกตอง เวนแตในใบบิงโกนั้นไมมีคําตอบท่ีตาราง หากหมูใดตอบถูกโดยมี
ฝาขวดน้ําเรียงเปนเสนตรง หรือเสนกากบาท   

• คําถามใหเรียกทีละหมูวาตองการคําถามขอใด คําถาม มี ๒๐ ขอ การเลนอาจไมตองครบ 
๒๐ ขอก็ได ตามเวลาท่ีพอเหมาะ 

๘๒
 

ตัวอยางกิจกรรมท่ี ๓ 
แขงขันตอบัตรคํา เปนหมู/กลุม 

 
นําขอความของกฎแตละขอมาทําบัตรคํา ขอละประมาณ ๘ - ๑๐ ขอความเทา ๆ กัน จํานวนกฎ ๑๐ ขอ เชน 
 
ชุดท่ี ๑ 

                                                          

                       
 
 
ชุดท่ี ๒  

                           

                                              

 
 

ตัวอยางกิจกรรมท่ี ๔ 
สงบอล หรือรอนเครื่องบินกระดาษ 

ตอบคําถามเปนรายบุคคล 
 
อุปกรณ ลูกบอลเล็ก มีคําถามในลูกบอล หรือเครื่องบินกระดาษ มีคําถามท่ีเครื่องบินกระดาษ 
วิธีเลน รองเพลงท่ีสนุกสนาน สงบอลไป ถาเพลงหยุดตรงผูใด ตองตอบคําถาม ถาเปนเครื่องบินใชรอนลงตรง

ผูใด ผูนั้นก็ตอบคําถาม 

 
 

  

  ได

    

   

ถือ 

ประโยชน และ ชวยเหลือ ผูอื่น 

ใหเปนกระทําตน มีหนาท่ีลูกเสือขอท่ี ๒

ขอ ๑ ลูก เสือ เกียรติ 

เช่ือ 

มี 
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๘๒
 

ตัวอยางกิจกรรมท่ี ๓ 
แขงขันตอบัตรคํา เปนหมู/กลุม 

 
นําขอความของกฎแตละขอมาทําบัตรคํา ขอละประมาณ ๘ - ๑๐ ขอความเทา ๆ กัน จํานวนกฎ ๑๐ ขอ เชน 
 
ชุดท่ี ๑ 

                                                          

                       
 
 
ชุดท่ี ๒  

                           

                                              

 
 

ตัวอยางกิจกรรมท่ี ๔ 
สงบอล หรือรอนเครื่องบินกระดาษ 

ตอบคําถามเปนรายบุคคล 
 
อุปกรณ ลูกบอลเล็ก มีคําถามในลูกบอล หรือเครื่องบินกระดาษ มีคําถามท่ีเครื่องบินกระดาษ 
วิธีเลน รองเพลงท่ีสนุกสนาน สงบอลไป ถาเพลงหยุดตรงผูใด ตองตอบคําถาม ถาเปนเครื่องบินใชรอนลงตรง

ผูใด ผูนั้นก็ตอบคําถาม 

 
 

  

  ได

    

   

ถือ 

ประโยชน และ ชวยเหลือ ผูอื่น 

ใหเปนกระทําตน มีหนาท่ีลูกเสือขอท่ี ๒

ขอ ๑ ลูก เสือ เกียรติ 

เช่ือ 

มี 
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๘๓
 

ตัวอยางกิจกรรมท่ี ๕ 
ทองคําปฏิญาณและกฎ 

ตัวอยางใบงานกิจกรรมท่ี ๕ 
  
คําช้ีแจง ใหลูกเสือแตละหมูทดสอบทองคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือรายบุคคล โดยเลือกทดสอบกับ        

นายหมูของหมูใดหมูหนึ่ง หลังจากทดสอบเสร็จเรียบรอยใหนายหมูบันทึกผลพรอมรายงานผล       
การทดสอบกับผูกํากับ สวนนายหมูแตละหมูใหทดสอบกับผูกํากับ (ทดสอบนอกเวลา) 

 
 

ตารางบันทึกผลการทดสอบทองคําปฏิญาณและกฎ 
ขีดเครื่องหมาย   ลงในชองสําหรับผูท่ีผานการทดสอบ 

 
        หมูท่ีทดสอบ …………………………… 
       ลงชื่อ ………………………………… ผูทดสอบ 

             (…………………………….) 
                          นายหมู   หมู ……………………….. 

 
 

ท่ี 
 

ช่ือ - ช่ือสกุล 
 

ผลการทดสอบ 
คําปฏิญาณ กฎ 

ผา
น 

ไม
ผา

น 

ผา
น 

ไม
ผา

น 

๑.      
๒.      
๓.      
๔.      
๕.      
๖.      

สรุปผลการทดสอบ (จํานวน)     

คําช้ีแจง  ใหลูกเสือปฏิบัติงานจิตสาธารณ
การปฏิบัติกิจกรรมเปนลายลักษณอักษ
สมุดทําความดี มีผูเซ็นรับรองทุกกิจกรรม

 
 
 
 

 

 

ว.ด.ป. 

 
 
 
 
 
 
 

๘๔
 

ตัวอยางกิจกรรมท่ี ๖  
กิจกรรมจิตสาธารณะ 

เปนรายบุคคล 
 

บัติงานจิตสาธารณะหรือจิตอาสา ภายใน ๑ เดือน ใหครบ 
การปฏิบัติกิจกรรมเปนลายลักษณอักษร ใหปฏิบัติงานท่ีบาน โรงเรียน หรือชุมชน

มีผูเซ็นรับรองทุกกิจกรรม 
 

ตัวอยางสมุดทําความตัวอยางสมุดทําความดีดี  

 
 
 
 
 
 
 

 

กิจกรรมจิตอาสา
โรงเรียน.............................
ชือ - สกุล...........................

หมู่............................
ชันมธัยมศึกษาปีที...........

ผูก้าํกบั.......................................
รองผูก้าํกบั.................................

กิจกรรมท่ีปฏบิัติ บาน / โรงเรียน / ชุมชน  (๒๐ คร้ัง) 

กิจกรรมท่ีปฏบิัติ 
สถานท่ี 

ผูรับรอง บาน ร.ร. อื่น ๆ 
     
     
     
     
     
     
   

ลงช่ือ................................................... 
(..........................................................) 

ผูกํากับ 

ใหครบ ๒๐ ครั้ง โดยมีผูรับรอง      
หรือชุมชน โดยบันทึกลงใน
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คําช้ีแจง  ใหลูกเสือปฏิบัติงานจิตสาธารณ
การปฏิบัติกิจกรรมเปนลายลักษณอักษ
สมุดทําความดี มีผูเซ็นรับรองทุกกิจกรรม

 
 
 
 

 

 

ว.ด.ป. 

 
 
 
 
 
 
 

๘๔
 

ตัวอยางกิจกรรมท่ี ๖  
กิจกรรมจิตสาธารณะ 

เปนรายบุคคล 
 

บัติงานจิตสาธารณะหรือจิตอาสา ภายใน ๑ เดือน ใหครบ 
การปฏิบัติกิจกรรมเปนลายลักษณอักษร ใหปฏิบัติงานท่ีบาน โรงเรียน หรือชุมชน

มีผูเซ็นรับรองทุกกิจกรรม 
 

ตัวอยางสมุดทําความตัวอยางสมุดทําความดีดี  

 
 
 
 
 
 
 

 

กิจกรรมจิตอาสา
โรงเรียน.............................
ชือ - สกุล...........................

หมู่............................
ชันมธัยมศึกษาปีที...........

ผูก้าํกบั.......................................
รองผูก้าํกบั.................................

กิจกรรมท่ีปฏบิัติ บาน / โรงเรียน / ชุมชน  (๒๐ คร้ัง) 

กิจกรรมท่ีปฏบิัติ 
สถานท่ี 

ผูรับรอง บาน ร.ร. อื่น ๆ 
     
     
     
     
     
     
   

ลงช่ือ................................................... 
(..........................................................) 

ผูกํากับ 

ใหครบ ๒๐ ครั้ง โดยมีผูรับรอง      
หรือชุมชน โดยบันทึกลงใน
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๘๕
 

แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรม  
ช่ือวิชา คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาดกับการเปนพลเมืองดี 
หมู............................... 

ขอ รายการประเมิน ระดับคุณภาพ 
๔ ๓ ๒ ๑ 

๑ การตรงตอเวลา     
๒ ระบบหมูและการมีสวนรวมของสมาชิก     
๓ การสรุปความรูท่ีไดรับ     
 รวม     

 
      ลงชื่อ.................................................  
                                                                         (..................................................) 
                                                                                  ผูกํากับลูกเสือ 
 
 

เกณฑการประเมินผล 

รายการท่ีประเมิน 
ระดับคุณภาพ/คะแนน 

ดีมาก (๔) ดี (๓) พอใช (๒) ปรับปรุง (๑) 
๑. การตรงตอเวลา ๑. การเขารวมกิจกรรม

ตามเวลา/ ตรงเวลา 
๒. ผลงานเสร็จตาม
เวลาท่ีกําหนด 
๓. การนําเสนอใชเวลา
ตามท่ีกําหนด 

ปฏิบัติได ๒ ขอ 
ใน ๓ ขอ 

ปฏิบัติได ๑ ขอ        
ใน ๓ ขอ 

ปฏิบัติไมไดเลย 

๒. ระบบหมูและ         
การมีสวนรวม           
ของสมาชิก 

ทุกคนมีสวนรวม สมาชิก ๑ คน  
ไมไดมีสวนรวม 

สมาชิก ๒ คน            
ไมไดมีสวนรวม 

สมาชิก ๓ คน     
ข้ึนไป ไมได            
มีสวนรวม 
 

๓. การสรุปความรู           
ท่ีไดรับ 

ถูกตองทุกขอ 
 

ผิด ๑ ขอ ผิด ๒ ขอ ผิด ๓ ขอ ข้ึนไป 
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๘๗
 

 บทเรียนท่ี ๗ 
ช่ือวิชา   กลุมสัมพันธ เวลา ๔๕ นาที 

ขอบขายรายวิชา  รูปแบบการจัดกิจกรรมกลุมสัมพันธ     

กิจกรรม วัตถุประสงค 

ละลายพฤติกรรม (Ice Break) เพ่ือสรางบรรยากาศในการทํางานรวมกัน   
กระบวนการกลุม (Group Process) เพ่ือสรางกระบวนการทํางานรวมกันเปนกลุม  
การสรางทีมงานและการทํางาน         
เปนทีม (Team Building and 
Team Work) 

เพ่ือสรางทีมงานใหเกิดการยอมรับซ่ึงกันและกัน การปลุกพลัง        
ดึงศักยภาพของแตละคนท่ีเปนสมาชิกในทีม เปนการเตรียมความ
พรอมกับการแขงขัน ทําใหสมาชิกในทีมไดมีโอกาสปฏิสัมพันธกัน 

การพัฒนาศักยภาพ 
(Golden chain development) 

เพ่ือใหเกิดการยอมรับความแตกตาง พัฒนาทางดานศักยภาพ            
เปดใจยอมรับซ่ึงกันและกัน เกิดสัมพันธภาพท่ีดีตอเพ่ือนรวมงาน   

 
จุดหมาย เพ่ือใหลูกเสือสามัญรุนใหญสามารถสรางความสัมพันธระหวางกันได 
วัตถุประสงค เม่ือจบบทเรียนนี้แลว ลูกเสือสามัญรุนใหญสามารถสรางความสัมพันธและอยูรวมกันใน        
คายลูกเสืออยางมีความสุข 
วิธีการสอน/กิจกรรม 

๑. นําเขาสูบทเรียนโดยใชเพลงท่ีสนุกสนานตาง ๆ เพ่ือกระตุนใหมีความพรอมท่ีจะปฏิบัติกิจกรรมตอไป 
๒. จัดกิจกรรมกลุมสัมพันธเพ่ือสรางความคุนเคย โดยใชเพลง เกม การจับกลุมสนทนาซักถามขอมูล

สวนตัวซ่ึงกันและกัน 
๓. เพลง เกม ท่ีใชควรใหผูเขารวมกิจกรรมไดเปลี่ยนพฤติกรรม ดังนี้ 

• มีการเคลื่อนไหวอวัยวะของรางกายใหมีความสัมพันธกัน  
• เนนความสนุกสนานเพลิดเพลิน 
• มีการทํางานรวมกันเปนทีม 
• มีปฏิสัมพันธความเปนมิตรไมตรีตอกัน 

๔. อภิปราย สรุปสิ่งท่ีไดจากการเขารวมกิจกรรมกลุมสัมพันธ  
ส่ือการสอน 

๑. เครื่องเสียง, ๒. เครื่องดนตรี เชน กลอง ฉ่ิง ฉาบ กรับ ฯลฯ, ๓. เพลง เกม  
การประเมินผล 

๑. วิธีการวัดผล : สังเกตพฤติกรรมในการเขารวมกิจกรรมกลุมสัมพันธ 
๒. เครื่องมือวัดผล : แบบสังเกตพฤติกรรมในการเขารวมกิจกรรมกลุมสัมพันธ 
๓. เกณฑการประเมินผล : ผานเกณฑรอยละ ๘๐ 

เนื้อหาวิชา กลุมสัมพันธ 
 

๘๘
 

ใบความรูท่ี ๗.๑ 
เรื่อง กลุมสัมพันธ  

 
กิจกรรมท่ี ๑ ใครช่ืออะไร 
อุปกรณ รายชื่อสมาชิกทุกคน 
กระบวนการ 

๑. วิทยากรอานรายชื่อสมาชิกและใหยืนข้ึนแสดงตัวทีละคน จนหมดทุกคน แลวใหปดปายชื่อท่ีต้ังบน
โตะ (ถามี) 

๒. วิทยากรเชิญสมาชิกหมายเลข ๑ เอยชื่อสมาชิก ๑ คน และผูท่ีไดรับการเรียกชื่อยืนแสดงตัวอีกครั้ง 
๓. สมาชิกท่ีไดรับการเรียกชื่อก็จะเรียกชื่อคนตอไป ดําเนินเชนนี้ตอไปเรื่อย ๆ โดยไมมีการซํ้าคน 

วิทยากรจะคอยขีดหมายเลขบนผังท่ีนั่งออกทีละคนจนหมด 
๔. ในกรณีท่ีจําชื่อไมได เรียกไมถูก ใหถามชื่อบุคคลนั้นแลวแนะนําตัว 

กิจกรรมท่ี ๒  แจกพอตคนโชคดี 
อุปกรณ สลากชื่อสมาชิกใสในกลองหรือกระปอง 
กระบวนการ 

๑. วิทยากรชี้แจงใหสมาชิกทราบวา ในกระปองมีสลากชื่อของสมาชิกทุกคน วิทยากรเริ่มหยิบสลาก       
ท่ี ๑ คนท่ีหยิบไดตองแสดงกิจกรรมอยางหนึ่งใหสมาชิกชม เชน รองเพลง เลานิทาน แลวหยอดเหรียญ ๑ บาท 
ลงในกระปองแลวสงคนตอไป และปฏิบัติเชนเดียวกับคนท่ี ๑ 

๒. เม่ือสมาชิกเขาใจดีแลว วิทยากรเริ่มดําเนินการไปเรื่อย ๆ จํานวนก่ีคนก็ไดตามความเหมาะสม         
คนสุดทายจะไดรับเงินท้ังหมดท่ีอยูในกระปอง 

กิจกรรมท่ี ๓ ผูกเชือกสัมพันธ 
อุปกรณ เชือกฟางยาวประมาณ ๑ ฟุต จํานวนเทาสมาชิก 
กระบวนการ 

๑. วิทยากรกลาวนําเก่ียวกับการตองการทดสอบพลังกลุม โดยจะมอบงานใหทํา ๑ ชิ้น ใหสมาชิกของ
กลุมประมาณวาจะใชเวลาก่ีนาที โดยไมบอกวาจะทําอะไร 

๒. วิทยากรแจกเชือกคนละ ๑ เสน 
๓. วิทยากรชี้แจงกติกาวาเม่ือเริ่มจับเวลา ใหทุกคนนําเชือกของตนเองตอกับเชือกของคนอ่ืนจนกลาย  

เปนเสนเดียวกัน และจะตองดึงไมหลุด 
๔. วิทยากรใหสัญญาณเริ่มกิจกรรมพรอมท้ังจับเวลา 
๕. เม่ือหมดเวลาวิทยากรทดสอบดึงรอยตอแตละเสนวาหลุดหรือไม ถาหลุดลบเวลาตําแหนงละ          

๑ วินาที 
๖. วิทยากรเปดโอกาสใหสมาชิกอภิปรายในประเด็นท่ีวา “งานของเราจะเสร็จสิ้นไดอยางเรียบรอย

และรวดเร็ว เพราะเหตุใด” 
๗. วิทยากรใหขอคิดเพ่ิมเติมเก่ียวกับความสามัคคี ปริมาณและคุณภาพการมอบหมายงานท่ีแจง

จุดประสงคชัดเจน 
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๘๘
 

ใบความรูท่ี ๗.๑ 
เรื่อง กลุมสัมพันธ  

 
กิจกรรมท่ี ๑ ใครช่ืออะไร 
อุปกรณ รายชื่อสมาชิกทุกคน 
กระบวนการ 

๑. วิทยากรอานรายชื่อสมาชิกและใหยืนข้ึนแสดงตัวทีละคน จนหมดทุกคน แลวใหปดปายชื่อท่ีต้ังบน
โตะ (ถามี) 

๒. วิทยากรเชิญสมาชิกหมายเลข ๑ เอยชื่อสมาชิก ๑ คน และผูท่ีไดรับการเรียกชื่อยืนแสดงตัวอีกครั้ง 
๓. สมาชิกท่ีไดรับการเรียกชื่อก็จะเรียกชื่อคนตอไป ดําเนินเชนนี้ตอไปเรื่อย ๆ โดยไมมีการซํ้าคน 

วิทยากรจะคอยขีดหมายเลขบนผังท่ีนั่งออกทีละคนจนหมด 
๔. ในกรณีท่ีจําชื่อไมได เรียกไมถูก ใหถามชื่อบุคคลนั้นแลวแนะนําตัว 

กิจกรรมท่ี ๒  แจกพอตคนโชคดี 
อุปกรณ สลากชื่อสมาชิกใสในกลองหรือกระปอง 
กระบวนการ 

๑. วิทยากรชี้แจงใหสมาชิกทราบวา ในกระปองมีสลากชื่อของสมาชิกทุกคน วิทยากรเริ่มหยิบสลาก       
ท่ี ๑ คนท่ีหยิบไดตองแสดงกิจกรรมอยางหนึ่งใหสมาชิกชม เชน รองเพลง เลานิทาน แลวหยอดเหรียญ ๑ บาท 
ลงในกระปองแลวสงคนตอไป และปฏิบัติเชนเดียวกับคนท่ี ๑ 

๒. เม่ือสมาชิกเขาใจดีแลว วิทยากรเริ่มดําเนินการไปเรื่อย ๆ จํานวนก่ีคนก็ไดตามความเหมาะสม         
คนสุดทายจะไดรับเงินท้ังหมดท่ีอยูในกระปอง 

กิจกรรมท่ี ๓ ผูกเชือกสัมพันธ 
อุปกรณ เชือกฟางยาวประมาณ ๑ ฟุต จํานวนเทาสมาชิก 
กระบวนการ 

๑. วิทยากรกลาวนําเก่ียวกับการตองการทดสอบพลังกลุม โดยจะมอบงานใหทํา ๑ ชิ้น ใหสมาชิกของ
กลุมประมาณวาจะใชเวลาก่ีนาที โดยไมบอกวาจะทําอะไร 

๒. วิทยากรแจกเชือกคนละ ๑ เสน 
๓. วิทยากรชี้แจงกติกาวาเม่ือเริ่มจับเวลา ใหทุกคนนําเชือกของตนเองตอกับเชือกของคนอ่ืนจนกลาย  

เปนเสนเดียวกัน และจะตองดึงไมหลุด 
๔. วิทยากรใหสัญญาณเริ่มกิจกรรมพรอมท้ังจับเวลา 
๕. เม่ือหมดเวลาวิทยากรทดสอบดึงรอยตอแตละเสนวาหลุดหรือไม ถาหลุดลบเวลาตําแหนงละ          

๑ วินาที 
๖. วิทยากรเปดโอกาสใหสมาชิกอภิปรายในประเด็นท่ีวา “งานของเราจะเสร็จสิ้นไดอยางเรียบรอย

และรวดเร็ว เพราะเหตุใด” 
๗. วิทยากรใหขอคิดเพ่ิมเติมเก่ียวกับความสามัคคี ปริมาณและคุณภาพการมอบหมายงานท่ีแจง

จุดประสงคชัดเจน 
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๘๙
 

กิจกรรมท่ี ๔ ใครเฉียบ 
อุปกรณ ไมมี 
กระบวนการ 

๑. วิทยากรแบงสมาชิกออกเปน ๒ กลุมเทา ๆ กัน  
๒. เชิญสมาชิกออกมาทีละคู สลับกันถามปญหาอะไรเอย อีกฝายจะตองตอบ เชน ตัวยอ ตัวเต็มอะไร  

อะไรตรงขามอะไร สิ่งนั้นสีอะไร ฯลฯ 
๓. วิทยากรคอยใหคะแนน ฝายไหนไดแตมสูงกวากันก็จะชนะ 
๔. วิทยากรเปดอภิปราย กิจกรรมนี้ใหแงคิดอะไร 
๕. วิทยากรเสริมเนนเรื่องความต่ืนตัวอยูเสมอ การแกปญหาเฉพาะหนายิ่งฝกยิ่งแกรง 

หมายเหตุ   
๑. ตัวอยางกิจกรรมรวบรวมจากหนังสือ ๑๐๑ กิจกรรมประกอบการฝกอบรมของ อาจารยอนุกูล          

เยี่ยงพฤกษาวัลย 
๒. ผู ดําเนินการกิจกรรมกลุมสัมพันธ  สามารถเลือกกิจกรรมท่ีสอดคลองกับเนื้อหาวิชาตาม         

ความเหมาะสม 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๙๐
 

แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรม  
ช่ือวิชา กลุมสัมพันธ 
หมู...............................   

ขอ รายการประเมิน ระดับคุณภาพ 
๔ ๓ ๒ ๑ 

๑ มีการทํางานเปนทีม     
๒ มีความกระตือรือรน     
๓ มีปฏิสัมพันธความเปนมิตรไมตรีตอกัน     
 รวม     

          
      ลงชื่อ.................................................  
                                                                         (..................................................) 
                                                                                  ผูกํากับลูกเสือ 
 
 

เกณฑการประเมินผล 

รายการท่ีประเมิน ระดับคุณภาพ/คะแนน 
ดีมาก (๔) ดี (๓) พอใช (๒) ปรับปรุง (๑) 

๑. มีการทํางาน        
เปนทีม 

สมาชิกทุกคน          
มีสวนรวม 

สมาชิกไมให      
ความรวมมือ         
๑ คน 

สมาชิกไมให       
ความรวมมือ              
๒ คน 

สมาชิกไมให         
ความรวมมือ           
๓ คน ข้ึนไป 

๒. มีความ
กระตือรือรน 

ทุกคนมีความ
กระตือรือรน 

ขาดความ
กระตือรือรน          
๑ คน 

ขาดความ
กระตือรือรน               
๒ คน 

ขาดความ
กระตือรือรน               
๓ คน ข้ึนไป 

๓. มีปฏิสัมพันธ
ความเปนมิตร
ไมตรีตอกัน 

ทุกคนมีปฏิสัมพันธ   
ความเปนมิตรไมตรี
ตอกัน 

ขาดการมี
ปฏิสัมพันธ         
ความเปนมิตรไมตรี
ตอกัน ๑ คน 

ขาดการมี
ปฏิสัมพันธ          
ความเปนมิตรไมตรี
ตอกัน ๒ คน 

ขาดการมี
ปฏิสัมพันธ       
ความเปนมิตรไมตรี
ตอกัน ๓ คน ข้ึนไป 
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๙๐
 

แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรม  
ช่ือวิชา กลุมสัมพันธ 
หมู...............................   

ขอ รายการประเมิน ระดับคุณภาพ 
๔ ๓ ๒ ๑ 

๑ มีการทํางานเปนทีม     
๒ มีความกระตือรือรน     
๓ มีปฏิสัมพันธความเปนมิตรไมตรีตอกัน     
 รวม     

          
      ลงชื่อ.................................................  
                                                                         (..................................................) 
                                                                                  ผูกํากับลูกเสือ 
 
 

เกณฑการประเมินผล 

รายการท่ีประเมิน ระดับคุณภาพ/คะแนน 
ดีมาก (๔) ดี (๓) พอใช (๒) ปรับปรุง (๑) 

๑. มีการทํางาน        
เปนทีม 

สมาชิกทุกคน          
มีสวนรวม 

สมาชิกไมให      
ความรวมมือ         
๑ คน 

สมาชิกไมให       
ความรวมมือ              
๒ คน 

สมาชิกไมให         
ความรวมมือ           
๓ คน ข้ึนไป 

๒. มีความ
กระตือรือรน 

ทุกคนมีความ
กระตือรือรน 

ขาดความ
กระตือรือรน          
๑ คน 

ขาดความ
กระตือรือรน               
๒ คน 

ขาดความ
กระตือรือรน               
๓ คน ข้ึนไป 

๓. มีปฏิสัมพันธ
ความเปนมิตร
ไมตรีตอกัน 

ทุกคนมีปฏิสัมพันธ   
ความเปนมิตรไมตรี
ตอกัน 

ขาดการมี
ปฏิสัมพันธ         
ความเปนมิตรไมตรี
ตอกัน ๑ คน 

ขาดการมี
ปฏิสัมพันธ          
ความเปนมิตรไมตรี
ตอกัน ๒ คน 

ขาดการมี
ปฏิสัมพันธ       
ความเปนมิตรไมตรี
ตอกัน ๓ คน ข้ึนไป 
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๙๑
 

 บทเรียนท่ี ๘ 
ช่ือวิชา   วินัยและความรับผิดชอบของลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาด             เวลา ๙๕ นาที 
            ในการสรางสังคมท่ีดี 

ขอบขายรายวิชา 
๑. ความหมายและวัตถุประสงคของวินัย 
๒. วินัยและแนวปฏิบัติในการสรางพลเมืองดีของชาติ 
๓. วินัยกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

จุดหมาย   
เพ่ือใหลูกเสือสามัญรุนใหญมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับวินัยและความรับผิดชอบของลูกเสือสามัญ 

รุนใหญชอสะอาดในการสรางสังคมท่ีดี  
วัตถุประสงค 

เม่ือจบบทเรียนนี้แลว ลูกเสือสามัญรุนใหญสามารถ 
๑. บอกความหมายและวัตถุประสงคของวินัยได 
๒. บอกคุณลักษณะของพลเมืองดีของชาติได 
๓. นําความรูเก่ียวกับวินัยกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตไปใชในชีวิตประจําวันได 

วิธีสอน/กิจกรรม 
๑. นําเขาสูบทเรียนโดยใชเพลงท่ีเก่ียวของกับวินัยหรือความรับผิดชอบ หรือใชเกม สื่อ/วีดิทัศน  

นิทาน ฯลฯ (๑๐ นาที) 
๒. อธิบาย (๒๐ นาที) 
๓. แบงลูกเสือออกเปน ๕ กลุม ๆ ละ ๒ หมู จับฉลากเพ่ือศึกษาและปฏิบัติตามใบงาน (๒๐ นาที) 
๔. รายงานผลการปฏิบัติตามใบงาน (๓๐ นาที) 
๕. อภิปรายสรุป (๑๕ นาที) 

ส่ือการสอน 
๑. เพลง 
๒. ภาพ แผนภูมิ เกม นิทาน สื่อวีดิทัศน  
๓. ใบความรู   
๔. ใบงาน    

การประเมินผล 
๑.  วิธีการวัดผล : ประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุม 
๒. เครื่องมือวัดผล : แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรม  
๓. เกณฑการประเมินผล : ผานเกณฑรอยละ ๘๐ 
๔. เอกสารฝกอบรมวิชาผูกํากับลูกเสือ  

เนื้อหาวิชา 
วินัยและความรับผิดชอบของลูกเสือชอสะอาดในการสรางสังคมท่ีดี 

 

๙๒
 

เอกสารประกอบการสอนท่ี ๘.๑ 
เรื่อง วินัยและความรับผิดชอบของลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาดในการสรางสังคมท่ีดี 

 
วิธีสรางวินัยในตนเอง 
ความหมายท่ีแทจริงของคําวา "วินัย"  

วินัยเปนการจัดสรรโอกาส วินัยนี้มักจะเขาใจกันในความหมายเชิงลบ คือไปเขาใจวาเปนเครื่องบังคับ
ควบคุม ซ่ึงยังไมถูกตอง เรียกวาเปนความหมายสําหรับคนท่ียังไมไดพัฒนา ความหมายท่ีตองการของวินัย       
เปนความหมายเชิงบวก กลาวคือ วินัยเปนการจัดสรรโอกาส ทําใหชีวิตและสังคมมีระบบระเบียบ และมีโอกาส
เกิดข้ึน ทําใหทําอะไรไดคลอง ดําเนินชีวิตไดสะดวก ดําเนินกิจการไดสะดวก ถาชีวิตและสังคมไมมีระเบียบ        
ไมเปนระบบ ก็จะสูญเสียโอกาสในการท่ีจะดําเนินชีวิตและทํากิจการของสังคมใหเปนไปดวยดี ตลอดจนทําให
การพัฒนาไดผลดี 
ทําไมจึงตองจัดระเบียบ ทําไมจึงตองมีวินัย 

ถาชีวิตวุนวาย การเปนอยูของมนุษยยอมสับสนหาระเบียบไมได โอกาสในการดําเนินชีวิตก็จะหายไป 
เชนในการประชุม ถาไมมีระเบียบ โตะเกาอ้ีก็วางเกะกะท่ัวไป คนก็เดินกันไปเดินกันมา พูดนี่ก็ฟงกันไมรูเรื่อง 
สับสน แมแตเม่ืออยูในบานของเรา ถาสิ่งของต้ังวางไมเปนระเบียบกระจัดกระจายอยูตรงโนนตรงนี้ แมแต    
จะเดินก็ยาก เดินไปก็เตะโนน ชนนี่ กวาจะถึงประตูก็เสียเวลาต้ังหลายนาที แตพอจัดของใหเปนระเบียบ ตกลง
กันวาตรงนี้เปนทางเดิน ก็เวนไวเปนชองวางเดินพรวดเดียวก็ถึงประตู ทําใหสะดวกรวดเร็ว กิจการตาง ๆ ตองมี
ระเบียบหรือตองอาศัยวินัยมาจัดสรรโอกาสท้ังนั้น ท่ีเห็นไดงาย ๆ เชน เม่ือแพทยจะผาตัด ศัลยแพทยจะตองการ
วินัยมาก จะตองจัดระเบียบเคร่ืองมือท่ีใชตามลําดับ การทํางานอยางเครงครัดทีเดียว ตองตกลงกันไวกอนวา 
ข้ันตอนใดจะใชเครื่องมือไหน และสงเครื่องมือใหถูกตอง คนนี้ยืนตรงนี้ จังหวะนี้ ถึงเวลาไหนสงเครื่องอันไหน 
เพราะอยูในชวงของความเปนความตาย พยาบาลท่ีจัดเตรียมเครื่องมือ ตองพรอมและตองจัดใหถูกลําดับ      
ทุกอยาง ผิดนิดไมได เพราะงานนั้นตองเปนไปตามเวลาท่ีจํากัด ฉะน้ัน ในกิจการท่ียิ่งมีความสําคัญ              
มีความซับซอน มีความเปนความตายเขามาเก่ียวของ วินัยจะยิ่งตองมีความเครงครัดแมนยํามากยิ่งข้ึน ในสังคม
วงกวางออกไป ถาชีวิตคนไมปลอดภัย สังคมไมมีความเปนระเบียบ มีโจร มีขโมย มีการทํารายกัน เราจะไปไหน
เวลาไหน ก็ไมสะดวก เพราะกลัววาถาไปเวลานี้หรือผานสถานท่ีจุดนั้นแลว อาจจะถูกทํารายได เม่ือคนไมกลา
เดินทาง มีความหวาดระแวง กิจการงานของสังคมและการโดยนัยนี้ วินัยจึงชวยจัดทําใหเกิดระบบระเบียบ      
ในชีวิตและสังคมข้ึน ทําใหเกิดความคลองตัว จะทําอะไรตออะไรก็ไดผล ฉะนั้น การจัดวางวินัยจะตองคํานึงถึง
ความมุงหมายนี้อยูเสมอ เชน ตองตรวจสอบวาการจัดวางวินัยของเรามีความมุงหมายชัดเจนหรือไม ท่ีจะชวย
ใหชีวิตและกิจการงานเปนไปไดดวยดี เกิดมีโอกาส และทําใหม่ันใจวาเม่ือเราจัดระบบระเบียบเรียบรอยดีแลว 
โอกาสในการพัฒนาชีวิตจะเกิดข้ึน ความเปนอยูและกิจการตาง ๆ จะเปนไปดวยความคลองตัว นําไปสู
จุดหมายดีงามท่ีตองการ ในการพัฒนามนุษยระยะยาว ถาไมมีวินัยเปนฐาน ก็จะทําใหเกิดความขัดของ วุนวาย
สับสน ฉะนั้น เราจึงจัดวางวินัยเพ่ือความมุงหมายระยะยาวในการพัฒนามนุษยดวย และดวยเหตุนี้ วินัยจึงเปน
เรื่องสําคัญในสังคมประชาธิปไตย เพราะประชาธิปไตยตองการโอกาสเหลานี้ ในการท่ีจะใหมนุษยมาสื่อ       
มาแสดงออก เพ่ือนําเอาศักยภาพของตัวเองออกมารวมในการสรางสรรคสังคมอยางไดผล 

สรุปวา   วินัยมีความหมายเชิงบวก คือ เปนการจัดสรรโอกาสใหชีวิตและสังคมดําเนินไปโดยสะดวก 
คลองตัว ไดผลมีประสิทธิภาพ และเปนโอกาสแกการพัฒนามนุษยดวย ความสําคัญของวินัย อยูท่ีการฝกคนให
มีศีล ศีลนั้นมีความสําคัญมาก เม่ือคนต้ังอยูในวินัยอยางท่ีเรียกกันวาเปนคนมีวินัยแลว พระพุทธเจาตรัสวาเปน
องคประกอบสําคัญอยางหนึ่งในสิ่งท่ีเรียกวา แสงเงินแสงทองของชีวิตท่ีดีงาม ซ่ึงมี ๗ ประการดวยกัน ความมี
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๙๒
 

เอกสารประกอบการสอนท่ี ๘.๑ 
เรื่อง วินัยและความรับผิดชอบของลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาดในการสรางสังคมท่ีดี 

 
วิธีสรางวินัยในตนเอง 
ความหมายท่ีแทจริงของคําวา "วินัย"  

วินัยเปนการจัดสรรโอกาส วินัยนี้มักจะเขาใจกันในความหมายเชิงลบ คือไปเขาใจวาเปนเครื่องบังคับ
ควบคุม ซ่ึงยังไมถูกตอง เรียกวาเปนความหมายสําหรับคนท่ียังไมไดพัฒนา ความหมายท่ีตองการของวินัย       
เปนความหมายเชิงบวก กลาวคือ วินัยเปนการจัดสรรโอกาส ทําใหชีวิตและสังคมมีระบบระเบียบ และมีโอกาส
เกิดข้ึน ทําใหทําอะไรไดคลอง ดําเนินชีวิตไดสะดวก ดําเนินกิจการไดสะดวก ถาชีวิตและสังคมไมมีระเบียบ        
ไมเปนระบบ ก็จะสูญเสียโอกาสในการท่ีจะดําเนินชีวิตและทํากิจการของสังคมใหเปนไปดวยดี ตลอดจนทําให
การพัฒนาไดผลดี 
ทําไมจึงตองจัดระเบียบ ทําไมจึงตองมีวินัย 

ถาชีวิตวุนวาย การเปนอยูของมนุษยยอมสับสนหาระเบียบไมได โอกาสในการดําเนินชีวิตก็จะหายไป 
เชนในการประชุม ถาไมมีระเบียบ โตะเกาอ้ีก็วางเกะกะท่ัวไป คนก็เดินกันไปเดินกันมา พูดนี่ก็ฟงกันไมรูเรื่อง 
สับสน แมแตเม่ืออยูในบานของเรา ถาสิ่งของต้ังวางไมเปนระเบียบกระจัดกระจายอยูตรงโนนตรงนี้ แมแต    
จะเดินก็ยาก เดินไปก็เตะโนน ชนนี่ กวาจะถึงประตูก็เสียเวลาต้ังหลายนาที แตพอจัดของใหเปนระเบียบ ตกลง
กันวาตรงนี้เปนทางเดิน ก็เวนไวเปนชองวางเดินพรวดเดียวก็ถึงประตู ทําใหสะดวกรวดเร็ว กิจการตาง ๆ ตองมี
ระเบียบหรือตองอาศัยวินัยมาจัดสรรโอกาสท้ังนั้น ท่ีเห็นไดงาย ๆ เชน เม่ือแพทยจะผาตัด ศัลยแพทยจะตองการ
วินัยมาก จะตองจัดระเบียบเครื่องมือท่ีใชตามลําดับ การทํางานอยางเครงครัดทีเดียว ตองตกลงกันไวกอนวา 
ข้ันตอนใดจะใชเครื่องมือไหน และสงเครื่องมือใหถูกตอง คนนี้ยืนตรงนี้ จังหวะนี้ ถึงเวลาไหนสงเครื่องอันไหน 
เพราะอยูในชวงของความเปนความตาย พยาบาลท่ีจัดเตรียมเครื่องมือ ตองพรอมและตองจัดใหถูกลําดับ      
ทุกอยาง ผิดนิดไมได เพราะงานนั้นตองเปนไปตามเวลาท่ีจํากัด ฉะนั้น ในกิจการท่ียิ่งมีความสําคัญ              
มีความซับซอน มีความเปนความตายเขามาเก่ียวของ วินัยจะยิ่งตองมีความเครงครัดแมนยํามากยิ่งข้ึน ในสังคม
วงกวางออกไป ถาชีวิตคนไมปลอดภัย สังคมไมมีความเปนระเบียบ มีโจร มีขโมย มีการทํารายกัน เราจะไปไหน
เวลาไหน ก็ไมสะดวก เพราะกลัววาถาไปเวลานี้หรือผานสถานท่ีจุดนั้นแลว อาจจะถูกทํารายได เม่ือคนไมกลา
เดินทาง มีความหวาดระแวง กิจการงานของสังคมและการโดยนัยนี้ วินัยจึงชวยจัดทําใหเกิดระบบระเบียบ      
ในชีวิตและสังคมข้ึน ทําใหเกิดความคลองตัว จะทําอะไรตออะไรก็ไดผล ฉะนั้น การจัดวางวินัยจะตองคํานึงถึง
ความมุงหมายนี้อยูเสมอ เชน ตองตรวจสอบวาการจัดวางวินัยของเรามีความมุงหมายชัดเจนหรือไม ท่ีจะชวย
ใหชีวิตและกิจการงานเปนไปไดดวยดี เกิดมีโอกาส และทําใหม่ันใจวาเม่ือเราจัดระบบระเบียบเรียบรอยดีแลว 
โอกาสในการพัฒนาชีวิตจะเกิดข้ึน ความเปนอยูและกิจการตาง ๆ จะเปนไปดวยความคลองตัว นําไปสู
จุดหมายดีงามท่ีตองการ ในการพัฒนามนุษยระยะยาว ถาไมมีวินัยเปนฐาน ก็จะทําใหเกิดความขัดของ วุนวาย
สับสน ฉะนั้น เราจึงจัดวางวินัยเพ่ือความมุงหมายระยะยาวในการพัฒนามนุษยดวย และดวยเหตุนี้ วินัยจึงเปน
เรื่องสําคัญในสังคมประชาธิปไตย เพราะประชาธิปไตยตองการโอกาสเหลานี้ ในการท่ีจะใหมนุษยมาสื่อ       
มาแสดงออก เพ่ือนําเอาศักยภาพของตัวเองออกมารวมในการสรางสรรคสังคมอยางไดผล 

สรุปวา   วินัยมีความหมายเชิงบวก คือ เปนการจัดสรรโอกาสใหชีวิตและสังคมดําเนินไปโดยสะดวก 
คลองตัว ไดผลมีประสิทธิภาพ และเปนโอกาสแกการพัฒนามนุษยดวย ความสําคัญของวินัย อยูท่ีการฝกคนให
มีศีล ศีลนั้นมีความสําคัญมาก เม่ือคนต้ังอยูในวินัยอยางท่ีเรียกกันวาเปนคนมีวินัยแลว พระพุทธเจาตรัสวาเปน
องคประกอบสําคัญอยางหนึ่งในสิ่งท่ีเรียกวา แสงเงินแสงทองของชีวิตท่ีดีงาม ซ่ึงมี ๗ ประการดวยกัน ความมี
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วินัยหรือศีลนี้เปนรุงอรุณของการศึกษา หรือแสงเงินแสงทองนั้นอยางหนึ่ง พระพุทธเจาตรัสวา เม่ือพระอาทิตย
จะอุทัย ยอมมีแสงเงินแสงทองข้ึนมากอน ฉันใด ชีวิตท่ีดีงามจะเกิดข้ึน โดยมีความถึงพรอมดวยศีลหรือ       
ความมีวินัยนี้ เปนสิ่งบงบอกเบื้องแรกดวย ฉันนั้น ถาคนต้ังอยูในวินัยมีศีลแลว ก็ม่ันใจไดวาชีวิตท่ีดีงามจะเกิดข้ึน 
เทากับวาพระพุทธเจาตรัสใหคํารับรองไววา ศีลหรือความมีวินัยเปนรุงอรุณของการศึกษา เปนสัญญาณวา
มนุษยจะมีการพัฒนาและมีชีวิตท่ีดีงามตอไป   

วิธีเสริมสรางวินัย 
๑. สรางวินัยดวยการทําใหเปนพฤติกรรมเคยชิน 

สรางวินัยดวยการทําใหเปนพฤติกรรมเคยชิน วิธีฝกวินัยท่ีดีท่ีสุดตองอาศัยธรรมชาติของมนุษย คือใช
ธรรมชาติของมนุษยมาเปนเครื่องชวย คือ ทําใหเปนไปตามธรรมชาติ หรือสอดคลองกับธรรมชาติของมนุษย
นั้นเอง หมายความวา มนุษยท่ีดําเนินชีวิตโดยท่ัวไปนี้ อยูกันดวยความเคยชินท่ีเราเปนอยูกันทุกวันนี้ เม่ือพบ
เห็นอะไรแลวจะปฏิบัติการอะไรอยางไร เราทําไปตามความเคยชินกันเปนสวนใหญ ความเคยชินเกิดจากอะไร 
ก็เกิดตามธรรมดาของธรรมชาติหรือตามธรรม คือ ความเปนไปตามเหตุปจจัยในการดําเนินชีวิตของมนุษย
นั่นเอง มนุษยทําพฤติกรรมอะไรอยางไร พอทําไปแลวครั้งสองครั้ง ก็เริ่มมีแนวโนมท่ีจะทําอยางนั้น และก็จะทํา
อยางนั้นซํ้าไปซํ้ามาจนชิน พอชินแลวก็ยึดม่ัน แลวก็เกิดความพึงพอใจในพฤติกรรมท่ีเคยชินนั้น พอชินแลว       
ก็เปลี่ยนแปลงแกไขยาก ยิ่งยึดม่ันแลวก็ยิ่งถอนยาก และปุถุชนก็จะมีเหตุผลมาปกปองตนเองเสียดวย ทําให    
ไมยอมเปลี่ยน ฉันจะตองยึดแบบนี้ ใครจะมาบอกใหทําอยางอ่ืนไมเอา ฉะนั้น เราจึงตองถือโอกาสใช        
ความเคยชินของมนุษยใหเปนประโยชนแกตัวเขา เราตองยอมรับวามนุษยท้ังหลายสวนใหญอยูดวยความเคยชิน 
จริงอยูมนุษยนั้นเปนสัตวท่ีตองฝกและฝกได แตเราก็ตองยอมรับดวยวา การท่ีจะฝกคนนี้ตองใชความสามารถ
และตองมีระบบในการฝกซ่ึงตองสอดคลองกับธรรมชาติ บางทีก็เหน็ดเหนื่อยพอสมควร ถาเขาเคยชินอยางไร
แลวก็แกยาก เรายอมรับความจริงนี้เสียกอน เม่ือเรายอมรับความเคยชินเปนสําคัญแลว เราก็ใชความเคยชิน
เปนการฝกข้ันแรก คือ ฝกใหเปนพฤติกรรมเคยชิน โดยถือวาตองสรางวินัยใหเปนพฤติกรรมเคยชิน  

วิธีท่ี ๑ นี้ก็คือ เม่ือเขาเริ่มตนชีวิตเขาสูสังคม เขาสูชีวิตใหม เขาสูหมูใหม เราก็ถือโอกาสตอนนั้น           
โดยรูทันความจริงวา คนเราเม่ือมีชีวิตอยูเขาตองมีการเคลื่อนไหว เขาจะมีการเคลื่อนไหว คือมีพฤติกรรมนั้น 
ในเวลาท่ีเจอประสบการณ หรือมีสถานการณเกิดข้ึน ซ่ึงเขาจะตองมีปฏิกิริยาตอบสนองอยางใดอยางหนึ่ง คือ
เขาจะตองทําอยางใดอยางหนึ่ง เคลื่อนไหวอยางใดอยางหนึ่งแลว เม่ือเขาเจอสถานการณอยางนั้นอีก เขาจะมี
แนวโนมท่ีจะทําพฤติกรรมอยางนั้นซํ้าอีก พอทําอยางนั้นหลายครั้งเขาแลวเขาก็จะชิน และพฤติกรรมอยางนั้น 
ก็กลายเปนพฤติกรรมเคยชินของเขา กอนท่ีจะเกิดเปนพฤติกรรมเคยชินนั้น ถาพฤติกรรมท่ีเขาทําครั้งแรกเปน
พฤติกรรมท่ีไมดี ก็เทากับวาเราเสียเปรียบหรือเร่ิมเสียโอกาสแลว แลวก็มีหวังวาพฤติกรรมนั้นจะกลายเปน
พฤติกรรมเคยชินของเขาตอไป ซ่ึงเปนพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค ทีนี้พอเคยชินแลว คราวนี้เราก็ลําบาก แกไขยาก
เขาก็จะมีพฤติกรรมเคยชินอยางนั้นติดตัวไป ฉะนั้น เพ่ือชิงใหเกิดพฤติกรรมท่ีดีไวกอน และกันพฤติกรรม        
ท่ีไมดีไมใหเกิดข้ึน เรารีบเอาพฤติกรรมท่ีดีท่ีเราเรียกวาวินัย คือ พฤติกรรมเคยชินท่ีดีเขาไปใหเสียกอน        
พอพฤติกรรมท่ีดีเขาไปเปนตัวเลือกท่ี ๑ และเขาจับเอาพฤติกรรมนั้นแลว ก็มีแนวโนมวาพอเจอสถานการณ
อยางนั้นครั้งท่ี ๒ เขาก็จะทําอยางนั้น พอ ๓ - ๔ ครั้ง คราวนี้ลงตัวแลว กลายเปนพฤติกรรมเคยชินท่ีดี คราวนี้  
ก็สบายแลว ฉะนั้น จึงควรใชวิธีพ้ืนฐานในการสรางวินัย ซ่ึงไมตองลงทุนลงแรงอะไรมากนี้ ถาเราไมทําเราก็ตอง
เสียโอกาส ถึงอยางไรมันก็ตองเคยชินไปทางใดทางหนึ่งอยูแลว เราก็ชิงใหชินไปในทางท่ีดีเสียเลย ฉะนั้น จึงนํา
พฤติกรรมเคยชินมาเปนพ้ืนฐาน เปนวิธีการเบื้องตนในการสรางวินัย โดยการทําใหเกิดพฤติกรรมเคยชินท่ีดี 
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หลักการน้ีใชไดดีกับเด็ก ๆ เพราะเขาเพ่ิงเขามาสูโลก ยังไมมีพฤติกรรมเคยชินอะไรท้ังนั้น เราก็เริ่มให
อันท่ีดีเขาไปเสียกอนเลย ฉะนั้น ตัวแบบจึงมาจากพอแม ถาพอแมมีวินัยดี ก็มีหวังวาลูกจะมีวินัยดีดวย เม่ือมี
คนมาเขาสูชุมชนใหม มาโรงเรียนใหม ถาคนท่ีอยูกอนประพฤติกันอยางไร คนท่ีมาใหมก็พลอยตามไป ในเวลาท่ี
มีสถานการณอยางนี้ ๆ คนทํางานเกาหรือหัวหนาเคยทํากันอยางไร คนท่ีมาเขางานใหมก็จะทําตามอยางนั้น
แลวเขาก็จะเคยชินตอไป เขาก็จะทําอยางนั้นมีพฤติกรรมอยางนั้น โดยไมตองคิดไมตองรูตัว เพราะฉะนั้น       
ถาหัวหนางานเปนคนมีปญญา มีสติสัมปชัญญะดี ก็จะนําทางพฤติกรรมท่ีพึงประสงคในตอนแรกใหดี พอไดทํา
อยางใดแลวคนใหมนั้นก็จะติด เกิดเปนตอนแรกไมใชโอกาส มัวปลอยใหเขามีพฤติกรรมเคยชินอยางอ่ืนไปแลว 
คราวนี้ก็จะแกไขไดยาก ตองยุงยากลําบากใจเรื่อยไป ใชวินัยท่ีลงตัวแลว คือ วัฒนธรรมมาชวย วัฒนธรรมก็มา
ชวยในเรื่องนี้ เพราะวัฒนธรรมเปนปจจัยอยางหนึ่งท่ีสรางวินัยแบบพฤติกรรมเคยชิน เชน พอแมพาเด็กไปใน
สถานท่ีท่ีตองใหบริการแกคนจํานวนมาก พอแมไปเขาแถวรอคิว เด็กก็ไปเขาแถวดวย ตอไปครั้งท่ี ๓ ก็เขาแถว
จากนั้นเด็กก็เขาแถวรอคิวเอง โดยไมตองต้ังใจฝก ไมตองไปสอนใหปากเปยกปากแฉะ วัฒนธรรมเขาแถวก็มีมา
จากการถายทอดตามความเคยชิน นี่คือวินัยท่ีกลายเปนวิถีชีวิต 

ถาในหมูคณะของเรา ปฏิบัติอะไรใหวินัยลงตัวเปนวัฒนธรรมไปแลว คนท่ีเขามาสูวัฒนธรรมนั้น         
สูชุมชนนั้นใหมก็จะเปนไปอยางนั้นเอง เพราะฉะนั้น สําหรับพฤติกรรมเคยชิน โดยวิธีของวัฒนธรรมนี้ ในสังคม
ท่ีเขาสรางสรรคถายทอดเรื่องระเบียบวินัยมากอน เขาก็ไดเปรียบ เพราะวาคนรุนหลังเขาสูวินัยโดยติด
พฤติกรรมเคยชินไปเอง แตถาเรายังไมมีวัฒนธรรมอยางนั้น เราก็ตองอาศัยผูนําท่ีรูหลักการอันนี้แลวนําไปใช 
อยางไรก็ตาม อันนี้เปนวิธีพ้ืนฐานเทานั้น ตองพูดถึงวิธีอ่ืนตอไป สรางวินัยใหไดผลดวยระบบสัมพันธของ       
องครวม การฝกวินัย (คือฝกใหเปนศีล) นั้น จะไดผลดีตองอาศัยระบบความสัมพันธขององคประกอบตาง ๆ       
ท่ีเก่ียวของมาบูรณาการกันดวย คือเปนระบบองครวมท่ีองครวมจะตองประสานกัน หมายความวา ในการฝกฝน
พัฒนามนุษยหรือการศึกษานี้ จะตองใหองคประกอบ ๓ สวน คือดานพฤติกรรม ดานจิตใจ และดานปญญา
ประสานไปดวยกัน ทําใหเกิดองครวมท่ีสมบูรณ แลวสิ่งท่ีฝกนั้นก็จะกลายเปนชีวิตจริงของเขา ฉะนั้น เวลาเรา
ฝกทําอะไรอยางหนึ่ง จึงตองดูท้ังสามดาน คือ 

๑. ดานพฤติกรรม ถาเขามีพฤติกรรมท่ีดีดวยความเคยชินก็ดีแลว 
๒. ดานจิตใจ ถาเขามีความพึงพอใจ หรือมีความสุขในการทําพฤติกรรมนั้น พฤติกรรมนั้นจะม่ันคง

ยิ่งข้ึน เพราะฉะนั้น ทางดานจิตใจ จะตองคอยดูวาทําอยางไรจะใหเขาต้ังอยูในวินัยดวยความสุข มีความพึงพอใจ 
๓. ดานปญญา ถาเขามีความรูเขาใจเหตุผล มองเห็นคุณคา มองเห็นประโยชนของการกระทําหรือ

พฤติกรรมนั้น ความรูความเขาใจนั้นก็จะมาหนุนองคประกอบฝายจิตใจทําใหเขายิ่งมีความพึงพอใจ และ
ความสุขในการปฏิบัติตามพฤติกรรมนั้นยิ่งข้ึนไปอีก ท้ังดานปญญา คือ ความรู ความเขาใจนั้น และดานจิตใจ       
คือ ความสุขความพอใจ ตางก็มาหนุนใหพฤติกรรมดีงามนั้นยิ่งหนักแนนม่ันคงลงตัว ฉะนั้น องคประกอบ        
สามสวนนี้จึงเสริมซ่ึงกันและกัน พฤติกรรม สภาพจิตใจ และปญญาสามอยางนี้จะตองพัฒนาดวยกัน ถาทําไป
ท่ือ ๆ อาจจะกลายเปนการบังคับ การบังคับเกิดข้ึน จิตใจของคนไมมีความสุข พอจิตใจของคนไมมีความสุข 
เขาจะทําดวยความจําใจและพรอมท่ีจะละเมิด แลวตอไปก็อาจจะเกิดปญหา ทีนี้ถาไมทําดวยปญญา ตอไปเขา
เรียนรูไปทางอ่ืน เขาไมเห็นเหตุผลในเรื่องนี้ เขาก็สงสัยทําใหเขาเกิดความลังเลท่ีจะทํา ฉะนั้น ตองใหไดท้ัง       
๓ สวน นี่คือตองมีท้ัง ศีล สมาธิ ปญญา จะตองฝกวินัยใหไดองคประกอบสัมพันธกันพรอมท้ัง ๓ ดานนี้ 
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หลักการนี้ใชไดดีกับเด็ก ๆ เพราะเขาเพ่ิงเขามาสูโลก ยังไมมีพฤติกรรมเคยชินอะไรท้ังนั้น เราก็เริ่มให
อันท่ีดีเขาไปเสียกอนเลย ฉะนั้น ตัวแบบจึงมาจากพอแม ถาพอแมมีวินัยดี ก็มีหวังวาลูกจะมีวินัยดีดวย เม่ือมี
คนมาเขาสูชุมชนใหม มาโรงเรียนใหม ถาคนท่ีอยูกอนประพฤติกันอยางไร คนท่ีมาใหมก็พลอยตามไป ในเวลาท่ี
มีสถานการณอยางนี้ ๆ คนทํางานเกาหรือหัวหนาเคยทํากันอยางไร คนท่ีมาเขางานใหมก็จะทําตามอยางนั้น
แลวเขาก็จะเคยชินตอไป เขาก็จะทําอยางนั้นมีพฤติกรรมอยางนั้น โดยไมตองคิดไมตองรูตัว เพราะฉะนั้น       
ถาหัวหนางานเปนคนมีปญญา มีสติสัมปชัญญะดี ก็จะนําทางพฤติกรรมท่ีพึงประสงคในตอนแรกใหดี พอไดทํา
อยางใดแลวคนใหมนั้นก็จะติด เกิดเปนตอนแรกไมใชโอกาส มัวปลอยใหเขามีพฤติกรรมเคยชินอยางอ่ืนไปแลว 
คราวนี้ก็จะแกไขไดยาก ตองยุงยากลําบากใจเรื่อยไป ใชวินัยท่ีลงตัวแลว คือ วัฒนธรรมมาชวย วัฒนธรรมก็มา
ชวยในเรื่องนี้ เพราะวัฒนธรรมเปนปจจัยอยางหนึ่งท่ีสรางวินัยแบบพฤติกรรมเคยชิน เชน พอแมพาเด็กไปใน
สถานท่ีท่ีตองใหบริการแกคนจํานวนมาก พอแมไปเขาแถวรอคิว เด็กก็ไปเขาแถวดวย ตอไปครั้งท่ี ๓ ก็เขาแถว
จากนั้นเด็กก็เขาแถวรอคิวเอง โดยไมตองต้ังใจฝก ไมตองไปสอนใหปากเปยกปากแฉะ วัฒนธรรมเขาแถวก็มีมา
จากการถายทอดตามความเคยชิน นี่คือวินัยท่ีกลายเปนวิถีชีวิต 

ถาในหมูคณะของเรา ปฏิบัติอะไรใหวินัยลงตัวเปนวัฒนธรรมไปแลว คนท่ีเขามาสูวัฒนธรรมน้ัน         
สูชุมชนนั้นใหมก็จะเปนไปอยางนั้นเอง เพราะฉะนั้น สําหรับพฤติกรรมเคยชิน โดยวิธีของวัฒนธรรมนี้ ในสังคม
ท่ีเขาสรางสรรคถายทอดเรื่องระเบียบวินัยมากอน เขาก็ไดเปรียบ เพราะวาคนรุนหลังเขาสูวินัยโดยติด
พฤติกรรมเคยชินไปเอง แตถาเรายังไมมีวัฒนธรรมอยางนั้น เราก็ตองอาศัยผูนําท่ีรูหลักการอันนี้แลวนําไปใช 
อยางไรก็ตาม อันนี้เปนวิธีพ้ืนฐานเทานั้น ตองพูดถึงวิธีอ่ืนตอไป สรางวินัยใหไดผลดวยระบบสัมพันธของ       
องครวม การฝกวินัย (คือฝกใหเปนศีล) นั้น จะไดผลดีตองอาศัยระบบความสัมพันธขององคประกอบตาง ๆ       
ท่ีเก่ียวของมาบูรณาการกันดวย คือเปนระบบองครวมท่ีองครวมจะตองประสานกัน หมายความวา ในการฝกฝน
พัฒนามนุษยหรือการศึกษานี้ จะตองใหองคประกอบ ๓ สวน คือดานพฤติกรรม ดานจิตใจ และดานปญญา
ประสานไปดวยกัน ทําใหเกิดองครวมท่ีสมบูรณ แลวสิ่งท่ีฝกนั้นก็จะกลายเปนชีวิตจริงของเขา ฉะนั้น เวลาเรา
ฝกทําอะไรอยางหนึ่ง จึงตองดูท้ังสามดาน คือ 

๑. ดานพฤติกรรม ถาเขามีพฤติกรรมท่ีดีดวยความเคยชินก็ดีแลว 
๒. ดานจิตใจ ถาเขามีความพึงพอใจ หรือมีความสุขในการทําพฤติกรรมนั้น พฤติกรรมนั้นจะม่ันคง

ยิ่งข้ึน เพราะฉะนั้น ทางดานจิตใจ จะตองคอยดูวาทําอยางไรจะใหเขาต้ังอยูในวินัยดวยความสุข มีความพึงพอใจ 
๓. ดานปญญา ถาเขามีความรูเขาใจเหตุผล มองเห็นคุณคา มองเห็นประโยชนของการกระทําหรือ

พฤติกรรมนั้น ความรูความเขาใจนั้นก็จะมาหนุนองคประกอบฝายจิตใจทําใหเขายิ่งมีความพึงพอใจ และ
ความสุขในการปฏิบัติตามพฤติกรรมนั้นยิ่งข้ึนไปอีก ท้ังดานปญญา คือ ความรู ความเขาใจนั้น และดานจิตใจ       
คือ ความสุขความพอใจ ตางก็มาหนุนใหพฤติกรรมดีงามนั้นยิ่งหนักแนนม่ันคงลงตัว ฉะนั้น องคประกอบ        
สามสวนนี้จึงเสริมซ่ึงกันและกัน พฤติกรรม สภาพจิตใจ และปญญาสามอยางนี้จะตองพัฒนาดวยกัน ถาทําไป
ท่ือ ๆ อาจจะกลายเปนการบังคับ การบังคับเกิดข้ึน จิตใจของคนไมมีความสุข พอจิตใจของคนไมมีความสุข 
เขาจะทําดวยความจําใจและพรอมท่ีจะละเมิด แลวตอไปก็อาจจะเกิดปญหา ทีนี้ถาไมทําดวยปญญา ตอไปเขา
เรียนรูไปทางอ่ืน เขาไมเห็นเหตุผลในเรื่องนี้ เขาก็สงสัยทําใหเขาเกิดความลังเลท่ีจะทํา ฉะนั้น ตองใหไดท้ัง       
๓ สวน นี่คือตองมีท้ัง ศีล สมาธิ ปญญา จะตองฝกวินัยใหไดองคประกอบสัมพันธกันพรอมท้ัง ๓ ดานนี้ 
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๒. สรางวินัยโดยใชปจจัยอ่ืนชวยเสริม 
วินัยจะทําใหเกิดความสุขและประพฤติปฏิบัติดวยความพึงพอใจ โดยใชปจจัยอยางอ่ืนมาชวยอีกก็ได 

เชน มีกัลยาณมิตร ขอยกตัวอยางวา ถาครูอาจารยนารัก ทําใหเด็กมีความอบอุนสบายใจ เด็กก็อยากจะเชื่อฟง 
ครูอาจารยท่ีเขารัก เคารพ และศรัทธานั้น พอพูดอะไรลูกศิษยก็อยากทําอยูแลว และเขาก็มีความสุขท่ีจะทํา
ตามดวย วินัยก็เกิดไดงาย เพราะฉะนั้น ศรัทธาและความรักจึงเปนปจจัยสําคัญ ศรัทธาและความรักนี้อยูกับ
ความมีกัลยาณมิตร แตอันนี้ท่ีจริงเปนองคประกอบท่ีจะมาเสริม เพ่ือยกตัวอยางใหเห็นความเปนกัลยาณมิตร 
เปนตัวเสริมในการสรางวินัยจากพฤติกรรมท่ีเคยชินได โดยทําหนาท่ีหนุนองคประกอบท้ัง ๓ ดาน คือ 

• เปนตนแบบท่ีดีของพฤติกรรม (ศีล) 
• มีความรัก ทําใหเกิดความอบอุน มีความเปนกันเองพรอมศรัทธาและความสุข (จิตใจ) 
• กัลยาณมิตร รูเหตุรูผล สามารถบอกวาทําอยางนั้นแลวมีผลอยางไร ทําใหเด็กเขาใจเหตุผลและ 

เห็นคุณคาในสิ่งท่ีทํา (ปญญา) 
• สรางวินัยดวยแรงหนุนของสภาพจิตใจ อีกวิธีหนึ่งซ่ึงนําปจจัยดานจิตใจ คือ การต้ังเปนอุดมคติ      

ในจิตใจ ทําใหใจมีความฝกใฝมุงม่ันอยางแรง เชน ชนชาติหนึ่งต้ังเปาหมายใฝฝนวา ชาติเราจะตองยิ่งใหญ      
มีชื่อเสียงปรากฏไปท่ัวโลกวาเปนชาติท่ีมีวินัย เพ่ือใหชาติของเรายิ่งใหญ ขอใหคนของเราปฏิบัติอยางนี้ ๆ         
ดวยความท่ีมีเปาหมายอยางแรง เปนอุดมคติ ใฝต้ังใจจริงอยางนี้ ก็ทําใหคนปฏิบัติตามวินัยได แตวินัยแบบนี้
อาจจะทําใหเลยเถิด เชน ใชกิเลสรุนแรง ทําใหคนมีความภูมิใจวา หมูคณะของเรานี่ยอดเลย การใชวิธีการนี้        
มักทําใหเกิดความคิดเปรียบเทียบและมักจะนํามาปลุกใจกันวา หมูคณะของเรารักษาวินัย มีวินัยดี เห็นไหม 
เทียบกับโรงเรียนอ่ืนโนน โรงเรียนของเรา มีชื่อเสียง ใคร ๆ ก็นิยม ไปไหนก็มีเกียรติ เราก็ภาคภูมิใจตัวเองวา 
โรงเรียนของเราเปนโรงเรียนท่ีมีชื่อเสียง มีเกียรติ มีวินัย ถาใชวิธีเราอยางนี้ ทานเรียกวา เรามานะ  

มานะในระดับตน ๆ นี้เปนความภูมิใจ แตถาแรงไปจะกลายเปนดูถูกดูหม่ินคนอ่ืน ตลอดจนเปน       
การแขงขันแยงชิงความเปนใหญ มุงความเดนความดัง ซ่ึงมีภัยอันตรายอยูดวย เพราะฉะนั้น ถาจะใชมัน ก็ใชได
แตในข้ันตน แลวตองรีบเปลี่ยนไปใชปจจัยตัวอ่ืนท่ีเปนฝายดี ถาใชมานะตลอดไป จะกอใหเกิดปญหาในระหวาง
มนุษย คือรักษากลุมของตัวได แตทําใหเกิดปญหาความขัดแยงกับกลุมอ่ืน แลวทําใหเกิดสภาพจิตไมดี คือ      
การดูถูกดูแคลน ความทะนงตัว หยิ่งลําพอง ตลอดจนการคิดกําจัดคนอ่ืนตอไปอีก ไมประกอบดวยปญญา        
ท่ีแทจริง บางสังคม บางประเทศ บางกลุมก็รักษาวินัยดวยมานะนี้ แมแตทําคุณความดีอ่ืน ๆ ก็ดวยมานะนี้      
เปนการทําตนใหอยูในระบบการแขงขันไปในตัว อยางนอยก็ตองอาศัยความรูสึกภูมิใจเขาชวย และเม่ือภูมิใจ        
ในกรณีนี้แลว ก็มักจะตองพอง วิธีนี้ทางธรรมจึงไมสนับสนุน ถาจะใชก็ตองระวัง โดยรีบสรางปจจัยท่ีดีมา        
สืบทอดตอไปอยางท่ีกลาวแลว 
๓. สรางวินัยโดยใชกฎเกณฑบังคับ 

 อีกวิธีหนึ่ง คือ การสรางวินัยโดยใชกฎหมาย หรือกฎเกณฑบังคับควบคุมโดยมีการลงโทษ วิธีนี้ก็สราง
วินัยได แตเปนวิธีท่ีไมดีและไมถูกตอง ไมเขากับหลักการของธรรม เปนวิธีการท่ีไมถูกธรรม คือไมสอดคลองกับ
ความเปนจริงของกฎธรรมชาติ มนุษยจะมายัดเยียดเอาศีลใสใหแกกันไมได ศีลเกิดจากการฝกใหมีข้ึนในตัวคน
ฉะนั้น การกดหรือบีบบังคับนี้ ถาอํานาจยังอยูก็อยูได แตพออํานาจท่ีกดบีบหมดไปเม่ือไร คนก็จะละเมิดวินัย 
คราวนี้ยิ่งปนปวนเสียหายหมด ฉะนั้น ในสังคมท่ีอยูไดดวยกฎขอบังคับ แลวใชอํานาจบีบบังคับกัน ถึงแมจะมี
วินัยอยูได แตเม่ือไรอํานาจท่ีกดบีบนั้นหายไป สังคมนั้นก็ปนปวนอีก ไมไดผลอยางแทจริง อยางไรก็ตาม การใช
กฎเกณฑขอบังคับนี้ บางครั้งไดผลในเม่ือกฎเกณฑนั้นไมบีบบังคับรุนแรงเกินไป และมีชวงเวลายาวพอท่ีจะให
คนผานเขาสูความเคยชินจนเขาไมรูตัว พอกลายเปนความเคยชินไปแลวก็เขาสูกฎธรรมชาติตามวิธีแรก คือเปน

๙๖
 

วินัยพ้ืนฐานท่ีเกิดข้ึนโดยการสรางพฤติกรรมเคยชิน มันกลายเปนเรื่องของความเคยชินตามธรรมชาติท่ีมา       
รับทอดจากการใชอํานาจบีบบังคับ อันนั้นตางหากท่ีไดผล  

 การใชกฎหมายหรือกฎเกณฑขอบังคับมาฝกวินัยใหคนมีศีลนี้ มีวิธีท่ีจะทําใหไดผลได โดยตองไมใหอยู
แคเปนการใชอํานาจกดบีบบังคับและลงโทษ แตตองใหจิตใจของคนเกิดความรูสึกสํานึกวาเปนการฝก โดยให
เขารู เขาใจ มองเห็นเหตุผลและประโยชนของการปฏิบัติตามกฎขอบังคับนั้น ๆ ความรูความเขาใจและ
จิตสํานึกในการฝกนี้ จะทําใหเขาเกิดมีความพึงพอใจหรือความเต็มใจข้ึนมาในระดับหนึ่งท่ีจะทําตาม และก็ทํา
ใหไดผล ซ่ึงก็คือทําใหเขาสูระบบการศึกษาท่ีแทจริง โดยมีองคประกอบสามสวน คือ พฤติกรรม สภาพจิตใจ 
และปญญา เขามาประสานกัน 
๔. วินัยในฐานะเปนองคประกอบของประชาธิปไตย 

 การฝกวินัยนี้  มีความหมายอีกอยางหนึ่งดวย คือ เราถือวาวินัยเปนองคประกอบพ้ืนฐานของ
ประชาธิปไตย ถาไมมีวินัย ประชาธิปไตยก็ต้ังอยูยาก เพราะประชาธิปไตยเปนการปกครองของประชาชน 
ประชาชนทุกคนตองปกครองตนเองได คนท่ีปกครองตนเองไดคือคนท่ีมีวินัย คนท่ีไมมีวินัยจะปกครองตนเอง
ไมได เม่ือปกครองตนเองไมไดแลว จะไปรวมกันปกครองเปนประชาธิปไตยไดอยางไร ประชาธิปไตยก็ไปไมรอด 

สรุป ประชาธิปไตยคือการปกครองของประชาชนท่ีแตละคนปกครองตนเองได การท่ีจะทําใหคน
ปกครองตนเองได ตองทําใหคนมีวินัย คือ มีศีลหรือต้ังอยูในวินัย แตสาเหตุของความขาดวินัยอยางหนึ่งมันมา
จากปญหาเก่ียวกับหลักการของประชาธิปไตยเสียเอง กลาวคือ มีองคประกอบอยูอยางหนึ่งท่ีสําคัญมากของ
ประชาธิปไตย คือเสรีภาพ ทีนี้ ถาคนเขาใจความหมายของเสรีภาพไมถูกตอง เสรีภาพนั้นก็จะมาขัดแยงกับวินัย 
เหมือนกับในบางสังคมท่ีมีปญหาการขาดวินัยเกิดข้ึน เพราะคนไปยึดถือเสรีภาพในทางท่ีผิด คือไมถึงความหมาย
ของเสรีภาพ นึกวาเสรีภาพคือการทําตามใจชอบ เพราะฉะน้ัน การตามใจตนเองได ทําตามใจชอบได ก็คือ   
การมีเสรีภาพ แลวบอกวาเสรีภาพคือองคประกอบของประชาธิปไตย เม่ือเขาใจเสรีภาพอยางนี้ วินัยก็มีไมได 
กลายเปนวาคนพวกนี้เอาขออางจากหลักการของประชาธิปไตยมาทําลายประชาธิปไตย ฉะนั้น เม่ือคนไมเขาถึง
สาระของประชาธิปไตยก็เกิดความขัดแยงในตัวมันเอง นี่คือการเขาใจความหมายของเสรีภาพผิด เสรีภาพนั้น
ไมใชการทําตามชอบใจ เรามักจะใหความหมายของเสรีภาพในแงท่ีเปนการทําไดตามปรารถนา ภายใตขอบเขต
ของกฎหมาย หรือกติกาของสังคมบาง การทําตามพอใจเทาท่ีไมละเมิดสิทธิของผูอ่ืนบาง แตนั่นยังไมใช
ความหมายท่ีเปนสาระของประชาธิปไตย เปนเพียงความหมายในเชิงปฏิบัติเทานั้น ท่ีจริงเสรีภาพในฐานท่ีเปน
หลักการอยางหนึ่งของประชาธิปไตย ยอมมีความหมายท่ีสอดคลองกับความมุงหมายของประชาธิปไตย 
ประชาธิปไตยนั้นเปนระบบการปกครองอยางหนึ่ง การปกครองทุกอยางมีความมุงหมายเพ่ือจัดสรรสังคมให 
อยูดีมีสันติสุข เราเห็นวาประชาธิปไตยเปนระบบการปกครองท่ีดีท่ีสุด ท่ีจะใหบรรลุจุดหมายนี้ จึงตกลงกันใหมี
การปกครองแบบประชาธิปไตย โดยใหประชาชนรวมกันปกครอง โดยทุกคนมีสวนรวมในการปกครองนั้น และ
เพ่ือใหทุกคนมีสวนรวมในการปกครอง เราจึงตองใหประชาชนมีเสรีภาพ เพ่ือใหประชาชนเหลานั้นทุก ๆ คน
สามารถนําเอาสติปญญาความรู ความสามารถของเขาออกมารวมสรางสรรคสังคม ถาคนไมมีเสรีภาพ 
สติปญญา ความรู ความสามารถของเขาก็ถูกปดก้ัน ไมมีโอกาสออกมารวมสรางสรรคสังคม โดยนัยนี้ เสรีภาพท่ี
เปนหลักการของประชาธิปไตย จึงมีความหมายวาเปนการสิทธิโอกาสท่ีจะนําเอาศักยภาพของบุคคลแตละคน 
ออกมาชวยเปนสวนรวม ในการเสริมสรางประโยชนสุขใหแกสังคม เสรีภาพท่ีแทจริงอยูท่ีนี่ เสรีภาพท่ีเขาใจผิด
ก็คือ การท่ีแตละคนจะเอาแตผลประโยชนเขาตัวเอง เสรีภาพกลายเปนมีความหมายวา ฉันจะเอาอะไรก็ตองได
ตามท่ีฉันตองการ แตท่ีจริงนั้นเสรีภาพมีไวเปนองคประกอบของประชาธิปไตย เพ่ือใหการปกครองนั้น
สรางสรรคประโยชนสุขแกสังคมไดจริง โดยการจัดการเอ้ืออํานวยโอกาสใหบุคคลแตละคนมาชวยกันเสริมสราง
สังคมได ถาบุคคลไมมีเสรีภาพ ความคิดความเห็น สติปญญาของเขาก็ไมมีโอกาสท่ีจะมามีสวนรวมในการ         
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วินัยพ้ืนฐานท่ีเกิดข้ึนโดยการสรางพฤติกรรมเคยชิน มันกลายเปนเรื่องของความเคยชินตามธรรมชาติท่ีมา       
รับทอดจากการใชอํานาจบีบบังคับ อันนั้นตางหากท่ีไดผล  

 การใชกฎหมายหรือกฎเกณฑขอบังคับมาฝกวินัยใหคนมีศีลนี้ มีวิธีท่ีจะทําใหไดผลได โดยตองไมใหอยู
แคเปนการใชอํานาจกดบีบบังคับและลงโทษ แตตองใหจิตใจของคนเกิดความรูสึกสํานึกวาเปนการฝก โดยให
เขารู เขาใจ มองเห็นเหตุผลและประโยชนของการปฏิบัติตามกฎขอบังคับนั้น ๆ ความรูความเขาใจและ
จิตสํานึกในการฝกนี้ จะทําใหเขาเกิดมีความพึงพอใจหรือความเต็มใจข้ึนมาในระดับหนึ่งท่ีจะทําตาม และก็ทํา
ใหไดผล ซ่ึงก็คือทําใหเขาสูระบบการศึกษาท่ีแทจริง โดยมีองคประกอบสามสวน คือ พฤติกรรม สภาพจิตใจ 
และปญญา เขามาประสานกัน 
๔. วินัยในฐานะเปนองคประกอบของประชาธิปไตย 

 การฝกวินัยนี้  มีความหมายอีกอยางหนึ่งดวย คือ เราถือวาวินัยเปนองคประกอบพ้ืนฐานของ
ประชาธิปไตย ถาไมมีวินัย ประชาธิปไตยก็ต้ังอยูยาก เพราะประชาธิปไตยเปนการปกครองของประชาชน 
ประชาชนทุกคนตองปกครองตนเองได คนท่ีปกครองตนเองไดคือคนท่ีมีวินัย คนท่ีไมมีวินัยจะปกครองตนเอง
ไมได เม่ือปกครองตนเองไมไดแลว จะไปรวมกันปกครองเปนประชาธิปไตยไดอยางไร ประชาธิปไตยก็ไปไมรอด 

สรุป ประชาธิปไตยคือการปกครองของประชาชนท่ีแตละคนปกครองตนเองได การท่ีจะทําใหคน
ปกครองตนเองได ตองทําใหคนมีวินัย คือ มีศีลหรือต้ังอยูในวินัย แตสาเหตุของความขาดวินัยอยางหนึ่งมันมา
จากปญหาเก่ียวกับหลักการของประชาธิปไตยเสียเอง กลาวคือ มีองคประกอบอยูอยางหนึ่งท่ีสําคัญมากของ
ประชาธิปไตย คือเสรีภาพ ทีนี้ ถาคนเขาใจความหมายของเสรีภาพไมถูกตอง เสรีภาพนั้นก็จะมาขัดแยงกับวินัย 
เหมือนกับในบางสังคมท่ีมีปญหาการขาดวินัยเกิดข้ึน เพราะคนไปยึดถือเสรีภาพในทางท่ีผิด คือไมถึงความหมาย
ของเสรีภาพ นึกวาเสรีภาพคือการทําตามใจชอบ เพราะฉะนั้น การตามใจตนเองได ทําตามใจชอบได ก็คือ   
การมีเสรีภาพ แลวบอกวาเสรีภาพคือองคประกอบของประชาธิปไตย เม่ือเขาใจเสรีภาพอยางนี้ วินัยก็มีไมได 
กลายเปนวาคนพวกนี้เอาขออางจากหลักการของประชาธิปไตยมาทําลายประชาธิปไตย ฉะนั้น เม่ือคนไมเขาถึง
สาระของประชาธิปไตยก็เกิดความขัดแยงในตัวมันเอง นี่คือการเขาใจความหมายของเสรีภาพผิด เสรีภาพน้ัน
ไมใชการทําตามชอบใจ เรามักจะใหความหมายของเสรีภาพในแงท่ีเปนการทําไดตามปรารถนา ภายใตขอบเขต
ของกฎหมาย หรือกติกาของสังคมบาง การทําตามพอใจเทาท่ีไมละเมิดสิทธิของผูอ่ืนบาง แตนั่นยังไมใช
ความหมายท่ีเปนสาระของประชาธิปไตย เปนเพียงความหมายในเชิงปฏิบัติเทานั้น ท่ีจริงเสรีภาพในฐานท่ีเปน
หลักการอยางหนึ่งของประชาธิปไตย ยอมมีความหมายท่ีสอดคลองกับความมุงหมายของประชาธิปไตย 
ประชาธิปไตยนั้นเปนระบบการปกครองอยางหนึ่ง การปกครองทุกอยางมีความมุงหมายเพ่ือจัดสรรสังคมให 
อยูดีมีสันติสุข เราเห็นวาประชาธิปไตยเปนระบบการปกครองท่ีดีท่ีสุด ท่ีจะใหบรรลุจุดหมายนี้ จึงตกลงกันใหมี
การปกครองแบบประชาธิปไตย โดยใหประชาชนรวมกันปกครอง โดยทุกคนมีสวนรวมในการปกครองนั้น และ
เพ่ือใหทุกคนมีสวนรวมในการปกครอง เราจึงตองใหประชาชนมีเสรีภาพ เพ่ือใหประชาชนเหลานั้นทุก ๆ คน
สามารถนําเอาสติปญญาความรู ความสามารถของเขาออกมารวมสรางสรรคสังคม ถาคนไมมีเสรีภาพ 
สติปญญา ความรู ความสามารถของเขาก็ถูกปดก้ัน ไมมีโอกาสออกมารวมสรางสรรคสังคม โดยนัยนี้ เสรีภาพท่ี
เปนหลักการของประชาธิปไตย จึงมีความหมายวาเปนการสิทธิโอกาสท่ีจะนําเอาศักยภาพของบุคคลแตละคน 
ออกมาชวยเปนสวนรวม ในการเสริมสรางประโยชนสุขใหแกสังคม เสรีภาพท่ีแทจริงอยูท่ีนี่ เสรีภาพท่ีเขาใจผิด
ก็คือ การท่ีแตละคนจะเอาแตผลประโยชนเขาตัวเอง เสรีภาพกลายเปนมีความหมายวา ฉันจะเอาอะไรก็ตองได
ตามท่ีฉันตองการ แตท่ีจริงนั้นเสรีภาพมีไวเปนองคประกอบของประชาธิปไตย เพ่ือใหการปกครองนั้น
สรางสรรคประโยชนสุขแกสังคมไดจริง โดยการจัดการเอ้ืออํานวยโอกาสใหบุคคลแตละคนมาชวยกันเสริมสราง
สังคมได ถาบุคคลไมมีเสรีภาพ ความคิดความเห็น สติปญญาของเขาก็ไมมีโอกาสท่ีจะมามีสวนรวมในการ         
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๙๗
 

สรางสรรคสังคม แตเม่ือเขามีเสรีภาพ สติปญญา ความคิดเห็นท่ีดีของเขาก็ออกมาชวยสรางสรรคสังคมท่ี       
ดีงามข้ึนได ประชาธิปไตยก็สําเร็จ แตประชาธิปไตยท่ีไมถูกตอง ก็เพ้ียนไป กลายเปนระบบแกงแยงผลประโยชน
ของปจเจกชน ท่ีแตละคนก็มองเสรีภาพในความหมายวาฉันจะเอาอะไร ก็ตองเอาใหได ถาเปนอยางนี้
ประชาธิปไตยก็อยูไมรอด  

ฉะนั้น จะตองมองความหมายของเสรีภาพใหมวา เสรีภาพคือการมีสิทธิ โอกาสท่ีจะใชศักยภาพของ 
แตละคน ในการมีสวนรวมท่ีจะสรางสรรคสังคม อันนี้เปนความหมายท่ีแทจริง เพราะสอดคลองกับความมุงหมาย
ของประชาธิปไตย ซ่ึงเปนระบบการจัดต้ังเพ่ือสังคม เรื่องความหมายของศัพทเหลานี้จะตองทําความเขาใจท้ังนั้น 
เพราะมีความสําคัญและสัมพันธซ่ึงกันและกัน ถาเราเขาใจพลาด การปลูกฝงคุณสมบัติตาง ๆ ก็คลาดเคลื่อน 
ฉะนั้น การจะปลูกฝงวินัยไดสําเร็จ จะตองสัมพันธสอดคลองกับหลักการอ่ืน ๆ ท่ีเปนองคประกอบท้ังหลายของ
ประชาธิปไตย ถาจะใหวินัยเปนองคประกอบของประชาธิปไตย ก็ตองมีความหมายท่ีถูกตอง แลวมาจับสัมพันธ
กันอยางสอดคลองกลมกลืน มันจึงจะประสานกันไปได ฉะนั้น เสรีภาพจึงเปนคําหนึ่งท่ีจะตองเขาใจความหมาย
ใหถูกตอง เม่ือเขาใจความหมายของเสรีภาพถูกตองแลว ก็จะเห็นวา วินัยเปนการจัดสรรโอกาสท่ีจะทําให
เสรีภาพของเราอํานวยผลเปนประโยชน เก้ือกูลแกสังคมไดอยางแทจริง แลวคนก็จะมีใจยินดีท่ีจะประพฤติตาม
วินัย ทําใหเกิดความเคารพกฎเกณฑกติกา คือ เคารพวินัยนั่นเอง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๙๘
 

เอกสารประกอบการสอนท่ี ๘.๒ 
เรื่อง วินัยและความรับผิดชอบของลูกเสือชอสะอาดในการสรางสังคมท่ีดี 

 
วินัย (DISCIPLINE) 

คือ การอยูในระเบียบแบบแผน ขอบังคับ ขอปฏิบัติ หรือกฎกติกาท่ีกลุมนั้น ๆ กําหนดข้ึน  
ประโยชนของวินัย 

สรางความเจริญรุงเรืองและความม่ันคงใหตนเอง บาน ชุมชน สังคม ประเทศชาติ และโลก  
วินัยมี ๒ อยาง  

วินัยภายนอก (EXTERNAL DISCIPLINE) เกิดจากการปฏิบัติโดยบังคับ อาศัยกฎระเบียบ หากฝาฝน
จะไดรับโทษ มักจะปฏิบัติขณะอยูรวมกับผูอ่ืน  

วินัยภายใน (INTERNAL DISCIPLINE) เกิดจากการสํานึกใหปฏิบัติ เนื่องจากเคยปฏิบัติจนเปนนิสัย
อันถาวร อยูเพียงลําพังก็ปฏิบัติได  
 ลูกเสือมุงวินัยภายใน ซ่ึงเกิดจากความรักและศรัทรา  
ส่ิงท่ีจะชวยใหลูกเสือเกิดวินัย  

๑. คําสั่งตองสั้น งาย ตรงจุดหมาย แนนอน  
๒. พิธีการตาง ๆ 
๓. การตรวจในโอกาสตาง ๆ 
๔. เครื่องแบบ  
๕. การอยูคายพักแรม  
๖. เกม - เพลง การชุมนุมรอบกองไฟ  
๗. ระเบียบแถว  
๘. สิ่งแวดลอม  
๙. ตัวอยางท่ีดีของผูกํากับ  

วินัยลูกเสือตางจากวินัยทหาร 

ทหาร  เขมแข็ง  เครงครัด  เด็ดขาด  รุนแรง  โทษหนัก                  วินัยภายนอก  

ลูกเสือ รวมกัน  ราบรื่น  เรียบรอย  สะอาด  สําเร็จ                    วินัยภายใน  
 
การฝกใหมีวินัยภายใน  

๑. ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม กฎ ระเบียบ กติกาของสังคม 
๒. มีความยืดหยุนในการปฏิบัติ 
๓. เกิดจากความเห็นชอบของหมูคณะ 
๔. สิ่งท่ีกําหนดข้ึนจะตองปฏิบัติได 
๕. ขอกําหนดตองชัดเจน 
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๙๘
 

เอกสารประกอบการสอนท่ี ๘.๒ 
เรื่อง วินัยและความรับผิดชอบของลูกเสือชอสะอาดในการสรางสังคมท่ีดี 

 
วินัย (DISCIPLINE) 

คือ การอยูในระเบียบแบบแผน ขอบังคับ ขอปฏิบัติ หรือกฎกติกาท่ีกลุมนั้น ๆ กําหนดข้ึน  
ประโยชนของวินัย 

สรางความเจริญรุงเรืองและความม่ันคงใหตนเอง บาน ชุมชน สังคม ประเทศชาติ และโลก  
วินัยมี ๒ อยาง  

วินัยภายนอก (EXTERNAL DISCIPLINE) เกิดจากการปฏิบัติโดยบังคับ อาศัยกฎระเบียบ หากฝาฝน
จะไดรับโทษ มักจะปฏิบัติขณะอยูรวมกับผูอ่ืน  

วินัยภายใน (INTERNAL DISCIPLINE) เกิดจากการสํานึกใหปฏิบัติ เนื่องจากเคยปฏิบัติจนเปนนิสัย
อันถาวร อยูเพียงลําพังก็ปฏิบัติได  
 ลูกเสือมุงวินัยภายใน ซ่ึงเกิดจากความรักและศรัทรา  
ส่ิงท่ีจะชวยใหลูกเสือเกิดวินัย  

๑. คําสั่งตองสั้น งาย ตรงจุดหมาย แนนอน  
๒. พิธีการตาง ๆ 
๓. การตรวจในโอกาสตาง ๆ 
๔. เครื่องแบบ  
๕. การอยูคายพักแรม  
๖. เกม - เพลง การชุมนุมรอบกองไฟ  
๗. ระเบียบแถว  
๘. สิ่งแวดลอม  
๙. ตัวอยางท่ีดีของผูกํากับ  

วินัยลูกเสือตางจากวินัยทหาร 

ทหาร  เขมแข็ง  เครงครัด  เด็ดขาด  รุนแรง  โทษหนัก                  วินัยภายนอก  

ลูกเสือ รวมกัน  ราบรื่น  เรียบรอย  สะอาด  สําเร็จ                    วินัยภายใน  
 
การฝกใหมีวินัยภายใน  

๑. ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม กฎ ระเบียบ กติกาของสังคม 
๒. มีความยืดหยุนในการปฏิบัติ 
๓. เกิดจากความเห็นชอบของหมูคณะ 
๔. สิ่งท่ีกําหนดข้ึนจะตองปฏิบัติได 
๕. ขอกําหนดตองชัดเจน 
 



101

๙๙
 

เอกสารประกอบการสอนท่ี ๘.๓ 
เรื่อง วินัยและความรับผิดชอบของลูกเสือชอสะอาดในการสรางสังคมท่ีดี 

 
เรื่อง วินัยสรางตน คนสรางชาติ 

ประเภทบทรอยกรอง กลอนแปด 
  เราคนไทยใชจะไรในระเบียบ            ไมเอาเปรียบผูอ่ืนไมฉอฉล 

              มีวินัยวัฒนธรรมคํ้าชุมชน  โดยทุกคนรวมมือกันสรรสรางไทย 
  มีวินัยในตนฝกฝนเถิด  ชางประเสริฐพัฒนาพาแกไข 
 ตองเคารพตามกฎท่ีตั้งไว  ตองรวมใจสรางวินัยตนใหเปน 
  นิยมความเปนไทยในสิ่งนี้  ประหยัดดีมีสุขหมดทุกขเข็ญ 
 รูรักษาธรรมเนียมไทยไวใหเปน  อีกท้ังเห็นคุณคาภาษาไทย 
  รูหนาท่ีมีความรับผิดชอบ  ระเบียบวินัยเปนกรอบปองกันได 
 รูสะอาดตรงเวลาเถิดผองไทย  จะนําพาเราใหไทยยืนยง 
  หากเกเรด้ือรั้นพลันอวดเกง  ไมยําเกรงผูใหญใฝประสงค 
 ไมเคารพกฎแหงหมูดูทะนง  ไมชาคงดับด้ินสิ้นชีวา 
  เหมือนชางปาโขลงหนึ่งซ่ึงอาศัย  ในปาใหญมีชางพลายเปนหัวหนา 
 มีระเบียบเรียบรอยคอยพูดจา  ท้ังนําหาอาหารประสานกัน 
  อยูรวมกันดวยความสงบสุข  ทําหนาท่ีทุกทุกเชือกดวยสุขสันต 
 แตลูกชางเชือกหนึ่งแสนด้ือรั้น  หลบงานพลันเท่ียวเลนเท่ียวเกเร 
  แมอบรมสั่งสอนหาเชื่อฟงไม  ซํ้ายังเถลไถลใหหันเห 
 ประพฤติตนจนนิสัยใจรวนเร เท่ียวฮาเฮเพ่ือนระอาท่ัวหนากัน 
  มีวันหนึ่งพลัดจากฝูงลื่นไถล  ตกลงไปในบอรองเสียงลั่น 
 รีบตะเกียกตะกายรวดเร็วพลัน  พลางรําพันคิดถึงแมชะแงมอง 
  ข้ึนจากบอไมไดคงตายแน  โอวาแมลูกชางเฝาคิดเศราหมอง 
 ครวญถึงแมฉันคงแยน้ําตานอง  ฉันไมตรองกอนทําเฝาคร่ําครวญ 
  ฝายโขลงชางตางหลบพายุฝน  โกลาหลหลบใตตนไทรดวน 
 แมเฝามองรองเรียกลูกสุดรัญจวน  แมชางครวญลูกอยูไหนไมกลับมา 
  จึงวิ่งฝาพายุฝนรอนรนจิต  วิ่งไมคิดชีวิตดวยหวงหา 
 บรรดาชางตางมองเศราอุรา  แลววิ่งฝาสายฝนไปชวยกัน 
  เม่ือมาเห็นสภาพของลูกชาง  ใจแมชางปวดราวอยางมหันต 
 จาโขลงชางเม่ือเห็นเปนดังนั้น  ยื่นเถาวัลยพลันตองคลองลูกชาง 
  แลวใชงวงดึงลูกชางข้ึนมาได  มีดีใจโผหาลูกลูบหัวหาง 
 ลูกชางนอยยอมรับผิดทุกทุกทาง  ยกโทษบางสักครั้งท้ังเสียใจ 
  กราบขอโทษทานท้ังหลายไดเดือดรอน  กราบวิงวอนสํานึกผิดกลับตัวใหม 
 จะรักษาท้ังระเบียบท้ังวินัย  สัญญาไวไมด้ือรั้นแตนั้นมา 
  ท้ังหัวหนาจาโขลงและเหลาชาง  เปนตัวอยางท่ีดีนี่แหละหนา 
 ผูคนท่ัวท้ังหลายยอมศรัทธา  ถึงแมวาเปนสัตวก็ชื่นชม 
  ขอเราเหลานักเรียนจงตระหนัก  จงรักพวกพองจะสุขสม 

๑๐๐
 

 ขอทุกคนท่ีอยูในสังคม  จงนิยมของไทยใชของไทย 
  มีระเบียบวินัยดียอมมีสุข  เพราะเปนยุคกาวหนาสงเสริมให 
 เปนคนดีมีระเบียบมีวินัย  ยอมสุขใจชีวิตเลิศประเสริฐครัน 
 
แบบทดสอบทายเรื่อง 

คําชี้แจง นักเรียนตอบคําถามตอไปนี้ 
• ทําไมจึงเปรียบมนุษยเหมือนดอกไม 
• การไมเคารพกฎจราจรจะเกิดผลเสียอยางไร 
• เพราะเหตุใดมนุษยจึงไมมีระเบียบวินัย 
• สิ่งท่ีจะควบคุมมนุษยใหอยูในระเบียบวินัยคือสิ่งใด 
• เพราะเหตุใดโรงเรียนจึงตองมีระเบียบวินัย 
• เพราะเหตุใดเด็ก ๆ จึงตองอยูในระเบียบวินัย 
• ทําอยางไรจึงจะอยูกันอยางมีความสุข 
• ถานักเรียนเปนลูกชางควรปฏิบัติอยางไร 
• ทําไมฝูงชางจึงตองยกโทษใหลูกชาง 
• นักเรียนอานเรื่องนี้แลวไดขอคิดอะไรบาง 
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๑๐๐
 

 ขอทุกคนท่ีอยูในสังคม  จงนิยมของไทยใชของไทย 
  มีระเบียบวินัยดียอมมีสุข  เพราะเปนยุคกาวหนาสงเสริมให 
 เปนคนดีมีระเบียบมีวินัย  ยอมสุขใจชีวิตเลิศประเสริฐครัน 
 
แบบทดสอบทายเรื่อง 

คําชี้แจง นักเรียนตอบคําถามตอไปนี้ 
• ทําไมจึงเปรียบมนุษยเหมือนดอกไม 
• การไมเคารพกฎจราจรจะเกิดผลเสียอยางไร 
• เพราะเหตุใดมนุษยจึงไมมีระเบียบวินัย 
• สิ่งท่ีจะควบคุมมนุษยใหอยูในระเบียบวินัยคือสิ่งใด 
• เพราะเหตุใดโรงเรียนจึงตองมีระเบียบวินัย 
• เพราะเหตุใดเด็ก ๆ จึงตองอยูในระเบียบวินัย 
• ทําอยางไรจึงจะอยูกันอยางมีความสุข 
• ถานักเรียนเปนลูกชางควรปฏิบัติอยางไร 
• ทําไมฝูงชางจึงตองยกโทษใหลูกชาง 
• นักเรียนอานเรื่องนี้แลวไดขอคิดอะไรบาง 
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เอกสารประกอบการสอนท่ี ๘.๔ 
เรื่อง วินัยและความรับผิดชอบของลูกเสือชอสะอาดในการสรางสังคมท่ีดี 

 
เรื่อง ระเบียบวินัย ส่ิงจําเปนในการพัฒนาประเทศ 

ในเมืองใหญโดยท่ัวไป ภาพคุนตาคือการแยงชิง เบียดเสียดยัดเยียดของผูคนในการทํากิจกรรมตาง ๆ 
ไมวาการเดินทาง การกินอาหาร การจับจายใชสอย ลวนเปนสิ่งท่ีพบเห็นไดท่ัวไป และบอยครั้งจนอาจ
กลายเปนความเคยชิน เชน การยืนออท่ีประตูรถเมลโดยไมตอคิวและไมหลีกทางใหคนบนรถลงไปกอน รถยนต
ในชองจราจรอ่ืนท่ีพยายามจะเบียดเขาอีกชองทางหนึ่ง การเรียกรถแท็กซ่ีโดยกีดขวางทางจราจร การไมตอแถว
เพ่ือซ้ืออาหาร อันท่ีจริงภาพการเบียดเสียดหรือแยงชิงดังกลาว อาจไมไดเกิดข้ึนเฉพาะในเมืองใหญเทานั้น และ
อาจจะไมมีภาพเหลานี้เกิดข้ึนก็ได หากคนในสังคมนั้น ๆ มีสิ่งท่ีเรียกวา “ระเบียบวินัย” 

ญ่ีปุน ถือเปนประเทศหนึ่งท่ีไดรับการยอมรับในเรื่องการมีระเบียบวินัยของประชาชน ซ่ึงอาจมาจาก
หลายสาเหตุ ไมวาจากการมีสภาพภูมิประเทศเปนเกาะภูเขาไฟกลางทะเล ทําใหตองประสบปญหาภัย
ธรรมชาติอยูบอยครั้ง ท้ังพายุหรือแผนดินไหว นอกจากนี้การเปนประเทศแพสงครามชวงสงครามโลกครั้งท่ี ๒ 
ทําใหประเทศตองประสบภาวะวิกฤติในดานตาง ๆ แตในทายท่ีสุดก็สามารถผานพนปญหาตาง ๆ มาไดจนเปน
ประเทศหนึ่งท่ีมีอิทธิพลท้ังทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม แพรกระจายไปในหลายสวนของโลก และยังถือเปน
หนึ่งในประเทศผูนําทางดานเทคโนโลยีของโลกอีกดวย 

การผานพนสารพันปญหาท่ีรุมเราจนกาวข้ึนมาเปนหนึ่งในชาติผูนําไดนั้น มิไดมาจากโชคชวยหรือ      
เปนเรื่องบังเอิญ แตตองอาศัยปจจัยหรือองคประกอบหลายอยาง ท่ีจะทําใหประเทศสามารถผานพนวิกฤติ
สําคัญหลายครั้งดังกลาว ตัวอยางลาสุดท่ีเห็นชัดไมนานมานี้คือ การเกิดแผนดินไหวท่ีรุนแรง ทําใหเกิดคลื่นยักษ 
สึนามิเขาทําลายเมืองแถบชายฝงทะเลของญ่ีปุนเสียหายอยางหนัก บานเมืองเกิดปญหาขาดแคลนท้ังไฟฟา 
น้ําประปา ตลอดจนสาธารณูปโภคพ้ืนฐานไมสามารถใชการได อีกท้ังยังเกิดภาวะขาดแคลนอาหาร น้ําด่ืม แตคน
ท่ัวโลกกลับเห็นภาพความรวมมือรวมใจของประชาชนชาวญ่ีปุน ในการรับมือกับวิกฤตการณท่ีเกิดข้ึน         
ท้ังประชาชนและเจาหนาท่ีตางรวมมือกันแกไขปญหา เม่ือตองรับอาหาร ทุกคนตางเขาคิวอยางเปนระเบียบ
เรียบรอย ไมมีการแยงชิงกัน หรือทุบทําลายรานคาเพ่ือหยิบฉวยเอาสิ่งของเครื่องใชไปเปนของตน สภาพ
ดังกลาวคงมิใชสิ่งท่ีจะเกิดข้ึนไดในชั่วพริบตา หรือใครเปนผูสั่งใหเกิดข้ึนได แตเปนสิ่งท่ีถูกปลูกฝงและสั่งสมอยู
ในความคิดและจิตใจชาวญ่ีปุนสวนใหญมาอยางยาวนาน โดยเฉพาะเรื่องความมีระเบียบวินัย จนเม่ือเกิดวิกฤติ
ของชาติข้ึน สิ่งท่ีซอนอยูในตัวของประชาชนญ่ีปุนจึงแสดงออกมาใหชาวโลกไดประจักษ 

การใชทางดวนในประเทศญ่ีปุนเปนอีกตัวอยางท่ีนาสนใจ แมรถจะติดบนทางดวนขนาดเคลื่อนตัวไมได 
ก็จะไมมีใครขับรถเขาไปใชชองทางซายสุดท่ีสงวนไวกรณีฉุกเฉิน เชน รถดับเพลิง รถพยาบาล รถตํารวจ เม่ือมี
เหตุฉุกเฉิน รถท่ีไดรับอนุญาตพิเศษสามารถใชชองทางซายสุดเพ่ือแกปญหาไดอยางทันทวงที ซ่ึงตางกับ
ประเทศไทยมาก ในสถานการณเดียวกัน จะมีผูขับรถเริ่มแซงซายเพ่ือใชชองทางซายสุดท่ีสงวนไวสําหรับกรณี
ฉุกเฉินเสมอ จนรถชองซายสุดติดและเคลื่อนตัวไปไมได ซ่ึงก็มีกรณีผูปวยฉุกเฉินท่ีเสียชีวิตบนรถพยาบาล 
เพราะรถติดอยูเสมอ ท้ังท่ีไมควรเสียชีวิตหากสามารถเดินทางไดเร็วกวานี้ 

 
 
 
 

๑๐๒
 

จากตัวอยางประเทศญ่ีปุนท่ีติดอันดับเรื่องความมีระเบียบวินัย หันมามองดูประเทศไทย จะเห็นวา    
ในยุคหนึ่ง เคยมีคําเปรียบเปรยท่ีสะทอนใหเห็นความเปนคนไทยอยูประโยคหนึ่งคือ “ทําอะไรตามใจไดคือ     
ไทยแท” แมมุมหนึ่งสะทอนใหเห็นวาคนไทยสวนใหญชอบความเปนอิสระ ไมชอบอยูใตอาณัติหรือการกํากับ
ของใคร แตอีกความหมายหนึ่งก็แสดงใหเห็นวา คนไทยมีนิสัยชอบทําอะไรตามใจตนเอง ทําใหในบางครั้ง
เหมือนไมชอบอยูในระเบียบวินัย ยิ่งสภาพทางเศรษฐกิจท่ีบีบรัดมากข้ึนอยางในปจจุบัน ก็ยิ่งทําใหการแขงขัน
แยงชิงกันมีมากข้ึน โดยไมเคารพหรือปฏิบัติตามกฎเกณฑกติกาการอยูรวม ใครมีพละกําลังเสนสายหรือ     
ความไดเปรียบทางเศรษฐกิจมากกวา ผูนั้นก็จะเปนผูชนะ โดยไมสนใจวาจุดมุงหมายหรือสิ่งท่ีไดมาตาม      
ความประสงคของตน เปนไปตามกฎกติกาหรือมารยาทการอยูรวมกันในสังคมหรือไม 

เปนชวงเวลาเหมาะสมท่ีจะบมเพาะเมล็ดพันธุแหงวินัยใหเกิดข้ึนในตัวเด็ก ต้ังแตแรกและหยั่งราก 
อยางม่ันคงเม่ือโตเปนผูใหญ ใหเด็กมีวินัยในตนเอง เพราะวินัยในตนเองจะเปนปจจัยสําคัญของการอยูรวมกับ
ผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุข ท้ังในวัยเด็กจนโตเปนผูใหญ ซ่ึงไดแกความสามารถในการควบคุมตนเอง           
ใหประพฤติปฏิบัติในสิ่งท่ีไดเรียนรูมาวาเปนสิ่งท่ีดี และละเวนไมปฏิบัติในสิ่งท่ีไมดี และไมเปนท่ียอมรับของ
สังคม อันทําใหเกิดผลดีท้ังตอตนเองและไมทําใหผูอ่ืนเดือดรอน ท้ังยังสงผลใหสังคมมีความสงบสุข มีความเปน
ระเบียบเรียบรอยอีกดวย 

 งานวิจัยดานจิตวิทยาหลายชิ้นมีขอสรุปตรงกันวา สังคมไทยกําลังประสบปญหาคนขาด
ระเบียบวินัย สงผลใหสังคมเต็มไปดวยอันตรายและความเสี่ยงหลายประการ ท้ังปญหายาเสพติด การแกงแยง
ชิงดี ทุจริตและประพฤติมิชอบ ตลอดจนอาชญากรรมตาง ๆ ขณะท่ีโลกปจจุบันเปนยุคแหงขอมูลขาวสาร การ
มีระเบียบวินัยของสมาชิกในสังคม ถือเปนสิ่งจําเปนท่ีจะชวยจัดระบบขอมูลขาวสาร ใหสามารถนําไปใช
ประโยชนได  การท่ียังคงปลอยใหคนในสังคมอยูในสภาพ “ทําอะไรตามใจคือคนไทยแท” มีแตทําใหสังคมเกิด
ความสับสนและไรระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการควรปลูกฝงการมีระเบียบวินัยแกเด็กในวัยเรียน และกระทรวง
วัฒนธรรมควรสรางจิตสํานึกแกประชาชนวงกวาง ประเทศไทยก็จะพัฒนาไปเร็วกวาท่ีเปนอยูในขณะนี้ 
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จากตัวอยางประเทศญ่ีปุนท่ีติดอันดับเรื่องความมีระเบียบวินัย หันมามองดูประเทศไทย จะเห็นวา    
ในยุคหนึ่ง เคยมีคําเปรียบเปรยท่ีสะทอนใหเห็นความเปนคนไทยอยูประโยคหนึ่งคือ “ทําอะไรตามใจไดคือ     
ไทยแท” แมมุมหนึ่งสะทอนใหเห็นวาคนไทยสวนใหญชอบความเปนอิสระ ไมชอบอยูใตอาณัติหรือการกํากับ
ของใคร แตอีกความหมายหนึ่งก็แสดงใหเห็นวา คนไทยมีนิสัยชอบทําอะไรตามใจตนเอง ทําใหในบางคร้ัง
เหมือนไมชอบอยูในระเบียบวินัย ยิ่งสภาพทางเศรษฐกิจท่ีบีบรัดมากข้ึนอยางในปจจุบัน ก็ยิ่งทําใหการแขงขัน
แยงชิงกันมีมากข้ึน โดยไมเคารพหรือปฏิบัติตามกฎเกณฑกติกาการอยูรวม ใครมีพละกําลังเสนสายหรือ     
ความไดเปรียบทางเศรษฐกิจมากกวา ผูนั้นก็จะเปนผูชนะ โดยไมสนใจวาจุดมุงหมายหรือสิ่งท่ีไดมาตาม      
ความประสงคของตน เปนไปตามกฎกติกาหรือมารยาทการอยูรวมกันในสังคมหรือไม 

เปนชวงเวลาเหมาะสมท่ีจะบมเพาะเมล็ดพันธุแหงวินัยใหเกิดข้ึนในตัวเด็ก ต้ังแตแรกและหยั่งราก 
อยางม่ันคงเม่ือโตเปนผูใหญ ใหเด็กมีวินัยในตนเอง เพราะวินัยในตนเองจะเปนปจจัยสําคัญของการอยูรวมกับ
ผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุข ท้ังในวัยเด็กจนโตเปนผูใหญ ซ่ึงไดแกความสามารถในการควบคุมตนเอง           
ใหประพฤติปฏิบัติในสิ่งท่ีไดเรียนรูมาวาเปนสิ่งท่ีดี และละเวนไมปฏิบัติในสิ่งท่ีไมดี และไมเปนท่ียอมรับของ
สังคม อันทําใหเกิดผลดีท้ังตอตนเองและไมทําใหผูอ่ืนเดือดรอน ท้ังยังสงผลใหสังคมมีความสงบสุข มีความเปน
ระเบียบเรียบรอยอีกดวย 

 งานวิจัยดานจิตวิทยาหลายชิ้นมีขอสรุปตรงกันวา สังคมไทยกําลังประสบปญหาคนขาด
ระเบียบวินัย สงผลใหสังคมเต็มไปดวยอันตรายและความเสี่ยงหลายประการ ท้ังปญหายาเสพติด การแกงแยง
ชิงดี ทุจริตและประพฤติมิชอบ ตลอดจนอาชญากรรมตาง ๆ ขณะท่ีโลกปจจุบันเปนยุคแหงขอมูลขาวสาร การ
มีระเบียบวินัยของสมาชิกในสังคม ถือเปนสิ่งจําเปนท่ีจะชวยจัดระบบขอมูลขาวสาร ใหสามารถนําไปใช
ประโยชนได  การท่ียังคงปลอยใหคนในสังคมอยูในสภาพ “ทําอะไรตามใจคือคนไทยแท” มีแตทําใหสังคมเกิด
ความสับสนและไรระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการควรปลูกฝงการมีระเบียบวินัยแกเด็กในวัยเรียน และกระทรวง
วัฒนธรรมควรสรางจิตสํานึกแกประชาชนวงกวาง ประเทศไทยก็จะพัฒนาไปเร็วกวาท่ีเปนอยูในขณะนี้ 
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เอกสารประกอบการสอนท่ี ๘.๕ 
เรื่อง วินัยและความรับผิดชอบของลูกเสือชอสะอาดในการสรางสังคมท่ีดี 

 
เรื่อง สรางวินัย สรางชาติเจริญ 

สมัยผมเปนผูบริหารสนามบิน...อยูตางประเทศ... 
เจานายฝรั่ง...เดินมาชี้หนาดาผมวา... 
มึงเปนผูบริหารท่ีเฮงซวยมาก... 
ผมตกใจ...แตก็หัวเราะ...แลวก็สวนคําทันทีทันใดวา... 
มึงผิดแลว...นี่แสดงวามึงไมรูจักกู... 
กูคือผูบริหารท่ีเกงท่ีสุด... 
ประสบความสําเร็จสูงท่ีสุด... 
ในรุนเดียวกัน...ท่ีเขามาทํางานพรอมกัน... 

มันบอกวา... 
กูไมรูวา...มึงสําเร็จยิ่งใหญขนาดไหน... 
แตในสายตากู...มึงคือผูบริหารท่ีเฮงซวยท่ีสุด... 
เฮงซวยยังไง...? ไหนวามาซิ... 
มึงเปนผูบริหาร...ท่ีขาดวินัย...วินัยออนมาก... 
นี่ถาเปนระเบียบในสนามรบ... 
ทหารท่ีขาดวินัย...เขาจะเอาไปยิงท้ิง... 
ขืนเสี่ยงใชทหารประเภทนี้...จะทําใหกองทัพเสียหาย... 
และพายแพในสงครามได... 

ผมฟงแลวตกใจ... 
แสดงวาคนท่ีขาดวินัย...เฮงซวย...และไรคามาก... 
ผมก็ถามตอวา...ผมขาดวินัยยังไง..? 

มันบอกวา... 
นี่เปนจุดออนของผูบริหารไทยทุกคน... 
ท่ีมันมองเห็นคือ...เวลาท่ีลูกนองทําผิด... 
ยืนดูเฉย...ไมเรียกมาวากลาวตักเตือน... 
ผมบอกวา...มันเปนความผิดเล็กนอย...หยุมหยิมเกินไป... 
มันบอกวา...วันนี้เปนความผิดเล็กนอย... 
แตพรุงนี้...มันจะใหญข้ึน... 

และถายังไมเตือน... 
เดือนหนามันจะใหญข้ึน ๓๐ เทา... 

และถายังไมเตือน... 
อีก ๓ เดือน...มันจะใหญมาก...เปน ๑๐๐ เทา... 
จนทําใหหลายคนเดือดรอน...รวมท้ังมึงดวย.. 

 

๑๐๔
 

 
และเม่ือถึงวันนั้น...มีคนไปเตือน...ไปลงโทษ...ไอคนทําผิด... 
มันจะถามวา... 
กูทําผิดอะไร... 
กูทําแบบนี้มา ๓ เดือนแลว...ไมเห็นมีใครวาอะไร... 
มึงเปนใคร...มาเสือกอะไรเรื่องของกู...เจานายกูยังไมยุง 

แลวหลังจากนั้น...ก็ไมมีใครวากลาวตักเตือนมันได... 
จนกวาจะเกิดเหตุใหญโต...จนควบคุมไมอยู... 
เดือดรอนกันท้ังบริษัท...หายนะกันท่ัวท้ังประเทศ... 
ผมฟงแลวยิ้ม ๆ...นึกเถียงในใจวา... 
เหตุการณแบบนี้...ไมมีทางเกิดข้ึนกับกูหรอก...เพราะกูเกง... 
หลังจากนั้นไมนาน...ประมาณ ๓ หรือ ๔ เดือน... 
ลูกนองของผม...ขับรถ...ชนเครื่องบิน... 
นําหายนะมาสูผม...และบริษัท...ชนิดท่ีรับมือไมทัน... 
สาเหตุเปนเพราะ... 
ขาดวินัย... 
เหมือนกับท่ีเจานายฝรั่ง...เคยดาผมไว...เปยบเลย... 

เรื่องมีอยูวา... 
ทุกเชากอนนํารถออกไปทํางานในสนามบิน... 
มันตองเช็คความพรอมของรถ ๒๕ รายการ... 
ตาม Check list ท่ีเขาทําไว... 
แตคนไทย...มันเกงมาก... ๒๕ ขอ...เช็คเสร็จภายใน ๑ นาที... 
ทําเครื่องหมายถูก...ท้ัง ๒๕ ขอ...ภายใน ๑ นาที... 
โดยไมตองดูรถ...แลวเซ็นชื่อกํากับ...แสดงวา...เช็คแลว... 
ไมตองเช็คหรอกเจานาย...เช็คทําไมทุกวัน...เม่ือวานก็เช็คแลว... 
เม่ือคืนนี้...รอบกลางคืนก็เช็คแลว...รถไมมีปญหาหรอก... 
ทําไมถึงตองเช็คทุกวัน...มันบอยเกินความจําเปน... 
ผมก็พยักหนาเห็นดวย... 
พอรถชนเครื่องบิน...ก็ทําการสอบสวน... 
ปรากฏวา...รถคันนี้...ไมไดเช็คสภาพนานกวา ๖ เดือนแลว... 
แตมันมีบันทึกวา...เช็ควันละ ๒ ครั้งทุกวัน...ตลอด ๖ เดือนเต็ม... 
เพราะมันใชวิธีเช็คแบบเดียวกัน...คือขีดเฉพาะ Check list... 
แตไมไดตรวจสภาพรถจริง ๆ... 
จากเหตุการณวันนั้น...ผูเก่ียวของถูกลงโทษกันถวนหนา... 
ผมในฐานะผูบริหาร...ท่ีรับผิดชอบในวันนั้น... 
เกือบถูกไลออก... 
ดีแตวา...กรรมเกาท่ีทําไวดี... 
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๑๐๔
 

 
และเม่ือถึงวันนั้น...มีคนไปเตือน...ไปลงโทษ...ไอคนทําผิด... 
มันจะถามวา... 
กูทําผิดอะไร... 
กูทําแบบนี้มา ๓ เดือนแลว...ไมเห็นมีใครวาอะไร... 
มึงเปนใคร...มาเสือกอะไรเรื่องของกู...เจานายกูยังไมยุง 

แลวหลังจากนั้น...ก็ไมมีใครวากลาวตักเตือนมันได... 
จนกวาจะเกิดเหตุใหญโต...จนควบคุมไมอยู... 
เดือดรอนกันท้ังบริษัท...หายนะกันท่ัวท้ังประเทศ... 
ผมฟงแลวยิ้ม ๆ...นึกเถียงในใจวา... 
เหตุการณแบบนี้...ไมมีทางเกิดข้ึนกับกูหรอก...เพราะกูเกง... 
หลังจากนั้นไมนาน...ประมาณ ๓ หรือ ๔ เดือน... 
ลูกนองของผม...ขับรถ...ชนเครื่องบิน... 
นําหายนะมาสูผม...และบริษัท...ชนิดท่ีรับมือไมทัน... 
สาเหตุเปนเพราะ... 
ขาดวินัย... 
เหมือนกับท่ีเจานายฝรั่ง...เคยดาผมไว...เปยบเลย... 

เรื่องมีอยูวา... 
ทุกเชากอนนํารถออกไปทํางานในสนามบิน... 
มันตองเช็คความพรอมของรถ ๒๕ รายการ... 
ตาม Check list ท่ีเขาทําไว... 
แตคนไทย...มันเกงมาก... ๒๕ ขอ...เช็คเสร็จภายใน ๑ นาที... 
ทําเครื่องหมายถูก...ท้ัง ๒๕ ขอ...ภายใน ๑ นาที... 
โดยไมตองดูรถ...แลวเซ็นชื่อกํากับ...แสดงวา...เช็คแลว... 
ไมตองเช็คหรอกเจานาย...เช็คทําไมทุกวัน...เม่ือวานก็เช็คแลว... 
เม่ือคืนนี้...รอบกลางคืนก็เช็คแลว...รถไมมีปญหาหรอก... 
ทําไมถึงตองเช็คทุกวัน...มันบอยเกินความจําเปน... 
ผมก็พยักหนาเห็นดวย... 
พอรถชนเครื่องบิน...ก็ทําการสอบสวน... 
ปรากฏวา...รถคันนี้...ไมไดเช็คสภาพนานกวา ๖ เดือนแลว... 
แตมันมีบันทึกวา...เช็ควันละ ๒ ครั้งทุกวัน...ตลอด ๖ เดือนเต็ม... 
เพราะมันใชวิธีเช็คแบบเดียวกัน...คือขีดเฉพาะ Check list... 
แตไมไดตรวจสภาพรถจริง ๆ... 
จากเหตุการณวันนั้น...ผูเก่ียวของถูกลงโทษกันถวนหนา... 
ผมในฐานะผูบริหาร...ท่ีรับผิดชอบในวันนั้น... 
เกือบถูกไลออก... 
ดีแตวา...กรรมเกาท่ีทําไวดี... 
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๑๐๕
 

คือประวัติและผลงานของผมยอดเยี่ยม...มาตลอด... 
เลยชวยใหรอดไปไดครั้งหนึ่ง... 
คนไทยท้ังหมด...ท่ีทํางานท่ีนั่น... 
เสียศักด์ิศรี...อยางรุนแรง... 
พวกฝรั่งมองคนไทย...ดวยสายตาดูถูกเหยียดหยาม... 
วาเปนพวก...ไมไดเรื่อง...เฮงซวย...ไมมีวินัย... 
ทําผิดคนเดียว... 
ถูกประนามกันท่ัวประเทศ... 

ต้ังแตวันนั้นเปนตนมา... 
ผมใหความสําคัญของเรื่องวินัย...เปนอันดับหนึ่ง... 
เห็นใครทําผิดกฎระเบียบ...ผิดวินัย...ผมเขาไปเตือน...ทันที... 
โดยไมลังเลแมแตนอย... 
ไมวาความผิดท่ีทํานั้น...มันจะเล็กนอยแคไหน... 
เพ่ือยุติการทําผิด...ใหหยุดอยูแคตรงนั้น...ไมขยายวงตอ... 
และไดรับการแกไขใหถูกตอง...ในการทําครั้งตอไป... 
แลวผมก็นําบทเรียนท่ีล้ําคาท่ีสุดในชีวิตนี้... 
มาเปนแบบอยาง...ในการเลี้ยงลูก... 
ไมวาลูกจะทําผิดเรื่องเล็กนอยแคไหน... 
ผมจะรีบเขาไปเตือน...และกําชับวา... 
อยาทําแบบนี้อีกเด็ดขาดนะลูก... 
ทําใหลูก...เปนคนท่ีมีวินัยเขมขน... 
อะไรไมดี...อะไรไมถูกตอง...ไมทํา... 
ผูคนท่ีอยูรอบขาง...ไมมีใครเดือดรอน... 
ชีวิตครอบครัวมีความสุขสมบูรณ...  
 
                                        โดย  สมคิด ลวางกูร   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐๖
 

แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรม 
ช่ือวิชา   วินัยและความรับผิดชอบของลูกเสือชอสะอาดในการสรางสังคมท่ีดี 
หมู............................... 

ขอ รายการประเมิน ระดับคุณภาพ 
๔ ๓ ๒ ๑ 

๑ การตรงตอเวลา     
๒ ระบบหมูและการมีสวนรวมของสมาชิก     
๓ การสรุปความรูท่ีไดรับ     
 รวม     

 
      ลงชื่อ.................................................  
                                                                         (..................................................) 
                                                                                  ผูกํากับลูกเสือ 

 
เกณฑการประเมินผล  

รายการท่ีประเมิน ระดับคุณภาพ/คะแนน 
ดีมาก (๔) ดี (๓) พอใช (๒) ปรับปรุง (๑) 

๑. การตรงตอเวลา ๑. การเขารวม
กิจกรรมตามเวลา 
/ตรงตอเวลา 
๒. ผลงานสําเร็จ
ตามเวลาท่ีกําหนด 
๓. การนําเสนอใช
เวลาตามท่ีกําหนด 

ปฏิบัติได ๒        
ใน ๓ ขอ 

ปฏิบัติได ๑         
ใน ๓ ขอ 

ปฏิบัติไมไดเลย 

๒. ระบบหมูและ
การมีสวนรวม   
ของสมาชิก 

ทุกคนมีสวนรวม สมาชิก ๑ คน 
ไมไดมีสวนรวม 

สมาชิก ๒ คน 
ไมไดมีสวนรวม 

สมาชิก ๓ คน     
ข้ึนไป ไมได         
มีสวนรวม 

๓. การสรุปความรู
ท่ีไดรับ 

ถูกตองทุกขอ ผิด ๑ ขอ ผิด ๒ ขอ ผิด ๓ ขอ ข้ึนไป 
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๑๐๖
 

แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรม 
ช่ือวิชา   วินัยและความรับผิดชอบของลูกเสือชอสะอาดในการสรางสังคมท่ีดี 
หมู............................... 

ขอ รายการประเมิน ระดับคุณภาพ 
๔ ๓ ๒ ๑ 

๑ การตรงตอเวลา     
๒ ระบบหมูและการมีสวนรวมของสมาชิก     
๓ การสรุปความรูท่ีไดรับ     
 รวม     

 
      ลงชื่อ.................................................  
                                                                         (..................................................) 
                                                                                  ผูกํากับลูกเสือ 

 
เกณฑการประเมินผล  

รายการท่ีประเมิน ระดับคุณภาพ/คะแนน 
ดีมาก (๔) ดี (๓) พอใช (๒) ปรับปรุง (๑) 

๑. การตรงตอเวลา ๑. การเขารวม
กิจกรรมตามเวลา 
/ตรงตอเวลา 
๒. ผลงานสําเร็จ
ตามเวลาท่ีกําหนด 
๓. การนําเสนอใช
เวลาตามท่ีกําหนด 

ปฏิบัติได ๒        
ใน ๓ ขอ 

ปฏิบัติได ๑         
ใน ๓ ขอ 

ปฏิบัติไมไดเลย 

๒. ระบบหมูและ
การมีสวนรวม   
ของสมาชิก 

ทุกคนมีสวนรวม สมาชิก ๑ คน 
ไมไดมีสวนรวม 

สมาชิก ๒ คน 
ไมไดมีสวนรวม 

สมาชิก ๓ คน     
ข้ึนไป ไมได         
มีสวนรวม 

๓. การสรุปความรู
ท่ีไดรับ 

ถูกตองทุกขอ ผิด ๑ ขอ ผิด ๒ ขอ ผิด ๓ ขอ ข้ึนไป 

                                                                         
 
 
 



109

๑๐๗
 

       บทเรียนท่ี ๙ 
ช่ือวิชา   พลเมืองดีมีประชาธิปไตยตามหนาท่ีท่ี ป.ป.ช. ตองการ   เวลา ๙๐ นาที 
 
ขอบขายรายวิชา 

๑. หนาท่ีตอชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย 
๒. หนาท่ีตอตนเอง ตอชุมชน และตอสังคม 
๓. หนาท่ีพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข 

จุดหมาย   
เพ่ือใหลูกเสือสามัญรุนใหญมีความรู ความเขาใจในการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี มีประชาธิปไตยตาม

หนาท่ีท่ี ป.ป.ช. ตองการ  
วัตถุประสงค 

เม่ือจบบทเรียนนี้แลว ลูกเสือสามัญรุนใหญสามารถ 
๑. บอกวิธีการปฏิบัติของการเปนพลเมืองดี มีประชาธิปไตยท่ีมีตอชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริยได 
๒. บอกวิธีการปฏิบัติของการเปนพลเมืองดี มีประชาธิปไตยท่ีมีตอตนเอง ตอชุมชน และตอสังคมได 
๓. บอกวิธีการปฏิบัติของการเปนพลเมืองดี ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน 

พระประมุขได 
๔. บอกคุณลักษณะของพลเมืองดีของชาติได 

วิธีสอน/กิจกรรม 
๑. นําเขาสูบทเรียนโดยใชเพลงท่ีเก่ียวของกับพลเมืองดีหรือประชาธิปไตย หรือใชเกม สื่อ/วีดิทัศน  

นิทาน ฯลฯ (๑๐ นาที) 
๒. อธิบายใหความรูเก่ียวกับประชาธิปไตยและหนาท่ีของ ป.ป.ช. (๑๕ นาที) 
๓. แบงผู เขารับการฝกอบรมออกเปน ๕ กลุม ศึกษาใบความรู  อภิปราย แลวสรุปเปน Mind 

Mapping เพ่ือรายงานตอท่ีประชุม (๔๐ นาที) 
๔. ใหแตละกลุมสงตัวแทนรายงาน (๑๕ นาที) 
๕. อภิปราย ซัก - ถาม และสรุป (๑๐ นาที) 

ส่ือการสอน 
๑. เพลง 
๒. ภาพ แผนภูมิ เกม นิทาน สื่อวีดิทัศน  
๓. ใบงาน เรื่อง พลเมืองดีมีประชาธิปไตยตามหนาท่ีท่ี ป.ป.ช. ตองการ 
๔. ใบความรู เรื่อง พลเมืองดีมีประชาธิปไตยตามหนาท่ีท่ี ป.ป.ช. ตองการ 

การประเมินผล 
๑.  วิธีการวัดผล : ประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุม 
๒. เครื่องมือวัดผล : แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรม  
๓. เกณฑการประเมินผล : ผานเกณฑรอยละ ๘๐ 

เนื้อหาวิชา 
พลเมืองดีมีประชาธิปไตยตามหนาท่ีท่ี ป.ป.ช. ตองการ 

๑๐๘
 

เอกสารประกอบการสอนท่ี ๙ 
เรื่อง พลเมืองดีมีประชาธิปไตยตามหนาท่ีท่ี ป.ป.ช. ตองการ 

 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
รัฐธรรมนูญ คือ กฎหมายท่ีเปนขอบังคับข้ันมูลฐาน (กฎหมายสูงสุด) ซ่ึงกําหนดขอบเขตอํานาจหนาท่ี

ของรัฐบาล เพ่ือนําไปใชปกครองประเทศ โดยท่ัวไปจะบัญญัติเก่ียวกับรูปแบบการปกครอง โครงสรางรัฐบาล  
สิทธิของประชาชน และพันธกรณีของรัฐบาล 

หลังจากสมัยพอขุนรามคําแหงเปนตนมาจนถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  
ประเทศไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี หรือกรุงรัตนโกสินทรเปนราชธานี ตางมีกฎหมายสําคัญหลายฉบับ  
ซ่ึงอาจจัดไดวาเปนรัฐธรรมนูญประเภทหนึ่ง แตกฎหมายเหลานั้นกระจัดกระจายอยูในหลายแหงไมเปน
หมวดหมูเรียบรอย นอกจากนี้กฎหมายดังกลาวมีลักษณะเก่ียวกับองคพระมหากษัตริย การปกครองแผนดิน 
พระราชอํานาจในการตรากฎหมาย กฎหมายเก่ียวกับขุนศาลตุลาการมากกวาจะมีลักษณะเปนรัฐธรรมนูญ 
ตามความเขาใจในปจจุบัน คือ ไมมีบทจํากัดพระราชอํานาจของพระมหากษัตริยไว 

ตอมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว สืบเนื่องมาจากเหตุการณท่ีกองกําลัง
ของอังกฤษเขายึดเมืองมัณฑะเลยของพมา เพ่ือปองกันอันตรายท่ีจะเกิดข้ึนกับประเทศไทย พระบาทสมเด็จ          
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวโปรดเกลาใหพระวรวงศเธอพระองคเจาปฤษฎางค อัครราชทูตประจํากรุงปารีส 
ถวายรายงานและความเห็นตอประเด็นปญหานี้ พระวรวงศเธอพระองคเจาปฤษฎางคเรียกประชุมพระบรม   
วงศานุวงศและขาราชการชั้นผูใหญในสถานทูตในกรุงลอนดอนและกรุงปารีส เพ่ือระดมความเห็นและไดจัดทํา     
คํากราบบังคมทูลมีเนื้อหาวา ประเทศไทยควรเปลี่ยนหลักการพ้ืนฐานของการปกครองจาก “แอโสลูดโมนากี”      
มาเปน “คอนสติ-ตูชาแนลโมนากี” ควรสรางระบบคาบิเนต คือ คณะรัฐบาลท่ีประกอบดวยคณะรัฐมนตรีประจํา
กระทรวงตาง ๆ เพ่ือใหรัฐบาลมีประสิทธิภาพในการรักษากฎหมายใหเกิดความสงบเรียบรอย ควรปรับปรุง
กฎหมายบานเมืองและใหมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 
ทรงมีพระราชหัตถเลขาถึงคณะผูจัดทําคํากราบบังคมทูลวาทรงขอบพระราชหฤทัย การท้ังหลายท่ีไดกราบ
บังคมทูลมานั้น ลวนแตเปนสิ่งท่ีทรงมีพระราชดําริแลวทั้งสิ้น แตยังไมอาจดําเนินการใหลุลวงไดเนื่องมาจาก
ความไมพรอมของบุคคลกรท่ีจะเขามารับภารกิจตาง ๆ นั่นเอง 

ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ไดทรงจัดใหมีการต้ังดุสิตธานีข้ึนเพ่ือทดลอง
เก่ียวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในระดับทองถ่ิน ซึ่งเทียบไดกับการปกครองจังหวัด โดยไดทรง
ประกาศใชธรรมนูญลักษณะปกครองคณะนคราภิบาล (ดุสิตธานี) พระพุทธศักราช ๒๔๖๑ ข้ึนใชบังคับในเขต
จังหวัดดุสิตธานีดวย 

ตอมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวนั้น พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว
ทรงมีพระราชปณิธานอยูแตเดิม ท่ีจะพระราชทานรัฐธรรมนูญใหแกประชาชนชาวไทยในวันท่ี ๖ เมษายน 
๒๔๗๕ แตเม่ือถึงเวลาก็มิไดพระราชทาน เนื่องจากอภิรัฐมนตรีสภากราบบังคมทูลทัดทานไววา ยังไมถึงเวลา      
อันสมควร เม่ือวันท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕ คณะราษฎรจึงไดทําการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศ       
จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช เปนระบอบกษัตริยภายใตรัฐธรรมนูญ และได มีการประกาศใช
พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผนดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช ๒๔๗๕ เม่ือวันท่ี ๒๗ มิถุนายน 
๒๔๗๕ ถือเปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศไทย ตอมาเม่ือวันท่ี ๑๐ ธันวาคม ๒๔๗๕ พระบาทสมเด็จ
พระปกเกลาเจาอยูหัวไดพระราชทานรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช ๒๔๗๕ ซ่ึงถือเปน
รัฐธรรมนูญฉบับถาวรฉบับแรกของประเทศไทย 
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๑๐๘
 

เอกสารประกอบการสอนท่ี ๙ 
เรื่อง พลเมืองดีมีประชาธิปไตยตามหนาท่ีท่ี ป.ป.ช. ตองการ 

 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
รัฐธรรมนูญ คือ กฎหมายท่ีเปนขอบังคับข้ันมูลฐาน (กฎหมายสูงสุด) ซ่ึงกําหนดขอบเขตอํานาจหนาท่ี

ของรัฐบาล เพ่ือนําไปใชปกครองประเทศ โดยท่ัวไปจะบัญญัติเก่ียวกับรูปแบบการปกครอง โครงสรางรัฐบาล  
สิทธิของประชาชน และพันธกรณีของรัฐบาล 

หลังจากสมัยพอขุนรามคําแหงเปนตนมาจนถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  
ประเทศไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี หรือกรุงรัตนโกสินทรเปนราชธานี ตางมีกฎหมายสําคัญหลายฉบับ  
ซ่ึงอาจจัดไดวาเปนรัฐธรรมนูญประเภทหนึ่ง แตกฎหมายเหลานั้นกระจัดกระจายอยูในหลายแหงไมเปน
หมวดหมูเรียบรอย นอกจากนี้กฎหมายดังกลาวมีลักษณะเก่ียวกับองคพระมหากษัตริย การปกครองแผนดิน 
พระราชอํานาจในการตรากฎหมาย กฎหมายเก่ียวกับขุนศาลตุลาการมากกวาจะมีลักษณะเปนรัฐธรรมนูญ 
ตามความเขาใจในปจจุบัน คือ ไมมีบทจํากัดพระราชอํานาจของพระมหากษัตริยไว 

ตอมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว สืบเนื่องมาจากเหตุการณท่ีกองกําลัง
ของอังกฤษเขายึดเมืองมัณฑะเลยของพมา เพ่ือปองกันอันตรายท่ีจะเกิดข้ึนกับประเทศไทย พระบาทสมเด็จ          
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวโปรดเกลาใหพระวรวงศเธอพระองคเจาปฤษฎางค อัครราชทูตประจํากรุงปารีส 
ถวายรายงานและความเห็นตอประเด็นปญหานี้ พระวรวงศเธอพระองคเจาปฤษฎางคเรียกประชุมพระบรม   
วงศานุวงศและขาราชการชั้นผูใหญในสถานทูตในกรุงลอนดอนและกรุงปารีส เพ่ือระดมความเห็นและไดจัดทํา     
คํากราบบังคมทูลมีเนื้อหาวา ประเทศไทยควรเปลี่ยนหลักการพ้ืนฐานของการปกครองจาก “แอโสลูดโมนากี”      
มาเปน “คอนสติ-ตูชาแนลโมนากี” ควรสรางระบบคาบิเนต คือ คณะรัฐบาลท่ีประกอบดวยคณะรัฐมนตรีประจํา
กระทรวงตาง ๆ เพ่ือใหรัฐบาลมีประสิทธิภาพในการรักษากฎหมายใหเกิดความสงบเรียบรอย ควรปรับปรุง
กฎหมายบานเมืองและใหมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 
ทรงมีพระราชหัตถเลขาถึงคณะผูจัดทําคํากราบบังคมทูลวาทรงขอบพระราชหฤทัย การท้ังหลายท่ีไดกราบ
บังคมทูลมานั้น ลวนแตเปนสิ่งท่ีทรงมีพระราชดําริแลวท้ังสิ้น แตยังไมอาจดําเนินการใหลุลวงไดเนื่องมาจาก
ความไมพรอมของบุคคลกรท่ีจะเขามารับภารกิจตาง ๆ นั่นเอง 

ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ไดทรงจัดใหมีการต้ังดุสิตธานีข้ึนเพ่ือทดลอง
เก่ียวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในระดับทองถ่ิน ซึ่งเทียบไดกับการปกครองจังหวัด โดยไดทรง
ประกาศใชธรรมนูญลักษณะปกครองคณะนคราภิบาล (ดุสิตธานี) พระพุทธศักราช ๒๔๖๑ ข้ึนใชบังคับในเขต
จังหวัดดุสิตธานีดวย 

ตอมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวนั้น พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว
ทรงมีพระราชปณิธานอยูแตเดิม ท่ีจะพระราชทานรัฐธรรมนูญใหแกประชาชนชาวไทยในวันท่ี ๖ เมษายน 
๒๔๗๕ แตเม่ือถึงเวลาก็มิไดพระราชทาน เนื่องจากอภิรัฐมนตรีสภากราบบังคมทูลทัดทานไววา ยังไมถึงเวลา      
อันสมควร เม่ือวันท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕ คณะราษฎรจึงไดทําการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศ       
จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช เปนระบอบกษัตริยภายใต รัฐธรรมนูญ และได มีการประกาศใช
พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผนดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช ๒๔๗๕ เม่ือวันท่ี ๒๗ มิถุนายน 
๒๔๗๕ ถือเปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศไทย ตอมาเม่ือวันท่ี ๑๐ ธันวาคม ๒๔๗๕ พระบาทสมเด็จ
พระปกเกลาเจาอยูหัวไดพระราชทานรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช ๒๔๗๕ ซ่ึงถือเปน
รัฐธรรมนูญฉบับถาวรฉบับแรกของประเทศไทย 
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๑๐๙
 

นับจากวันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองแลว ประเทศไทยไดประกาศใชรัฐธรรมนูญมาแลวท้ังสิ้น   
๑๘ ฉบับ ฉบับปจจุบัน คือ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ จํานวน ๓๐๙ มาตรา  
ประกาศใชเม่ือวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๐  
  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕๕๐ ถือวาเปนรัฐธรรมนูญฉบับท่ี ๑๘ มี ๑๕ หมวด 
๓๐๙ มาตรา โดยมีหลักสําคัญเพ่ือสงเสริมและคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน สนับสนุนใหประชาชน
มีบทบาท และมีสวนรวมในการปกครองและตรวจสอบการใชอํานาจรัฐอยางเปนรูปธรรม กําหนดกลไกสถาบัน
ทางการเมืองทุกสวน โดยเฉพาะฝายนิติบัญญัติและฝายบริหารใหมีดุลยภาพและประสิทธิภาพ สรางเสริม
สถาบันศาลและองคกรอิสระอ่ืน ๆ ใหสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดโดยสุจริตและเท่ียงธรรม และท่ีสําคัญท่ีสุด คือ 
การเนนย้ําคุณคา ความสําคัญของคุณธรรม จริยธรรม และแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

 
หนาท่ีของปวงชนชาวไทย 
หมวด ๔ หนาท่ีของชนชาวไทย ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

มาตรา ๗๐ บุคคลมีหนาท่ีพิทักษรักษาไวซ่ึงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ตามรัฐธรรมนูญนี้ 

มาตรา ๗๑ บุคคลมีหนาท่ีปองกันประเทศ รักษาผลประโยชนของชาติ และปฏิบัติตามกฎหมาย 
มาตรา ๗๒ บุคคลมีหนาท่ีไปใชสิทธิเลือกต้ัง 

บุคคลซ่ึงไปใชสิทธิหรือไมไปใชสิทธิ โดยไมแจงเหตุอันสมควรท่ีทําใหไมอาจไปใชสิทธิได          
ยอมไดรับสิทธิ หรือเสียสิทธิตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

การแจงเหตุท่ีทําใหไมอาจไปเลือกต้ัง และการอํานวยความสะดวกในการไปเลือกต้ัง ใหเปนไป
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

มาตรา ๗๓ บุคคลมีหนาท่ีรับราชการทหาร ชวยเหลือในการปองกันและบรรเทาภัยพิบัติสาธารณะ 
เสียภาษีอากร ชวยเหลือราชการ รับการศึกษาอบรม พิทักษ ปกปอง และสืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติและ
ภูมิปญญาทองถ่ิน และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ท้ังนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ  
   

มาตรา ๗๔ บุคคลผูเปนขาราชการ พนักงาน ลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ  
หรือเจาหนาท่ีอ่ืนของรัฐ มีหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย เพ่ือรักษาประโยชนสวนรวม อํานวย       
ความสะดวก และใหบริการแกประชาชน ตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

ในการปฏิบัติหนาท่ีและปฏิบัติการอ่ืนท่ีเก่ียวของกับประชาชน  บุคคลตามวรรคหนึ่งตองวางตน
เปนกลางทางการเมือง 

ในกรณีบุคคลตามวรรคหนึ่งละเลยหรือไมปฏิบัติใหเปนไปตามหนาท่ีตามวรรคหนึ่ง หรือ         
วรรคสอง บุคคลผูมีสวนไดสวนเสียยอมมีสิทธิขอใหบุคคลตามวรรคหนึ่ง หรือผูบังคับบัญชาของบุคคลดังกลาว  
ชี้แจงแสดงเหตุผล และขอใหดําเนินการใหเปนไปตามบทบัญญัติในวรรคหนึ่ง หรือวรรคสองได 
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หนาท่ีของปวงชนชาวไทย 
รัฐธรรมนูญนอกจากจะคุมครองสิทธิของประชาชนชาวไทยโดยเทาเทียมกันแลว ยังไดกําหนดหนาท่ี

ของประชาชนไทยไวหลายประการสําคัญ คือ 
หนาท่ีพลเมือง กําหนดใหประชาชนชาวไทยมีหนาท่ีปฏิบัติตนตามกฎหมาย ปองกันประเทศ          

รับราชการทหาร เสียภาษีอากร พิทักษ ปกปอง สืบสานศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน รวมท้ัง        
การรักษาไวซ่ึงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข 

หนาท่ีตามกฎหมายเลือกตั้ง  กําหนดใหประชาชนชาวไทยทุกคนมีหนาท่ีไปใชสิทธิเลือกต้ัง ถาใคร   
ไมไปเลือกต้ังโดยไมแจงเหตุ ก็จะทําใหเสียสิทธิตามท่ีกฎหมายกําหนด สิทธิเลือกต้ังของประชาชนท่ีสําคัญกวานั้น 
คือการท่ีประชาชนพึงตระหนักถึงความรับผิดชอบตอบานเมืองท่ีประชาชนควรเปนผู กําหนดถึงภาระ        
ความรับผิดชอบตอตนเอง และสังคมท่ีจะเลือกคนดี เพ่ือไมใหประเทศสูญเสียโอกาสนี้ เพราะการเลือกต้ังเปน
วาระแหงชาติและภาระทางการเมืองของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย 

การศึกษาเพ่ือความเปนพลเมือง 
นับต้ังแตวันท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕  เม่ือ “คณะราษฎรไดขอรองใหอยูใตรัฐธรรมนูญการปกครอง

แผนดินสยาม เพ่ือท่ีบานเมืองจะไดเจริญข้ึน และโดยท่ีไดทรงยอมรับตามคําขอรองของคณะราษฎร” 
พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว จึงไดทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติรัฐธรรมนูญการปกครอง
แผนดินสยามช่ัวคราว พุทธศักราช ๒๔๗๕ ซ่ึงมาตรา ๑ บัญญัติวา “อํานาจสูงสุดของประเทศนั้นเปนของ
ราษฎรท้ังหลาย” อํานาจอธิปไตยอันแตเดิมเปนของพระมหากษัตริยจึงไดกลายเปนของ “ราษฎรท้ังหลาย” 
โดยเจาของอํานาจแตเดิมไดทรงลงพระปรมาภิไธยมอบอํานาจนั้นใหแกราษฎรท้ังหลายโดยพระองคเอง 
ระบอบ “ประชาธิปไตย” (ประชา - อธิปไตย) ท่ีมีอํานาจสูงสุดของประเทศ (อํานาจอธิปไตย) เปนของ
ประชาชนโดยมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ก็ไดเริ่มตนข้ึนในประเทศไทยนับแตนั้นมา 

“ประชาธิปไตย” คือ การปกครองโดยประชาชน หรือประชาชนปกครองตนเอง ประชาธิปไตย       
จึงมิอาจประสบความสําเร็จได ถาประชาชนไมมีความสามารถในการปกครองกันเองตามระบอบประชาธิปไตย  
ประเทศตาง ๆ ท่ีเคยประสบปญหากับการปกครองระบอบประชาธิปไตย เชน ประเทศสหรัฐอเมริกา และ
ประเทศเยอรมนี จึงไดตระหนักวาประชาธิปไตยจะประสบความสําเร็จได ไมใชเพียงแตมีรัฐธรรมนูญท่ีดีเทานั้น 
แตประชาชนจะตองเปน “พลเมือง” ตามระบอบประชาธิปไตยดวย กลาวคือ มีสมาชิกของสังคมท่ีใชสิทธิ
เสรีภาพโดยมีความรับผิดชอบ เคารพสิทธิผูอ่ืน เคารพความแตกตาง เคารพกติกา ประชาธิปไตยจึงจะประสบ
ความสําเร็จได ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศเยอรมนีจึงจัดใหมีการศึกษา เพ่ือสรางความเปนพลเมือง 
(Civic Education) ข้ึนมา และประสบความสําเร็จในการสรางพลเมือง จนเปนตัวอยางใหกับประเทศตาง ๆ 
และปจจุบันการศึกษาเพ่ือสรางความเปนพลเมือง ไดกลายเปนปจจัยความสําเร็จในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยของประเทศตาง ๆ ท่ัวโลก 

สําหรับประเทศไทยนั้น ถึงแมจะเคยมี “วิชาหนาท่ีพลเมือง” เปนวิชาเฉพาะในหลักสูตรการศึกษา
พ้ืนฐานท่ีนักเรียนทุกคนตองเรียน แต “วิชาหนาท่ีพลเมือง” ไดถูกลดความสําคัญใหเหลือเพียงเปนสาระหนึ่ง 
ในสาระการเรียนรูสังคมศึกษาเทานั้น และเปนวิชาท่ีแทบไมมีผลกับการเรียนตอหรือการเขามหาวิทยาลัย ทํา
ใหผูเก่ียวของไมใหความสําคัญ และขาดการพัฒนาใหเหมาะสมกับยุคสมัย เนื้อหาก็เปนวิชาการมากและ       
ยากเกินไปสําหรับนักเรียนและนาเบื่อ และทําใหการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของชาติไมสามารถสรางเด็กและเยาวชน
ใหเปน “พลเมือง” ใหกับประเทศไทยได 
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หนาท่ีของปวงชนชาวไทย 
รัฐธรรมนูญนอกจากจะคุมครองสิทธิของประชาชนชาวไทยโดยเทาเทียมกันแลว ยังไดกําหนดหนาท่ี

ของประชาชนไทยไวหลายประการสําคัญ คือ 
หนาท่ีพลเมือง กําหนดใหประชาชนชาวไทยมีหนาท่ีปฏิบัติตนตามกฎหมาย ปองกันประเทศ          

รับราชการทหาร เสียภาษีอากร พิทักษ ปกปอง สืบสานศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน รวมท้ัง        
การรักษาไวซ่ึงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข 

หนาท่ีตามกฎหมายเลือกตั้ง  กําหนดใหประชาชนชาวไทยทุกคนมีหนาท่ีไปใชสิทธิเลือกต้ัง ถาใคร   
ไมไปเลือกต้ังโดยไมแจงเหตุ ก็จะทําใหเสียสิทธิตามท่ีกฎหมายกําหนด สิทธิเลือกต้ังของประชาชนท่ีสําคัญกวานั้น 
คือการท่ีประชาชนพึงตระหนักถึงความรับผิดชอบตอบานเมืองท่ีประชาชนควรเปนผู กําหนดถึงภาระ        
ความรับผิดชอบตอตนเอง และสังคมท่ีจะเลือกคนดี เพ่ือไมใหประเทศสูญเสียโอกาสนี้ เพราะการเลือกต้ังเปน
วาระแหงชาติและภาระทางการเมืองของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย 

การศึกษาเพ่ือความเปนพลเมือง 
นับต้ังแตวันท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕  เม่ือ “คณะราษฎรไดขอรองใหอยูใตรัฐธรรมนูญการปกครอง

แผนดินสยาม เพ่ือท่ีบานเมืองจะไดเจริญข้ึน และโดยท่ีไดทรงยอมรับตามคําขอรองของคณะราษฎร” 
พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว จึงไดทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติรัฐธรรมนูญการปกครอง
แผนดินสยามช่ัวคราว พุทธศักราช ๒๔๗๕ ซ่ึงมาตรา ๑ บัญญัติวา “อํานาจสูงสุดของประเทศนั้นเปนของ
ราษฎรท้ังหลาย” อํานาจอธิปไตยอันแตเดิมเปนของพระมหากษัตริยจึงไดกลายเปนของ “ราษฎรท้ังหลาย” 
โดยเจาของอํานาจแตเดิมไดทรงลงพระปรมาภิไธยมอบอํานาจนั้นใหแกราษฎรท้ังหลายโดยพระองคเอง 
ระบอบ “ประชาธิปไตย” (ประชา - อธิปไตย) ท่ีมีอํานาจสูงสุดของประเทศ (อํานาจอธิปไตย) เปนของ
ประชาชนโดยมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ก็ไดเริ่มตนข้ึนในประเทศไทยนับแตนั้นมา 

“ประชาธิปไตย” คือ การปกครองโดยประชาชน หรือประชาชนปกครองตนเอง ประชาธิปไตย       
จึงมิอาจประสบความสําเร็จได ถาประชาชนไมมีความสามารถในการปกครองกันเองตามระบอบประชาธิปไตย  
ประเทศตาง ๆ ท่ีเคยประสบปญหากับการปกครองระบอบประชาธิปไตย เชน ประเทศสหรัฐอเมริกา และ
ประเทศเยอรมนี จึงไดตระหนักวาประชาธิปไตยจะประสบความสําเร็จได ไมใชเพียงแตมีรัฐธรรมนูญท่ีดีเทานั้น 
แตประชาชนจะตองเปน “พลเมือง” ตามระบอบประชาธิปไตยดวย กลาวคือ มีสมาชิกของสังคมท่ีใชสิทธิ
เสรีภาพโดยมีความรับผิดชอบ เคารพสิทธิผูอ่ืน เคารพความแตกตาง เคารพกติกา ประชาธิปไตยจึงจะประสบ
ความสําเร็จได ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศเยอรมนีจึงจัดใหมีการศึกษา เพ่ือสรางความเปนพลเมือง 
(Civic Education) ข้ึนมา และประสบความสําเร็จในการสรางพลเมือง จนเปนตัวอยางใหกับประเทศตาง ๆ 
และปจจุบันการศึกษาเพ่ือสรางความเปนพลเมือง ไดกลายเปนปจจัยความสําเร็จในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยของประเทศตาง ๆ ท่ัวโลก 

สําหรับประเทศไทยนั้น ถึงแมจะเคยมี “วิชาหนาท่ีพลเมือง” เปนวิชาเฉพาะในหลักสูตรการศึกษา
พ้ืนฐานท่ีนักเรียนทุกคนตองเรียน แต “วิชาหนาท่ีพลเมือง” ไดถูกลดความสําคัญใหเหลือเพียงเปนสาระหนึ่ง 
ในสาระการเรียนรูสังคมศึกษาเทานั้น และเปนวิชาท่ีแทบไมมีผลกับการเรียนตอหรือการเขามหาวิทยาลัย ทํา
ใหผูเก่ียวของไมใหความสําคัญ และขาดการพัฒนาใหเหมาะสมกับยุคสมัย เนื้อหาก็เปนวิชาการมากและ       
ยากเกินไปสําหรับนักเรียนและนาเบื่อ และทําใหการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของชาติไมสามารถสรางเด็กและเยาวชน
ใหเปน “พลเมือง” ใหกับประเทศไทยได 
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๑๑๑
 

หลักสูตรและวิธีการจัดการเรียนการสอน เนนความรูภาคทฤษฎีและวิธีการบรรยาย ท้ัง ๆ ท่ีความเปน
พลเมือง คือ การเคารพตนเอง เคารพผูอ่ืน เคารพกติกา และมีความรับผิดชอบตอสังคม ฯลฯ และการไดมาซ่ึง
คุณลักษณะดังกลาว ตองจัดการเรียนการสอนแบบคิด วิเคราะห ฝกฝน ผานกิจกรรมเชิงกระบวนการเรียนรู
ของกลุมรวมกัน พัฒนาทักษะการฟงอยางลึกซ้ึง การแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือใหเกิดความรูสึกผูกพันฉันทมิตร 
และเขาไปสัมผัสความจริงในชุมชนในสังคม 

ครู ผูบริหาร ผูปกครอง และผูใหญในสังคม มักใชความสัมพันธเชิงอํานาจท่ีไมเคารพศักด์ิศรีผูออน
อาวุโส และไมเปนตนแบบความเปนพลเมือง ทําใหเด็กและเยาวชนขาดผูนําท่ีสรางแรงบันดาลใจ จึงทําใหวิถี
ชีวิตครอบครัวไทย นอกจากไมสอดคลองกับความเปนประชาธิปไตยแลว ยังหลงลืมการบมเพาะ “ตนกลาแหง    
ความเปนพลเมือง” ใหกับเด็ก ๆ อีกดวย หาก “สังคมพลเมือง” คือ สังคมท่ีสมาชิกเคารพกติกา และรวมกัน
ขับเคลื่อน ดูแล แกไขเสมือนชุมชน สังคม ประเทศชาติ คือ ครอบครัวของเขาเอง สังคมไทยในวันนี้ยังตองใช
เวลาในการเดินทางอีกระยะหนึ่งเพ่ือกาวสู “สังคมพลเมือง” 
หลักการสรางความเปนพลเมือง 

“พลเมือง” ในระบอบประชาธิปไตยแตกตางจากพลเมืองของระบอบอ่ืน ท่ีพลเมืองจะมี “คุณสมบัติ” 
อยางไร จะเปนไปตามท่ีผูมีอํานาจประสงคจะใหเปน ขณะท่ีระบอบประชาธิปไตยเจาของอํานาจสูงสุด คือ  
ประชาชน ดังนั้น ประชาชนซ่ึงเปนเจาของอํานาจจึงกําหนดชีวิตตนเองได “ประชาชน” ในระบอบประชาธิปไตย 
จึงแตกตางหลากหลายได เม่ือแตกตางหลากหลายไดจึงตองเคารพซ่ึงกันและกัน และใชกติกาในการแกปญหา    
จึงจะสามารถอยูรวมกันตามวิถีทางประชาธิปไตยได “พลเมือง” ในระบอบประชาธิปไตย สามารถสรุปคุณสมบัติ
ได ๖ ประการ คือ 

๑. มีอิสรภาพ (Liberty) และพ่ึงตนเองได (Independent) ไมอยูภายใตการครอบงําของระบบอุปถัมภ 
๒. เคารพสิทธิผูอ่ืน ไมใชสิทธิเสรีภาพของตนเองไปละเมิดสิทธิเสรีภาพของผูอ่ืน 
๓. เคารพความแตกตาง มีทักษะในการฟง และยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกตางจากตนเอง 
๔. เคารพหลักความเสมอภาค เคารพศักด์ิศรีความเปนมนุษยของผูอ่ืน และเห็นคนเทาเทียมกัน มองคน

เปนแนวระนาบ ไมใชแนวด่ิง 
๕. เคารพกติกา เคารพกฎหมาย ใชกติกาในการแกปญหา ไมใชกําลัง และยอมรับผลของการละเมิด

กฎหมาย 
๖. รับผิดชอบตอสังคม ตระหนักวาตนเองเปนสวนหนึ่งของสังคม กระตือรือรนท่ีจะรับผิดชอบและ    

รวมแกไขปญหาสังคมโดยเริ่มตนท่ีตนเอง 
การศึกษาเพ่ือสรางความเปนพลเมือง จึงไมใชการสอนดวยการ “บรรยาย” แตผูสอนตองพัฒนา       

การสอนในรูปแบบ “กิจกรรม” และ “การลงมือปฏิบัติ” หรือการเรียนการสอนผาน “กระบวนการ           
คิดวิเคราะห ฝกปฏิบัติ” ข้ึนมา เสมือนเชนการใชกระบวนการลูกเสือเขาไปจัดกิจกรรมเพ่ือใหเกิดความสมบูรณ
ของความเปนพลเมือง 
 
 

 
 

 

๑๑๒
 

ใบงานท่ี ๙ 
เรื่อง พลเมืองดีมีประชาธิปไตยตามหนาท่ีท่ี ป.ป.ช. ตองการ 

 
 ใหแตละกลุมสงตัวแทนจับสลากรับใบความรู แลวศึกษาความรูจากใบความรู ท่ีไดรับ รวมกัน
อภิปราย แลวสรุปความรูท่ีไดรับในรูปของ Mind Mapping ในเวลา ๔๐ นาที พรอมท้ังสงตัวแทนรายงานผล
ตอท่ีประชุม กลุมละ ๓ - ๕ นาที 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การบรรยายเรื่องพลเมืองดมีีประชาธิปไตย โดยนายอมร  ชุมศรีการบรรยายเรื่องพลเมืองดมีีประชาธิปไตย โดยนายอมร  ชุมศรี  
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 

ผูเขารับการฝกอบรมแบงกลุมกันทํางานผูเขารับการฝกอบรมแบงกลุมกันทํางาน  
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๑๑๒
 

ใบงานท่ี ๙ 
เรื่อง พลเมืองดีมีประชาธิปไตยตามหนาท่ีท่ี ป.ป.ช. ตองการ 

 
 ใหแตละกลุมสงตัวแทนจับสลากรับใบความรู แลวศึกษาความรูจากใบความรู ท่ีไดรับ รวมกัน
อภิปราย แลวสรุปความรูท่ีไดรับในรูปของ Mind Mapping ในเวลา ๔๐ นาที พรอมท้ังสงตัวแทนรายงานผล
ตอท่ีประชุม กลุมละ ๓ - ๕ นาที 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การบรรยายเรื่องพลเมืองดมีีประชาธิปไตย โดยนายอมร  ชุมศรีการบรรยายเรื่องพลเมืองดมีีประชาธิปไตย โดยนายอมร  ชุมศรี  
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 

ผูเขารับการฝกอบรมแบงกลุมกันทํางานผูเขารับการฝกอบรมแบงกลุมกันทํางาน  
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๑๑๓
 

ใบความรูท่ี ๙.๑ 
เรื่อง พลเมืองดีมีประชาธิปไตยตามหนาท่ีท่ี ป.ป.ช. ตองการ 

 
พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยในสังคมไทย 

ความหมายของพลเมืองดี 
พลเมือง หมายถึง พละกําลังของประเทศซ่ึงมีสวนเปนเจาของประเทศนั่นเอง ตางจากชาวตางดาว        

เขาเมือง ชาวตางประเทศนี้เขามาอยูชั่วคราว 
พลเมืองมีความหมายตางจากบุคคล ซ่ึงหมายถึง สิ่งซ่ึงมีสิทธิและหนาท่ีตามกฎหมาย ไดแก บุคคล

ธรรมดาและนิติบุคคล 
เม่ือกลาวถึงพลเมืองของประเทศใด ยอมหมายถึง บุคคลท้ังหลายท่ีมีสัญชาติของประเทศนั้น ๆ         

ตามกฎหมายของแตละประเทศ เชน เม่ือกลาวถึงพลเมืองของประเทศไทย ยอมหมายถึงคนท้ังหลายท่ีมีสัญชาติ
ไทยตามกฎหมายไทย 

พลเมืองของแตละประเทศยอมมีสิทธิและหนาท่ีตามกฎหมายของประเทศนั้น บุคคลตางสัญชาติท่ีเขา
ไปอยูอาศัย ซ่ึงเรียกวาคนตางดาว ไมมีสิทธิเทาเทียมกับพลเมืองของประเทศนั้น และมีหนาท่ีแตกตางออกไป 
เชน อาจมีหนาท่ีเสียภาษี หรือคาธรรมเนียมเพ่ิมข้ึนตามท่ีกฎหมายของแตละประเทศบัญญัติไว 

สิทธิและหนาท่ีเปนสิ่งคูกัน เม่ือมีสิทธิก็ตองมีหนาท่ี พลเมืองของทุกประเทศมีท้ังสิทธิและหนาท่ี แตจะมี
มากนอยเพียงใดข้ึนอยูกับกฎหมายของประเทศนั้น ๆ และแนนอนวาประเทศท่ีปกครองดวยระบอบประชาธิปไตย 
ประชาชนมีสิทธิมากกวาการปกครองในระบอบอ่ืน เพราะมีสิทธิท่ีสําคัญท่ีสุด คือ สิทธิในการปกครองตนเอง  
หนาท่ีของพลเมืองดี 

พลเมืองดี หมายถึง ผูท่ีปฏิบัติหนาท่ีพลเมืองไดครบถวน ท้ังกิจท่ีตองทําและกิจท่ีควรทํา 
หนาท่ี หมายถึง กิจท่ีตองทําหรือควรทํา เปนสิ่งท่ีกําหนดใหทําหรือหามมิใหกระทํา ถาทําก็จะกอใหเกิด

ผลดี เกิดประโยชนตอตนเอง ครอบครัว หรือสังคมสวนรวมแลวแตกรณี ถาไมทําหรือไมละเวนการกระทําตามท่ี
กําหนดจะไดรับผลเสียโดยตรง คือ ไดรับโทษหรือถูกบังคับ เชน ปรับ จําคุก หรือประหารชีวิต โดยท่ัวไปสิ่งท่ี
ระบุกิจท่ีตองทํา ไดแก กฎหมาย   

กิจท่ีควรทํา คือ สิ่งท่ีคนสวนใหญเห็นวาเปนหนาท่ีท่ีจะตองทําหรือละเวนการกระทํา ถาไมทําหรือ     
ละเวนการกระทําจะไดรับผลเสียโดยทางออม เชน ไดรับการดูหม่ินเหยียดหยามหรือไมคบคาสมาคมดวย 
ผูกระทํากิจท่ีควรทําจะไดรับการยกยองสรรเสริญจากคนในสังคม โดยท่ัวไปสิ่งท่ีควรทํา ไดแก วัฒนธรรม 
ประเพณี   

พลเมืองดีมีหนาท่ีตองปฏิบัติตามกฎหมาย ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของชาติ คําสั่งสอน
ของพอแม ครู อาจารย มีความสามัคคี เอ้ือเฟอเผื่อแผซึ่งกันและกัน รูจักรับผิดชอบชั่วดีตามหลักจริยธรรมและ
หลักธรรมของศาสนา มีความรอบรู มีสติปญญาขยันขันแข็ง สรางความเจริญกาวหนาใหแกตนเอง ครอบครัว 
สังคม และประเทศชาติ 
 
 

 
 
 

๑๑๔
 

ใบความรูท่ี ๙.๒ 
เรื่อง พลเมืองดีมีประชาธิปไตยตามหนาท่ีท่ี ป.ป.ช. ตองการ 

 

การปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี 
บุคคลจะเปนพลเมืองดีของสังคมนั้น ตองตระหนักถึงบทบาทหนาท่ีท่ีจะตองปฏิบัติและมุงม่ันเพ่ือให

บรรลุเปาหมายดวยความรับผิดชอบอยางเต็มท่ี สอดคลองกับหลักธรรม วัฒนธรรม ประเพณี และรัฐธรรมนูญ 
ท่ีกําหนดไว รวมท้ังบทบาททางสังคมท่ีตนดํารงอยู เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและไดประสิทธิผลท้ังในสวนตน
และสังคม เม่ือสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยางถูกตองสมบูรณยอมเกิดความภาคภูมิใจและเกิดผลดีท้ังตอตนเอง
และสังคม ดวยการเปนพลเมืองดีท่ีเคารพกฎหมาย เคารพสิทธิเสรีภาพของผูอ่ืน มีความกระตือรือรนท่ีจะเขามา
มีสวนรวมในการแกปญหาของชุมชนและสังคม มีคุณธรรมและจริยธรรมเปนหลักในการดําเนินชีวิตอยางผาสุก  
พลเมืองดี มีหนาท่ีตองปฏิบัติ ดังนี้  

หนาท่ีเปนภารกิจท่ีบุคคลตองกระทําเพ่ือสรางคุณคาของความเปนมนุษยเม่ือเกิดมาเปนคน และ     
คาของคนอยูท่ีการปฏิบัติหนาท่ี โดยมีความรับผิดชอบเปนหัวใจสําคัญและตองสอดคลองกับบทบาททางสังคม
ท่ีแตละบุคคลดํารงอยู หนาท่ีจึงเปนภารกิจท่ีจะตองกระทําเพ่ือใหชีวิตดํารงอยูอยางมีคุณคาและเปนท่ียอมรับ
ของสังคม ซ่ึงอาจเปนหนาท่ีตามหลักศีลธรรม กฎหมาย หรือจิตสํานึกท่ีถูกตองเหมาะสม หนาท่ีท่ีเปนภารกิจ
ของพลเมืองดีโดยท่ัวไปพึงปฏิบัติ มีดังนี้ 
การปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามหลักธรรม 

การปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามหลักธรรม เปนหนาท่ีของพลเมืองดีพึงปฏิบัติ มีรายละเอียดดังนี้  
๑. จริยธรรม คุณธรรม ศีลธรรม 

จริยธรรม คุณธรรม ศีลธรรม เปนคําท่ีมักใชปะปนกัน หากจะพิจารณาความหมายของคําศัพท
ท่ีนํามาประกอบกันเปนคําเหลานี้ พอจะแยกได ดังนี้ 

จริยธรรม   กริยาท่ีควรประพฤติ 
คุณธรรม     ดี มีประโยชน  
ศีลธรรม      การประพฤติปฏิบัติดีตามปกติวิสัย   

จริยธรรม คุณธรรม ศีลธรรม 

หลักการของกิริยาท่ีควร
ประพฤติ ทําใหสังคม            
อยูดวยกันโดยสงบ 

หลักการท่ีดีมีประโยชน ท่ีสังคม
เห็นวาเปนความดีความงาม 

ความเปนปกติ หรือการรักษากาย วาจา 
ใจ ใหเปนปกติ ไมทําชั่วหรือเบียดเบียน
ผูอ่ืน 

เชน    
• อยูในระเบียบวินัย         
• ตรงตอเวลา           
• มีความรับผิดชอบ         
• ไมเบียดเบียนผูอ่ืน   
• ไมทําใหผูอ่ืนเสียหาย 

เชน    
• ซ่ือสัตย                
• สุจริต        
• มีเมตตา               
• เอ้ือเฟอเผื่อแผ 
• เห็นแกประโยชนสวนรวม 

เชน    
• หามพูดเท็จ ใหพูดแตความจริง 
• หามเสพของมึนเมา ใหมีสติอยูเสมอ 
• หามฆาสัตวตัดชีวิต ใหมีความเมตตา

กรุณา 
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ใบความรูท่ี ๙.๒ 
เรื่อง พลเมืองดีมีประชาธิปไตยตามหนาท่ีท่ี ป.ป.ช. ตองการ 

 

การปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี 
บุคคลจะเปนพลเมืองดีของสังคมนั้น ตองตระหนักถึงบทบาทหนาท่ีท่ีจะตองปฏิบัติและมุงม่ันเพ่ือให

บรรลุเปาหมายดวยความรับผิดชอบอยางเต็มท่ี สอดคลองกับหลักธรรม วัฒนธรรม ประเพณี และรัฐธรรมนูญ 
ท่ีกําหนดไว รวมท้ังบทบาททางสังคมท่ีตนดํารงอยู เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและไดประสิทธิผลท้ังในสวนตน
และสังคม เม่ือสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยางถูกตองสมบูรณยอมเกิดความภาคภูมิใจและเกิดผลดีท้ังตอตนเอง
และสังคม ดวยการเปนพลเมืองดีท่ีเคารพกฎหมาย เคารพสิทธิเสรีภาพของผูอ่ืน มีความกระตือรือรนท่ีจะเขามา
มีสวนรวมในการแกปญหาของชุมชนและสังคม มีคุณธรรมและจริยธรรมเปนหลักในการดําเนินชีวิตอยางผาสุก  
พลเมืองดี มีหนาท่ีตองปฏิบัติ ดังนี้  

หนาท่ีเปนภารกิจท่ีบุคคลตองกระทําเพ่ือสรางคุณคาของความเปนมนุษยเม่ือเกิดมาเปนคน และ     
คาของคนอยูท่ีการปฏิบัติหนาท่ี โดยมีความรับผิดชอบเปนหัวใจสําคัญและตองสอดคลองกับบทบาททางสังคม
ท่ีแตละบุคคลดํารงอยู หนาท่ีจึงเปนภารกิจท่ีจะตองกระทําเพ่ือใหชีวิตดํารงอยูอยางมีคุณคาและเปนท่ียอมรับ
ของสังคม ซ่ึงอาจเปนหนาท่ีตามหลักศีลธรรม กฎหมาย หรือจิตสํานึกท่ีถูกตองเหมาะสม หนาท่ีท่ีเปนภารกิจ
ของพลเมืองดีโดยท่ัวไปพึงปฏิบัติ มีดังนี้ 
การปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามหลักธรรม 

การปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามหลักธรรม เปนหนาท่ีของพลเมืองดีพึงปฏิบัติ มีรายละเอียดดังนี้  
๑. จริยธรรม คุณธรรม ศีลธรรม 

จริยธรรม คุณธรรม ศีลธรรม เปนคําท่ีมักใชปะปนกัน หากจะพิจารณาความหมายของคําศัพท
ท่ีนํามาประกอบกันเปนคําเหลานี้ พอจะแยกได ดังนี้ 

จริยธรรม   กริยาท่ีควรประพฤติ 
คุณธรรม     ดี มีประโยชน  
ศีลธรรม      การประพฤติปฏิบัติดีตามปกติวิสัย   

จริยธรรม คุณธรรม ศีลธรรม 

หลักการของกิริยาท่ีควร
ประพฤติ ทําใหสังคม            
อยูดวยกันโดยสงบ 

หลักการท่ีดีมีประโยชน ท่ีสังคม
เห็นวาเปนความดีความงาม 

ความเปนปกติ หรือการรักษากาย วาจา 
ใจ ใหเปนปกติ ไมทําชั่วหรือเบียดเบียน
ผูอ่ืน 

เชน    
• อยูในระเบียบวินัย         
• ตรงตอเวลา           
• มีความรับผิดชอบ         
• ไมเบียดเบียนผูอ่ืน   
• ไมทําใหผูอ่ืนเสียหาย 

เชน    
• ซ่ือสัตย                
• สุจริต        
• มีเมตตา               
• เอ้ือเฟอเผื่อแผ 
• เห็นแกประโยชนสวนรวม 

เชน    
• หามพูดเท็จ ใหพูดแตความจริง 
• หามเสพของมึนเมา ใหมีสติอยูเสมอ 
• หามฆาสัตวตัดชีวิต ใหมีความเมตตา

กรุณา 
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สรุป  
จริยธรรม หมายถึง  หลักในการประพฤติปฏิบัติท่ีไมทําใหผูอ่ืนเดือดรอนเสียหาย  
คุณธรรม หมายถึง  หลักในการประพฤติปฏิบัติท่ีสรางประโยชนใหแกผูอ่ืน 
ศีลธรรม   หมายถึง  หลักในการประพฤติปฏิบัติท่ีไมทําใหผูอ่ืนเดือดรอนเสียหาย พรอมกันนั้น         

ก็สรางประโยชนใหแกผูอ่ืนดวย  
ความสําคัญของจริยธรรม คุณธรรม ศีลธรรม   

มนุษยนับวาเปนทรัพยากรท่ีมีคุณคาและมีความสําคัญมากท่ีสุดในโลก เพราะมนุษยเปนทรัพยากร       
ท่ีสามารถเรียนรูและรับการฝกอบรมสั่งสอน จนสามารถนําความรูท่ีไดรับมาสรางสรรคสิ่งตาง ๆ ท่ีเปน
คุณประโยชนตอโลกได ในการเรียนรูและการฝกอบรมเพ่ือสะสมประสบการณชีวิต มนุษยควรไดรับการปลูกฝง
คุณธรรมและจริยธรรมไปดวยพรอม ๆ กัน เพราะคุณธรรมจริยธรรมมีความสําคัญตอการดําเนินชีวิตของมนุษย
ทุกคนเปนอยางมาก อาจสรุปความสําคัญของคุณธรรมและจริยธรรม ไดดังนี้ คือ  

๑. ชวยใหชีวิตดําเนินไปดวยความราบรื่นและสงบสุข ไมพบอุปสรรค 
๒. ชวยใหคนเรามีสติสัมปชัญญะอยูตลอดเวลา ไมเผลอตัว ไมลืมตัว จะประพฤติปฏิบัติในสิ่งใดก็จะ

ระมัดระวังตัวอยูเสมอ 
๓. ชวยสรางความมีระเบียบวินัยใหแกบุคคลในชาติ 
๔. ชวยควบคุมไมใหคนชั่วมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึน การปฏิบัติตนใหเปนตัวอยางแกผูอ่ืนนับวาเปนคุณแก

สังคม เพราะนอกจากจะเปนตัวอยางโดยการชี้นําทางออมแลว ยังจะออกปากแนะนําสั่งสอนโดยตรงไดอีกดวย 
๕. ชวยใหมนุษยนําความรูและประสบการณท่ีร่ําเรียนมาสรางสรรคสิ่งท่ีมีคุณคา 
๖. ชวยควบคุมการเจริญทางดานวัตถุและจิตใจของคนใหเจริญไปพรอม ๆ กัน 
๗. ชวยสรางความม่ันคงทางจิตใจใหมนุษย 
ความสําคัญของคุณธรรมและจริยธรรมท่ีกลาวมานี้ ประเด็นท่ีสําคัญก็คือ สามารถลดปญหาและขจัด

ปญหาท่ีจะเกิดข้ึนแกบุคคล สังคม และประเทศชาติได เม่ือทุกคนประพฤติปฏิบัติตนดีแลว อุปสรรค ศัตรู        
ภัยอันตรายก็จะหมดสิ้นไป ผูคนมีแตความรักตอกัน สังคมมีแตความสงบ และประเทศชาติก็จะเจริญรุงเรือง 
ลักษณะของจริยธรรม คุณธรรม  

คุณธรรมและจริยธรรม คือ สิ่งท่ีเปนความดีควรประพฤติปฏิบัติ เพราะจะนําความสุข ความเจริญ  
ความม่ันคงมาสูประเทศชาติ สังคม และบุคคล คุณธรรมจริยธรรมท่ีสําคัญ ๆ มีดังตอไปนี้  

๑. ความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ประเทศชาตินับวามีพระคุณอยางมหาศาล 
เพราะเปนสถานท่ีท่ีเราทุกคนอยูอาศัยอยางผาสุกต้ังแตเกิดจนตาย ใหเราไดประกอบอาชีพเลี้ยงชีวิต ใหเราได
ภาคภูมิใจในเกียรติและศักด์ิศรีท่ีมีชาติเปนของตนเอง ไมเปนทาสใคร เราตองมีความซ่ือสัตยตอชาติ รักและ
หวงแหน ยอมสละเลือดเนื้อและชีวิตเพ่ือใหชาติเปนเอกราชสืบไป ปองกันไมใหผูใดมาทําลาย ปกปองชื่อเสียง
ไมใหใครมาดูแคลน ประพฤติตนใหถูกตองตามกฎหมายและขนบธรรมเนียม ประเพณีของชาติบานเมือง 
ศาสนาเปนท่ีพ่ึงทางกายและทางจิตใจ ทําใหมนุษยดํารงชีพรวมกันในสังคมอยางมีสันติสุข เรามีหนาท่ีทํานุ
บํารุงพระศาสนาใหม่ันคงสถาพรสืบตอไป ดวยการปฏิบัติตามคําสั่งสอนขององคพระศาสดา สรางและบูรณะ 
ศาสนสถาน ฟงธรรมและปฏิบัติธรรมอยูเปนนิจ ประพฤติตอผู อ่ืนดวยความสุจริตท้ังกาย วาจา และใจ       
องคพระมหากษัตริยทรงเปนศูนยรวมของชาวไทยท้ังประเทศ พระองคทรงเปนผูนําและผูปกปองชาติและ
ศาสนา ทรงบําบัดทุกขและบํารุงสุขใหแกราษฎรดวยความเสียสละในทุก ๆ ดาน เราตองเทิดทูนพระองค       
ไวสูงสุด รับใชสนองพระมหากรุณาธิคุณอยางเต็มความสามารถ ประพฤติตนเปนคนดีไมเปนภาระแกพระองค 

๑๑๖
 

และถามีความจําเปนแมชีวิตของเราเองก็สามารถจะถวายพลีชีพได เพ่ือความเปนปกแผนและยั่งยืนของสถาบัน
พระมหากษัตริย 

 ๒. ความรับผิดชอบตอหนาท่ี หมายถึง การปฏิบัติกิจการงานของตนเองและท่ีไดรับมอบหมายดวย
ความมานะพยายาม อุทิศกําลังกาย กําลังใจอยางเต็มความสามารถ ไมเห็นแกความเหน็ดเหนื่อย จนงาน
ประสบความสําเร็จตรงตามเวลา บังเกิดผลดีตอตนเองและสวนรวม ท้ังนี้ รวมไปถึงการรับผิดเม่ืองานลมเหลว  
พยายามแกไขปญหาและอุปสรรคโดยไมเก่ียงงอนผูอ่ืน  

๓. ความมีระเบียบวินัย หมายถึง การเปนผูรูและปฏิบัติตามแบบแผนท่ีตนเอง ครอบครัว และสังคม
กําหนดไว โดยท่ีจะปฏิเสธไมรับรูกฎเกณฑหรือกติกาตาง ๆ ของสังคมไมได คุณธรรมขอนี้ตองใชเวลาปลูกฝง
เปนเวลานาน และตองปฏิบัติสมํ่าเสมอจนกวาจะปฏิบัติเองไดและเกิดความเคยชิน การมีระเบียบวินัยชวยให
สังคมสงบสุข บานเมืองมีความเรียบรอย เจริญรุงเรือง  

๔. ความซ่ือสัตย หมายถึง การปฏิบัติตนทางกาย วาจา จิตใจ ท่ีตรงไปตรงมา ไมแสดงความคดโกง  
ไมหลอกลวง ไมเอาเปรียบผูอ่ืน ลั่นวาจาวาจะทํางานสิ่งใดก็ตองทําใหสําเร็จ ไมกลับกลอก มีความจริงใจตอ      
ทุกคน จนเปนท่ีไววางใจของคนทุกคน 

๕. ความเสียสละ หมายถึง การปฏิบัติตนโดยอุทิศกําลังกาย กําลังทรัพย กําลังปญญา เพ่ือชวยเหลือ
ผูอ่ืนและสังคมดวยความต้ังใจจริง มีเจตนาท่ีบริสุทธิ์ คุณธรรมดานนี้เปนการสะสมบารมีใหแกตนเอง ทําใหมี 
คนรักใครไววางใจ เปนท่ียกยองของสังคม ผูคนเคารพนับถือ  

๖. ความอดทน หมายถึง ความเปนผูท่ีมีจิตใจเขมแข็ง ไมทอถอยตออุปสรรคใด ๆ มุงม่ันท่ีจะทํางาน
ใหบังเกิดผลดีโดยไมใหผูอ่ืนเดือดรอน ความอดทนมี ๔ ลักษณะ คือ  

• อดทนตอความยากลําบาก เจ็บปวย ไดรับทุกขเวทนาก็ไมแสดงอาการจนเกินกวาเหตุ  
• อดทนตอการตรากตรําทํางาน ไมทอดท้ิงงาน ฟนฝาอุปสรรคจนประสบผลสําเร็จ  
• อดทนตอความเจ็บใจ ไมแสดงความโกรธ ไมอาฆาตพยาบาท อดทนตอคําเสียดสี  
• อดทนตอกิเลส ไมอยากไดของผูอ่ืนจนเกิดทุกข ไมตอบโตคนอ่ืนท่ีทําใหเราโกรธและ         

ไมลุมหลงในสิ่งท่ีจะพาเราไปพบกับความเสียหาย 
๗. การไมทําบาป หมายถึง การงดเวนพฤติกรรมท่ีชั่วราย สรางความเดือดรอนใหผูอ่ืน เพราะเปน

เรื่องเศราหมองของจิตใจ ควรงดเวนพฤติกรรมชั่วราย ๓ ทาง คือ  
• ทางกาย เชน ไมฆาสัตว ไมทุจริต ไมลักขโมย ไมผิดประเวณี  
• ทางวาจา เชน ไมโกหก ไมกลาวถอยคําหยาบคาย ไมใสราย ไมพูดเพอเจอ 
• ทางใจ เชน ไมคิดเนรคุณ ไมคิดอาฆาต ไมคิดอยากได   

๘. ความสามัคคี หมายถึง การท่ีทุกคนมีความพรอมกาย พรอมใจ และพรอมความคิด เปนน้ําหนึ่ง      
ใจเดียวกัน มีจุดมุงหมายท่ีจะปฏิบัติงานใหประสบความสําเร็จ โดยไมมีการเก่ียงงอนหรือคิดชิงดีชิงเดนกัน        
ทุกคนมุงท่ีจะใหสังคมและประเทศชาติเจริญรุงเรือง มีความรักใครกลมเกลียวกันดวยความจริงใจ ความไมเห็น
แกตัว การวางตนเสมอตนเสมอปลาย ก็หมายถึงความสามัคคีดวย   
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๑๑๖
 

และถามีความจําเปนแมชีวิตของเราเองก็สามารถจะถวายพลีชีพได เพ่ือความเปนปกแผนและยั่งยืนของสถาบัน
พระมหากษัตริย 

 ๒. ความรับผิดชอบตอหนาท่ี หมายถึง การปฏิบัติกิจการงานของตนเองและท่ีไดรับมอบหมายดวย
ความมานะพยายาม อุทิศกําลังกาย กําลังใจอยางเต็มความสามารถ ไมเห็นแกความเหน็ดเหนื่อย จนงาน
ประสบความสําเร็จตรงตามเวลา บังเกิดผลดีตอตนเองและสวนรวม ท้ังนี้ รวมไปถึงการรับผิดเม่ืองานลมเหลว  
พยายามแกไขปญหาและอุปสรรคโดยไมเก่ียงงอนผูอ่ืน  

๓. ความมีระเบียบวินัย หมายถึง การเปนผูรูและปฏิบัติตามแบบแผนท่ีตนเอง ครอบครัว และสังคม
กําหนดไว โดยท่ีจะปฏิเสธไมรับรูกฎเกณฑหรือกติกาตาง ๆ ของสังคมไมได คุณธรรมขอนี้ตองใชเวลาปลูกฝง
เปนเวลานาน และตองปฏิบัติสมํ่าเสมอจนกวาจะปฏิบัติเองไดและเกิดความเคยชิน การมีระเบียบวินัยชวยให
สังคมสงบสุข บานเมืองมีความเรียบรอย เจริญรุงเรือง  

๔. ความซ่ือสัตย หมายถึง การปฏิบัติตนทางกาย วาจา จิตใจ ท่ีตรงไปตรงมา ไมแสดงความคดโกง  
ไมหลอกลวง ไมเอาเปรียบผูอ่ืน ลั่นวาจาวาจะทํางานสิ่งใดก็ตองทําใหสําเร็จ ไมกลับกลอก มีความจริงใจตอ      
ทุกคน จนเปนท่ีไววางใจของคนทุกคน 

๕. ความเสียสละ หมายถึง การปฏิบัติตนโดยอุทิศกําลังกาย กําลังทรัพย กําลังปญญา เพ่ือชวยเหลือ
ผูอ่ืนและสังคมดวยความต้ังใจจริง มีเจตนาท่ีบริสุทธิ์ คุณธรรมดานนี้เปนการสะสมบารมีใหแกตนเอง ทําใหมี 
คนรักใครไววางใจ เปนท่ียกยองของสังคม ผูคนเคารพนับถือ  

๖. ความอดทน หมายถึง ความเปนผูท่ีมีจิตใจเขมแข็ง ไมทอถอยตออุปสรรคใด ๆ มุงม่ันท่ีจะทํางาน
ใหบังเกิดผลดีโดยไมใหผูอ่ืนเดือดรอน ความอดทนมี ๔ ลักษณะ คือ  

• อดทนตอความยากลําบาก เจ็บปวย ไดรับทุกขเวทนาก็ไมแสดงอาการจนเกินกวาเหตุ  
• อดทนตอการตรากตรําทํางาน ไมทอดท้ิงงาน ฟนฝาอุปสรรคจนประสบผลสําเร็จ  
• อดทนตอความเจ็บใจ ไมแสดงความโกรธ ไมอาฆาตพยาบาท อดทนตอคําเสียดสี  
• อดทนตอกิเลส ไมอยากไดของผูอ่ืนจนเกิดทุกข ไมตอบโตคนอ่ืนท่ีทําใหเราโกรธและ         

ไมลุมหลงในสิ่งท่ีจะพาเราไปพบกับความเสียหาย 
๗. การไมทําบาป หมายถึง การงดเวนพฤติกรรมท่ีชั่วราย สรางความเดือดรอนใหผูอ่ืน เพราะเปน

เรื่องเศราหมองของจิตใจ ควรงดเวนพฤติกรรมชั่วราย ๓ ทาง คือ  
• ทางกาย เชน ไมฆาสัตว ไมทุจริต ไมลักขโมย ไมผิดประเวณี  
• ทางวาจา เชน ไมโกหก ไมกลาวถอยคําหยาบคาย ไมใสราย ไมพูดเพอเจอ 
• ทางใจ เชน ไมคิดเนรคุณ ไมคิดอาฆาต ไมคิดอยากได   

๘. ความสามัคคี หมายถึง การท่ีทุกคนมีความพรอมกาย พรอมใจ และพรอมความคิด เปนน้ําหนึ่ง      
ใจเดียวกัน มีจุดมุงหมายท่ีจะปฏิบัติงานใหประสบความสําเร็จ โดยไมมีการเก่ียงงอนหรือคิดชิงดีชิงเดนกัน        
ทุกคนมุงท่ีจะใหสังคมและประเทศชาติเจริญรุงเรือง มีความรักใครกลมเกลียวกันดวยความจริงใจ ความไมเห็น
แกตัว การวางตนเสมอตนเสมอปลาย ก็หมายถึงความสามัคคีดวย   
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๑๑๘
 

๓. สิทธิ หมายถึง อํานาจหรือผลประโยชนของบุคคลท่ีกฎหมายใหความคุมครอง เชน สิทธิเลือกต้ัง  
กฎหมายกําหนดใหบุคคลท่ีมีอายุ ๑๘ ปบริบูรณ มีคุณสมบัติถูกตองตามกฎหมาย มีสิทธิเลือกสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร 

๔. เสรีภาพ หมายถึง ความมีอิสระในการกระทําของบุคคลท่ีอยูในของเขตของกฎหมาย เชน เสรีภาพ
ในการพูด การเขียน   

๕. หนาท่ี หมายถึง ภาระรับผิดชอบของบุคคลท่ีจะตองปฏิบัติ เชน หนาท่ีของบิดาท่ีมีตอบุตร  
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๖๖ - ๗๐   

ไดกลาวถึงหนาท่ีของชนชาวไทยตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ซ่ึงเปน
หนาท่ีตามบทบัญญัติแหงกฎหมายสูงสุดของประเทศ ซ่ึงทุกคนจะตองรักษาและปฏิบัติตาม จะหลีกเลี่ยงมิได      
พอสรุปได ดังนี้ 
การรักษาชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย  

๑. การรักษาชาติ บุคคลมีหนาท่ีรักษาไวซึ่งชาติ เปนบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน มาตรา ๖๖ 
เม่ือคนไทยมีหนาท่ีรักษาก็ตองดูแลและปองกันชาติมิใหผูใดใชขออางใด ๆ เพ่ือแบงแยกแผนดินไทย ดวยเหตุผล
ทางการเมือง การปกครอง หรือศาสนา เพราะรัฐธรรมนูญกําหนดวา "ประเทศไทยเปนราชอาณาจักรอันหนึ่ง
อันเดียวจะแบงแยกมิได" ดังนั้น ผูใดจะมาชักจูง โนมนาวเราดวยเหตุผลใด ๆ ถือวาเปนผูทําลายประเทศชาติ 
คนไทยทุกคนมีหนาท่ีรักษาชาติใหมีเสถียรภาพ ม่ันคง ถาวรและเปนเอกภาพตลอดไป 

๒. การรักศาสนา เน่ืองจากประเทศไทยใหเสรีภาพในการนับถือศาสนาและสามารถประกอบพิธีกรรม
ตามศาสนาได พระมหากษัตริยทรงเปนอัครศาสนูปถัมภภก คือ ทรงอุปถัมภทุกศาสนาในประเทศไทย  
รัฐธรรมนูญจึงกําหนดใหเปนหนาท่ีท่ีเราทุกคนตองรักษาไวซ่ึงศาสนา ซ่ึงนาจะหมายถึงการบํารุงรักษาและ
เสริมสรางศรัทธาเพ่ือใหศาสนาคงอยูคูบานเมืองและเปนหลักยึดเหนี่ยวในดานคุณธรรมสืบไป คนไทยทุกคน
ตองชวยกันสอดสองดูแลท้ังฆราวาสและบรรพชิตใหมีวัตรจริยาอันเหมาะสมตอศาสนาหรือลัทธิของตน        
จะอาศัยพระวินัยหรือนักบวชแตเพียงอยางเดียวไมได 

๓. การรักษาพระมหากษัตริยและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข ภารกิจนี้เปนหนาท่ียิ่งใหญของคนไทยทุกคน เพราะประเทศไทยดํารงอยูไดและคนไทยอยูอยางรมเย็น
เปนสุขยืนยงมาทุกวันนี้ ดวยพระบารมีของพระมหากษัตริยทุกพระองคปกอยูเหนือเกลาฯ ชาวไทยทุกคน 
เพราะแตละพระองคจะครองราชยสมบัติ ดูแลบานเมืองอยูไดนานกวาประมุขท่ีมาจากการเลือกต้ัง ท้ังมี
ความรูสึกผูกพันต้ังแตโบราณกาลถึงปจจุบัน ยอมจารึกอยูในดวงใจของชาวไทยท้ังประเทศ ฉะนั้น จึงเปนหนาท่ี
ท่ีคนไทยตองดูแลรักษาและเทิดทูนสถาบันและองคพระมหากษัตริยไวดวยชีวิต อีกท้ังตองปองกันภัยพาล       
อันเกิดจากวาจาหรือความคิดท่ีไมสุจริตท้ังปวง การปกครองของไทยจึงเปนระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุขท่ีแนวแนม่ันคง เพราะพระองค คือ สัญลักษณแหงคุณธรรมและสันติสุข 
การปฏิบัติตามกฎหมาย  

บุคคลมีหนาท่ีปฏิบัติตามกฎหมาย ซ่ึงรัฐธรรมนูญไดระบุไวกวาง ๆ แตมีความหมายครอบคลุม
กฎหมายทุกประเภทไมวาจะเปนกฎหมายเอกชน มหาชน หรือกฎหมายระหวางประเทศ รวมท้ังกฎหมายระดับ
ตาง ๆ เชน พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง เปนตน เม่ือเราตองเก่ียวของหรือสัมพันธกับ
กฎหมายใด ก็ตองปฏิบัติตามกฎหมายนั้น ๆ อยางเครงครัด เพราะกฎหมายแตละฉบับนั้นไดมีการรางและ
ประกาศใชในราชกิจจานุเบกษาอยางเปดเผยตอสาธารณชน จึงเปนหนาท่ีของชาวไทยทุกคนท่ีจะตองศึกษาและ
ทําความเขาใจเรื่องกฎหมาย เพ่ือไมใหเสียเปรียบหรือไดรับโทษโดยรูเทาไมถึงการณ 

๑๑๗
 

ใบความรูท่ี ๙.๓ 
เรื่อง พลเมืองดีมีประชาธิปไตยตามหนาท่ีท่ี ป.ป.ช. ตองการ 

 
การปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามวัฒนธรรมไทย 

วัฒนธรรม คือ แบบแผนการกระทํา หรือผลการกระทําท่ีพัฒนาจากสภาพเดิมตามธรรมชาติใหดีงาม 
ยั่งยืน จนเปนท่ียอมรับของคนในสังคม ตัวอยางแบบแผนการกระทํา เชน กิริยา มารยาท การพูด การแตงกาย  
การรับประทานอาหาร สวนผลจากการกระทํา เชน เครื่องมือ เครื่องใช เครื่องนุงหม ท่ีอยูอาศัย   

วัฒนธรรมการไหว เปนวัฒนธรรมภายนอกท่ีมักไดรับการตอบสนองจากผูไดรับดวยการไหวตอบ  
นอกจากนี้ยังมีวัฒนธรรมไทยอ่ืน ๆ ท่ีงดงาม เชน การกราบ การแตงกายแบบไทยในโอกาสตาง ๆ การทําบุญ     
ตักบาตร ฯลฯ 
การปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามประเพณีไทย  

ขนบธรรมเนียมประเพณี คือ สิ่งท่ีปฏิบัติสืบทอดกันมาและถือวาเปนสิ่งท่ีดีงาม สิ่งท่ีดีงามของแตละ
สังคมอาจเหมือนกัน คลายกันหรือแตกตางกันก็ได และสิ่งท่ีดีงามของสังคมหนึ่งเม่ือเวลาผานไป สังคมนั้น      
อาจเห็นเปนสิ่งไมดีงามก็ได  

วัฒนธรรมและประเพณีไทย เปนกิจกรรมท่ีสืบทอดมายาวนาน และสังคมยอมรับวาเปนสิ่งดี       
ควรอนุรักษ  

การเปนสมาชิกท่ีดีของสังคมไทยและสังคมโลก การท่ีบุคคลจะเปนสมาชิกท่ีดีของสังคมไทยและ
สังคมโลก จะตองคํานึงถึงสถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ และหนาท่ีในการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี 
สถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ หนาท่ี และการปฏิบัติตนตามรัฐธรรมนูญ 

หนาท่ีของพลเมืองดีตามรัฐธรรมนูญ 
รัฐธรรมนูญไดใหสิทธิและเสรีภาพแกประชาชนใหมีสิทธิท่ีจะมีสวนรวมในการปกครองประเทศ            

มากข้ึน สิทธิและเสรีภาพโดยท่ัวไปมักใชรวม ๆ ไปดวยกัน แตสิทธิท่ีเปนเสรีภาพแตกตางจากสิทธิประเภทอ่ืน  
คือ เสรีภาพนั้นคือการท่ีบุคคลสามารถกระทําในเรื่องหนึ่ง ๆ โดยไมตองอาศัยใหรัฐดําเนินการใด ๆ ให เชน เสรีภาพ
ในการพูด ถาไมเปนใบบุคคลยอมสามารถพูดโดยไมตองอาศัยใหรัฐทําสิ่งใดให และการท่ีรัฐธรรมนูญจะรับรอง
และคุมครองเสรีภาพในการพูดหรือไม ไมไดทําใหบุคคลตองพูด ไมไดกลายเปนใบไป เพียงแตวาอาจถูกรัฐ      
หามไมใหพูดหรือแสดงความคิดเห็นได สวนสิทธิประเภทท่ีไมใชเสรีภาพ เปนสิทธิท่ีบุคคลจะตองอาศัย       
ความชวยเหลือและการดําเนินการบางประการจากรัฐ เชน ในการใชสิทธิเลือกต้ัง ตองมีการกําหนดวัน
เลือกต้ัง รับสมัครผูลงเลือกต้ัง จัดหนวยเลือกต้ัง หรือสิทธิในการรับรูขอมูลขาวสารของราชการ ตองมีการรับ
อุทธรณหรือรองเรียนเม่ือหนวยงานราชการไมใหขอมูลขาวสารท่ีประชาชนขอ และตองมีคณะกรรมการวินิจฉัย
ชี้ขาด ฉะนั้น เม่ือประชาชนไดสิทธิมากข้ึนก็ควรปฏิบัติหนาท่ีตอบแทนแผนดินใหมากข้ึนเชนกัน เพราะสิทธิกับ
หนาท่ีเปนสิ่งท่ีตองดําเนินไปดวยกันเสมอ 
ความหมายของสถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ และหนาท่ี  

๑. สถานภาพ หมายถึง ตําแหนงท่ีบุคคลไดรับจากการเปนสมาชิกของสังคม แบงออกเปน สถานภาพ
ท่ีไดมาโดยกําเนิด เชน ลูก หลาน คนไทย เปนตน และสถานภาพทางสังคม เชน ครู  นักเรียน แพทย   

๒. บทบาท หมายถึง การปฏิบัติตามสิทธิ หนาท่ี อันเนื่องมาจากสถานภาพของบุคคล เนื่องจากบุคคล
มีหลายสถานภาพในคนคนเดียว ฉะนั้น บทบาทของบุคคลจึงตองปฏิบัติไปตามสถานภาพในสถานการณตาม
สถานภาพนั้น ๆ 
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๓. สิทธิ หมายถึง อํานาจหรือผลประโยชนของบุคคลท่ีกฎหมายใหความคุมครอง เชน สิทธิเลือกต้ัง  
กฎหมายกําหนดใหบุคคลท่ีมีอายุ ๑๘ ปบริบูรณ มีคุณสมบัติถูกตองตามกฎหมาย มีสิทธิเลือกสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร 

๔. เสรีภาพ หมายถึง ความมีอิสระในการกระทําของบุคคลท่ีอยูในของเขตของกฎหมาย เชน เสรีภาพ
ในการพูด การเขียน   

๕. หนาท่ี หมายถึง ภาระรับผิดชอบของบุคคลท่ีจะตองปฏิบัติ เชน หนาท่ีของบิดาท่ีมีตอบุตร  
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๖๖ - ๗๐   

ไดกลาวถึงหนาท่ีของชนชาวไทยตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ซ่ึงเปน
หนาท่ีตามบทบัญญัติแหงกฎหมายสูงสุดของประเทศ ซ่ึงทุกคนจะตองรักษาและปฏิบัติตาม จะหลีกเลี่ยงมิได      
พอสรุปได ดังนี้ 
การรักษาชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย  

๑. การรักษาชาติ บุคคลมีหนาท่ีรักษาไวซึ่งชาติ เปนบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน มาตรา ๖๖ 
เม่ือคนไทยมีหนาท่ีรักษาก็ตองดูแลและปองกันชาติมิใหผูใดใชขออางใด ๆ เพ่ือแบงแยกแผนดินไทย ดวยเหตุผล
ทางการเมือง การปกครอง หรือศาสนา เพราะรัฐธรรมนูญกําหนดวา "ประเทศไทยเปนราชอาณาจักรอันหนึ่ง
อันเดียวจะแบงแยกมิได" ดังนั้น ผูใดจะมาชักจูง โนมนาวเราดวยเหตุผลใด ๆ ถือวาเปนผูทําลายประเทศชาติ 
คนไทยทุกคนมีหนาท่ีรักษาชาติใหมีเสถียรภาพ ม่ันคง ถาวรและเปนเอกภาพตลอดไป 

๒. การรักศาสนา เนื่องจากประเทศไทยใหเสรีภาพในการนับถือศาสนาและสามารถประกอบพิธีกรรม
ตามศาสนาได พระมหากษัตริยทรงเปนอัครศาสนูปถัมภภก คือ ทรงอุปถัมภทุกศาสนาในประเทศไทย  
รัฐธรรมนูญจึงกําหนดใหเปนหนาท่ีท่ีเราทุกคนตองรักษาไวซ่ึงศาสนา ซ่ึงนาจะหมายถึงการบํารุงรักษาและ
เสริมสรางศรัทธาเพ่ือใหศาสนาคงอยูคูบานเมืองและเปนหลักยึดเหนี่ยวในดานคุณธรรมสืบไป คนไทยทุกคน
ตองชวยกันสอดสองดูแลท้ังฆราวาสและบรรพชิตใหมีวัตรจริยาอันเหมาะสมตอศาสนาหรือลัทธิของตน        
จะอาศัยพระวินัยหรือนักบวชแตเพียงอยางเดียวไมได 

๓. การรักษาพระมหากษัตริยและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข ภารกิจนี้เปนหนาท่ียิ่งใหญของคนไทยทุกคน เพราะประเทศไทยดํารงอยูไดและคนไทยอยูอยางรมเย็น
เปนสุขยืนยงมาทุกวันนี้ ดวยพระบารมีของพระมหากษัตริยทุกพระองคปกอยูเหนือเกลาฯ ชาวไทยทุกคน 
เพราะแตละพระองคจะครองราชยสมบัติ ดูแลบานเมืองอยูไดนานกวาประมุขท่ีมาจากการเลือกต้ัง ท้ังมี
ความรูสึกผูกพันต้ังแตโบราณกาลถึงปจจุบัน ยอมจารึกอยูในดวงใจของชาวไทยท้ังประเทศ ฉะนั้น จึงเปนหนาท่ี
ท่ีคนไทยตองดูแลรักษาและเทิดทูนสถาบันและองคพระมหากษัตริยไวดวยชีวิต อีกท้ังตองปองกันภัยพาล       
อันเกิดจากวาจาหรือความคิดท่ีไมสุจริตท้ังปวง การปกครองของไทยจึงเปนระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุขท่ีแนวแนม่ันคง เพราะพระองค คือ สัญลักษณแหงคุณธรรมและสันติสุข 
การปฏิบัติตามกฎหมาย  

บุคคลมีหนาท่ีปฏิบัติตามกฎหมาย ซ่ึงรัฐธรรมนูญไดระบุไวกวาง ๆ แตมีความหมายครอบคลุม
กฎหมายทุกประเภทไมวาจะเปนกฎหมายเอกชน มหาชน หรือกฎหมายระหวางประเทศ รวมท้ังกฎหมายระดับ
ตาง ๆ เชน พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง เปนตน เม่ือเราตองเก่ียวของหรือสัมพันธกับ
กฎหมายใด ก็ตองปฏิบัติตามกฎหมายนั้น ๆ อยางเครงครัด เพราะกฎหมายแตละฉบับนั้นไดมีการรางและ
ประกาศใชในราชกิจจานุเบกษาอยางเปดเผยตอสาธารณชน จึงเปนหนาท่ีของชาวไทยทุกคนท่ีจะตองศึกษาและ
ทําความเขาใจเรื่องกฎหมาย เพ่ือไมใหเสียเปรียบหรือไดรับโทษโดยรูเทาไมถึงการณ 
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การไปใชสิทธิเลือกตั้ง  
บุคคลมีหนาท่ีไปใชสิทธิเลือกต้ัง การปกครองดวยระบอบประชาธิปไตย คือ ระบอบการปกครองของ

ประชาชน โดยประชาชน และเพ่ือประชาชนท่ีถือเสียงขางมากเปนสําคัญ แตก็เคารพสิทธิเสรีภาพของเสียงขาง
นอย ในระบอบประชาธิปไตยจึงมีการเลือกต้ังผูแทนไปปฏิบัติหนาท่ีแทนประชาชน ซ่ึงอาจจะเปนการเลือก
ผูแทนเขาไปเปนสมาชิกสภานิติบัญญัติ หรืออาจเปนการเลือกผูแทนไปเปนหัวหนาฝายบริหารโดยตรงก็ได 
แลวแตรูปแบบการปกครองของแตละประเทศท่ีกําหนดไวในรัฐธรรมนูญ การเลือกต้ังจึงถือเปนกิจกรรมท่ี
จําเปนอยางหนึ่งในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย การไดมีโอกาสใชสิทธิในการเลือกต้ังจึงเปนความ
ภาคภูมิใจของประชาชนท่ีอยูในประเทศประชาธิปไตย การมีสวนรวมของประชาชนท่ีสําคัญคือการเลือกต้ัง 
ประชาชนควรภาคภูมิใจท่ีจะไปใชสิทธิเลือกต้ังโดยเสรี ดังนั้น การเลือกต้ังจึงเปนหนาท่ีท่ีสําคัญของคนไทย 
บุคคลใดท่ีไมไปเลือกต้ังโดยไมแจงเหตุอันสมควรท่ีทําใหไมอาจไปเลือกตั้งได ยอมเสียสิทธิตามกฎหมาย    
การพัฒนาประเทศ  

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๖๙ ระบุถึงหนาท่ีของปวงชนชาวไทย 
ซ่ึงสามารถแยกออกได ๗ ประการ ดังนี้ 

๑. การปองกันประเทศ เปนหนาท่ีของคนไทยทุกคน 
๒. การรับราชการทหาร พระราชบัญญัติการตรวจเลือก พ.ศ. ๒๔๙๗ กําหนดใหเปนหนาท่ีของ

ชายไทยทุกคนตองไปรับการตรวจเลือกหรือท่ีเรียกวาเกณฑทหารเม่ืออายุครบ ๒๐ ปบริบูรณ แตผูอยูในวัย
ศึกษาเลาเรียนสามารถผอนผันได โดยผูท่ีขอผอนผันตองไปรายงานตัวทุกปเม่ือมีการเกณฑทหารจนกวาจะ
สําเร็จการศึกษา และเม่ือสําเร็จการศึกษาแลวก็ตองไปเขารับการคัดเลือกตามท่ีกฎหมายกําหนดไว สําหรับ
ผูฝาฝนไมไปเขารับการตรวจเลือกหรือหนีทหาร จะไดรับโทษทางอาญาสถานเดียว คือ จําคุกต้ังแต ๑ เดือน      
ถึง ๓ ป 

๓. การเสียภาษีอากร ภาษีท่ีรัฐกําหนดมีหลายประเภท ดังนี้ 
• ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา เปนภาษีท่ีรัฐเก็บจากประชาชนทุกคนท่ีมีรายได 
• ภาษีเงินไดนิติบุคคล เปนภาษีท่ีรัฐเก็บจากบริษัท หางรานท่ีเปนนิติบุคคล องคการของ

รัฐบาลตางประเทศ กิจการรวมคา มูลนิธิและสมาคม 
• ภาษีการคา เปนภาษีท่ีรัฐเก็บจากผูประกอบการคา หรือผูท่ีถือวาประกอบการคาตามอัตรา

ท่ีกําหนดไว ภาษีผูประกอบการคาสามารถผลักภาระใหผูบริโภครับภาระภาษีนี้ได โดยรวมไวในราคาสินคา เชน  
ภาษีมูลคาเพ่ิม (VAT) 

• คาอากรแสตมป เปนการเก็บภาษีชนิดหนึ่งซ่ึงกฎหมายกําหนดใหมีการปดอากรแสตมป      
บนตราสินคาบางอยาง โดยเอามูลคาของตราสารเปนตัวต้ังในการคํานวณคาอากร 

ประมวลรัษฎากรวาดวยภาษีเงินไดนี้ ไดกําหนดถึงองคประกอบ เง่ือนไข วิธีการชําระภาษีและปดอากร
แสตมปไวอยางละเอียด ซ่ึงประชาชนผูมีเงินไดอยูในลักษณะใดตองเสียภาษีตามลักษณะนั้น และตองชําระให
ตรงตามกําหนดเวลาท่ีกรมสรรพากรกําหนด มิฉะนั้น จะเสียคาปรับ ดังนั้น เพ่ือรักษาผลประโยชนสวนตนหรือ    
คณะบุคคล จึงเปนหนาท่ีของคนไทยทุกคนตองศึกษาประมวลรัษฎากรวาดวยภาษีเงินไดใหละเอียดและปฏิบัติ
ตามกฎหมายอยางเครงครัด การหลีกเลี่ยงการเสียภาษีรายไดประจําปหรือปดอากรแสตมปไมครบถวน ยอมเปน
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา 

 

๑๒๐
 

นอกจากนี้ยังจัดเก็บภาษีอ่ืน ๆ อีก เชน ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต ภาษีโรงเรือน ภาษีท่ีดิน และ
ภาษีปาย ดังนั้น จึงเปนหนาท่ีของคนไทยทุกคนท่ีจะตองเสียภาษีอากรตามท่ีตนเก่ียวของดวยความภาคภูมิใจ   
ท่ีไดชวยเหลือรัฐ ซ่ึงเงินรายไดจากการจัดเก็บภาษี รัฐไดนํากลับมาพัฒนาประเทศในดานตาง ๆ และจัดบริการ       
ข้ันพ้ืนฐานใหแกประชาชน เชน การประกันสุขภาพ การประกันรายไดข้ันตํ่า การประกันความม่ันคงในวัยชรา   

๔. การชวยเหลือราชการ หนาท่ีในการชวยเหลือราชการของประชาชนชาวไทยมิไดถูกกําหนด
โดยเฉพาะในรัฐธรรมนูญ อยูในกฎหมายอาญา เชน กรณีเกิดภัยพิบัติตาง ๆ บุคคลมีหนาท่ีชวยเหลือราชการ  
เม่ือไดรับการรองขอ เราตองถือเปนหนาท่ีท่ีจะตองชวยเหลืออยางเต็มท่ีในฐานะพลเมืองท่ีดี 

๕. การศึกษาอบรม รัฐไดกําหนดใหคนไทยทุกคนมีหนาท่ีรับการศึกษาอบรม โดยเนนใหรัฐและเอกชน
จัดการศึกษาใหเกิดความรูคูคุณธรรม สิ่งท่ีสําคัญมาก คือการขยายการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเปน ๑๒ ป ซ่ึงรัฐตองจัด
ใหท่ัวถึงและมีคุณภาพ ใหความสําคัญแกเด็กและเยาวชนท่ีไมมีผูดูแล โดยรัฐใหมีสิทธิไดรับการเลี้ยงดูและ
การศึกษาอบรมตามท่ีกฎหมายกําหนด นอกจากนี้ยังใหบุคคลมีเสรีภาพทางวิชาการ และใหเกิดองคกรอิสระ  
เพ่ือจัดคลื่นความถ่ี เพ่ือใชในการสงวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และวิทยุโทรคมนาคม เพ่ือใชในการศึกษา
อีกดวย 

๖. การพิทักษปกปองและสืบสานศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ และภูมิปญญาทองถ่ิน ชาติไทยเปน
ชาติท่ีมีศิลปวัฒนธรรมเกาแกมานาน ศิลปะและวัฒนธรรมชวยใหประเทศมีความเปนเอกลักษณท่ีงดงาม ศิลปะ
สาขาตาง ๆ เชน จิตรกรรม ปฏิมากรรม และภาพพิมพตามวัดวาอาราม สถานท่ีราชการ รัฐวิสาหกิจ และ
องคการเอกชนท่ีบงบอกถึงความเปนไทย เชน ภาพปราสาท เรือนโบราณ โบสถ วิหาร รูปปน รูปหลอตาง ๆ 
วรรณกรรมตามฝาผนังและเพดานของวัด ตลอดจนสถานท่ีสําคัญตาง ๆ ลวนมีคุณคาท่ีคนไทยจะตองหวงแหน 
รักษาและถายทอดใหคนรุนหลังไดรับรู เพ่ือชวยกันเชิดชูความเปนไทยใหยั่งยืน ดานวัฒนธรรม ชาติไทยมี
วัฒนธรรมท่ีโดดเดนและบงบอกถึงความเปนไทย เชน วัฒนธรรมในความเปนชาติท่ีมีเอกภาพในการนับถือ
ศาสนา และการยกยองเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย วัฒนธรรมในวิถีชีวิตของคนไทย เชน การไหว การกราบ 
การแตงกายแบบไทย การทําบุญ ตักบาตร และการประเคนของพระ เปนตน ดานภูมิปญญาทองถ่ิน คนไทย
ตองรักษา ปกปอง และสืบสานภูมิปญญาทองถ่ินไมใหสูญหาย เชน การทอผาดวยหูกและก่ีกระตุก การยอมผา
ดวยเปลือกไม การทําหนังตะลุง หนังใหญ การจักสานตาง ๆ และการปรุงยาจากพืชสมุนไพร    

หนาท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งของคนไทย คือ การปลุกจิตสํานึกใหรูจักปกปองไมใหผูใดมาทําลาย       
หรือลบหลูดูหม่ินศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน ในการผดุงรักษา ปกปอง และสืบสานศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถ่ิน จึงตองเริ่มดวยการปลุกจิตสํานึกคนไทยใหตื่นตัวหันกลับมารักษา สงเสริมและสรางสรรค
สิ่งท่ีบงบอกถึงความเปนชาติไทยอยางจริงจัง เพ่ือใหชาติไทยแข็งแกรงสืบไป 

๗. การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ทุกคนตองตระหนักในความสําคัญและคุณคา 
ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รัฐไดตรากฎหมายเก่ียวกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติไวเพ่ือปกปอง
คุมครองและควบคุมไมใหทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมถูกทําลายจนสูญสลาย หรือแปรสภาพ การดูแล
รักษาสิ่งแวดลอมเปนภารกิจท่ีสําคัญยิ่งท่ีประชาชนทุกคนตองใหความรวมมือ และเอาใจใสไมใหผูใดมาทําลาย
สิ่งแวดลอม อันจะมีผลกระทบตอคน สัตว พืช และสภาพแวดลอมตาง ๆ นอกจากนี้กฎหมายผังเมืองไดชวยเสริม
กฎหมายรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม เพราะเก่ียวของกับการใชท่ีดินใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอย               
ถูกสุขลักษณะ และมีความปลอดภัยสําหรับประชาชน ซ่ึงนอกจากจะใหประโยชนทางเศรษฐกิจแลว ยังคํานึงถึง
สภาวะแวดลอมท่ีจะกระทบตอชีวิตของประชาชนดวย เม่ือรัฐตรากฎหมายเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมข้ึนมาแลว เปนหนาท่ีของประชาชนชาวไทยทุกคนตองรวมกันดูแล รักษาและปองกันไมใหปาไม       
แรธาตุ น้ํามัน ภูเขา แมน้ํา ลําคลองและสิ่งแวดลอมถูกทําลาย ชวยกันรักษาใหคงอยูและพัฒนาและยั่งยืนสืบไป 
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๑๒๐
 

นอกจากนี้ยังจัดเก็บภาษีอ่ืน ๆ อีก เชน ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต ภาษีโรงเรือน ภาษีท่ีดิน และ
ภาษีปาย ดังนั้น จึงเปนหนาท่ีของคนไทยทุกคนท่ีจะตองเสียภาษีอากรตามท่ีตนเก่ียวของดวยความภาคภูมิใจ   
ท่ีไดชวยเหลือรัฐ ซ่ึงเงินรายไดจากการจัดเก็บภาษี รัฐไดนํากลับมาพัฒนาประเทศในดานตาง ๆ และจัดบริการ       
ข้ันพ้ืนฐานใหแกประชาชน เชน การประกันสุขภาพ การประกันรายไดข้ันตํ่า การประกันความม่ันคงในวัยชรา   

๔. การชวยเหลือราชการ หนาท่ีในการชวยเหลือราชการของประชาชนชาวไทยมิไดถูกกําหนด
โดยเฉพาะในรัฐธรรมนูญ อยูในกฎหมายอาญา เชน กรณีเกิดภัยพิบัติตาง ๆ บุคคลมีหนาท่ีชวยเหลือราชการ  
เม่ือไดรับการรองขอ เราตองถือเปนหนาท่ีท่ีจะตองชวยเหลืออยางเต็มท่ีในฐานะพลเมืองท่ีดี 

๕. การศึกษาอบรม รัฐไดกําหนดใหคนไทยทุกคนมีหนาท่ีรับการศึกษาอบรม โดยเนนใหรัฐและเอกชน
จัดการศึกษาใหเกิดความรูคูคุณธรรม สิ่งท่ีสําคัญมาก คือการขยายการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเปน ๑๒ ป ซ่ึงรัฐตองจัด
ใหท่ัวถึงและมีคุณภาพ ใหความสําคัญแกเด็กและเยาวชนท่ีไมมีผูดูแล โดยรัฐใหมีสิทธิไดรับการเลี้ยงดูและ
การศึกษาอบรมตามท่ีกฎหมายกําหนด นอกจากนี้ยังใหบุคคลมีเสรีภาพทางวิชาการ และใหเกิดองคกรอิสระ  
เพ่ือจัดคลื่นความถ่ี เพ่ือใชในการสงวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และวิทยุโทรคมนาคม เพ่ือใชในการศึกษา
อีกดวย 

๖. การพิทักษปกปองและสืบสานศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ และภูมิปญญาทองถ่ิน ชาติไทยเปน
ชาติท่ีมีศิลปวัฒนธรรมเกาแกมานาน ศิลปะและวัฒนธรรมชวยใหประเทศมีความเปนเอกลักษณท่ีงดงาม ศิลปะ
สาขาตาง ๆ เชน จิตรกรรม ปฏิมากรรม และภาพพิมพตามวัดวาอาราม สถานท่ีราชการ รัฐวิสาหกิจ และ
องคการเอกชนท่ีบงบอกถึงความเปนไทย เชน ภาพปราสาท เรือนโบราณ โบสถ วิหาร รูปปน รูปหลอตาง ๆ 
วรรณกรรมตามฝาผนังและเพดานของวัด ตลอดจนสถานท่ีสําคัญตาง ๆ ลวนมีคุณคาท่ีคนไทยจะตองหวงแหน 
รักษาและถายทอดใหคนรุนหลังไดรับรู เพ่ือชวยกันเชิดชูความเปนไทยใหยั่งยืน ดานวัฒนธรรม ชาติไทยมี
วัฒนธรรมท่ีโดดเดนและบงบอกถึงความเปนไทย เชน วัฒนธรรมในความเปนชาติท่ีมีเอกภาพในการนับถือ
ศาสนา และการยกยองเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย วัฒนธรรมในวิถีชีวิตของคนไทย เชน การไหว การกราบ 
การแตงกายแบบไทย การทําบุญ ตักบาตร และการประเคนของพระ เปนตน ดานภูมิปญญาทองถ่ิน คนไทย
ตองรักษา ปกปอง และสืบสานภูมิปญญาทองถ่ินไมใหสูญหาย เชน การทอผาดวยหูกและก่ีกระตุก การยอมผา
ดวยเปลือกไม การทําหนังตะลุง หนังใหญ การจักสานตาง ๆ และการปรุงยาจากพืชสมุนไพร    

หนาท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งของคนไทย คือ การปลุกจิตสํานึกใหรูจักปกปองไมใหผูใดมาทําลาย       
หรือลบหลูดูหม่ินศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน ในการผดุงรักษา ปกปอง และสืบสานศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถ่ิน จึงตองเริ่มดวยการปลุกจิตสํานึกคนไทยใหตื่นตัวหันกลับมารักษา สงเสริมและสรางสรรค
สิ่งท่ีบงบอกถึงความเปนชาติไทยอยางจริงจัง เพ่ือใหชาติไทยแข็งแกรงสืบไป 

๗. การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ทุกคนตองตระหนักในความสําคัญและคุณคา 
ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รัฐไดตรากฎหมายเก่ียวกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติไวเพ่ือปกปอง
คุมครองและควบคุมไมใหทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมถูกทําลายจนสูญสลาย หรือแปรสภาพ การดูแล
รักษาสิ่งแวดลอมเปนภารกิจท่ีสําคัญยิ่งท่ีประชาชนทุกคนตองใหความรวมมือ และเอาใจใสไมใหผูใดมาทําลาย
สิ่งแวดลอม อันจะมีผลกระทบตอคน สัตว พืช และสภาพแวดลอมตาง ๆ นอกจากนี้กฎหมายผังเมืองไดชวยเสริม
กฎหมายรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม เพราะเก่ียวของกับการใชท่ีดินใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอย               
ถูกสุขลักษณะ และมีความปลอดภัยสําหรับประชาชน ซ่ึงนอกจากจะใหประโยชนทางเศรษฐกิจแลว ยังคํานึงถึง
สภาวะแวดลอมท่ีจะกระทบตอชีวิตของประชาชนดวย เม่ือรัฐตรากฎหมายเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมข้ึนมาแลว เปนหนาท่ีของประชาชนชาวไทยทุกคนตองรวมกันดูแล รักษาและปองกันไมใหปาไม       
แรธาตุ น้ํามัน ภูเขา แมน้ํา ลําคลองและสิ่งแวดลอมถูกทําลาย ชวยกันรักษาใหคงอยูและพัฒนาและยั่งยืนสืบไป 
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ใบความรูท่ี ๙.๔ 
เรื่อง พลเมืองดีมีประชาธิปไตยตามหนาท่ีท่ี ป.ป.ช. ตองการ 

 
พลเมืองดีในวิถีชีวิตประชาธิปไตย 

ความหมายของ “พลเมืองดี” ในวิถีชีวิตประชาธิปไตย 
พจนานุกรมนักเรียนฉบับราชบัณฑิตยสถาน ไดใหความหมายของคําตาง ๆ ดังนี้ 

“พลเมือง” หมายถึง ชาวเมือง ชาวประเทศ ประชาชน 
“วิถี” หมายถึง สาย แนว ทาง ถนน 
“ประชาธิปไตย” หมายถึง แบบการปกครองท่ีถือมติปวงชนเปนใหญ 

ดังนั้นคําวา “พลเมืองดีในวิถีชีวิตประชาธิปไตย” จึงหมายถึง พลเมืองท่ีมีคุณลักษณะสําคัญ คือ เปนผูท่ียึดม่ัน
ในหลักศีลธรรมและคุณธรรมของศาสนา มีหลักการทางประชาธิปไตยในการดํารงชีวิต ปฏิบัติตนตามกฎหมาย  
ดํารงตนเปนประโยชนตอสังคม โดยมีการชวยเหลือเก้ือกูลกันอันจะกอใหเกิดการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
ใหเปนสังคมและประเทศประชาธิปไตยอยางแทจริง 
หลักการทางประชาธิปไตยท่ีสําคัญท่ีสุด ไดแก 

๑. หลักอํานาจอธิปไตยเปนของประชาชน หมายถึง ประชาชนเปนเจาของอํานาจสูงสุดในการปกครองรัฐ 
๒. หลักความเสมอภาค หมายถึง ความเทาเทียมกันในสังคมประชาธิปไตย ถือวาทุกคนท่ีเกิดมาจะมี

ความเทาเทียมกันในฐานะการเปนประชากรของรัฐ ไดแก มีสิทธิเสรีภาพ มีหนาท่ีเสมอภาคกัน ไมมีการแบง     
ชนชั้นหรือการเลือกปฏิบัติ ควรดํารงชีวิตอยูรวมกันอยางสันติ ไมขมเหงรังแกคนท่ีออนแอหรือยากจนกวา 

๓. หลักนิติธรรม หมายถึง การใชหลักกฎหมายเปนกฎเกณฑการอยูรวมกันเพ่ือความสงบสุขของสังคม 
๔. หลักเหตุผล หมายถึง การใชเหตุผลท่ีถูกตองในการตัดสินหรือยุติปญหาในสังคม 
๕. หลักการถือเสียงขางมาก หมายถึง การลงมติโดยยอมรับเสียงสวนใหญในสังคมประชาธิปไตย 

ครอบครัวประชาธิปไตย จึงใชหลักการถือเสียงขางมากเพ่ือลงมติในประเด็นตาง ๆ ไดอยางสันติวิธี 
๖. หลักประนีประนอม หมายถึง การลดความขัดแยงโดยการผอนหนักผอนเบาใหกัน รวมมือกันเพ่ือ

เห็นแกประโยชนของสวนรวมเปนสําคัญ หลักการทางประชาธิปไตยจึงเปนหลักการสําคัญท่ีนํามาใชในการดําเนิน
ชีวิตในสังคม เพ่ือกอใหเกิดความสงบสุขในสังคมได 
ความสอดคลองของสถานภาพและบทบาทของบุคคลในวิถีชีวิตประชาธิปไตย  

สถานภาพและบทบาทของบุคคลท่ีสอดคลองกัน เชน 
๑. พอ แม ควรมีบทบาท ดังนี้ 

• รับผิดชอบในการอบรมสั่งสอนสมาชิกในครอบครัว 
• ใหการศึกษาตอสมาชิกของครอบครัว 
• จัดสรรงบประมาณของครอบครัวใหเหมาะสมกับเศรษฐกิจของสังคมและโลก 
• ครองตนเปนแบบอยางท่ีดีความรักตอบุตร 

 
 
 
 
 

๑๒๒
 

๒. ครู - อาจารย ควรมีบทบาท ดังนี้ 
• ถายทอดความรูแกศิษย โดยกระบวนการท่ีหลากหลายใหเหมาะสมกับความสามารถและ

ความสนใจของนักเรียน 
• ครองตนใหเหมาะสมและเปนแบบอยางท่ีดีแกศิษย 
• เปนผูเสียสละท้ังเวลาและอดทนในการสั่งสอนศิษย ท้ังดานความประพฤติและการศึกษา 
• ยึดม่ันในระเบียบวินัย ตลอดจนปฏิบัติตามจรรยาบรรณครู  

๓. นักเรียน ควรมีบทบาท ดังนี้ 
• ยึดม่ันในคุณธรรมจริยธรรมและระเบียบของโรงเรียน 
• รับผิดชอบตอหนาท่ีในการศึกษาหาความรู 
• ใหความเคารพตอบุคคลท่ีอาวุโส โดยมีมารยาทท่ีเหมาะสมกับสถานการณ 
• รับฟงและปฏิบัติตามคําสั่งสอนอยางมีเหตุผล 
• ขยันหม่ันเพียรในการแสวงหาความรูเพ่ิมเติม 
• เสริมสรางความสามัคคีในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน  

คุณธรรมของการเปนพลเมืองดี 
๑. การเห็นแกประโยชนสวนรวม  
๒. การมีระเบียบวินัยและรับผิดชอบตอหนาท่ี 
๓. รับฟงความคิดเห็นของกันและกัน และเคารพในมติของเสียงสวนมาก  
๔. ความซ่ือสัตยสุจริต  
๕. ความสามัคคี  
๖. ความละอายและเกรงกลัวในการกระทําชั่ว  
๗. ความกลาหาญและเชื่อม่ันในตนเอง 
๘. การสงเสริมใหคนดีปกครองบานเมือง และควบคุมคนไมดีไมใหมีอํานาจ 

จริยธรรมของการเปนพลเมืองดี 
คุณธรรม จริยธรรม หมายถึง ความดีท่ีควรประพฤติ กิริยาที่ควรประพฤติ คุณธรรม จริยธรรมท่ีสงเสริม

ความเปนพลเมืองดี ไดแก 
๑. ความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย หมายถึง การตระหนักในความสําคัญของความเปน

ชาติไทย การยึดม่ันในหลักศีลธรรมของศาสนา และการจงรักภักดีตอพระมหากษัตริย 
๒. ความมีระเบียบวินัย หมายถึง การยึดม่ันในการอยูรวมกันโดยยึดระเบียบวินัย เพ่ือความเปนระเบียบ

เรียบรอยในสังคม 
๓. ความกลาทางจริยธรรม หมายถึง ความกลาหาญในทางท่ีถูกท่ีควร 
๔. ความรับผิดชอบ หมายถึง การยอมเสียผลประโยชนสวนตนเพ่ือผูอ่ืนหรือสังคมโดยรวมไดรับ

ประโยชนจากการกระทําของตน 
๕. การเสียสละ หมายถึง การยอมเสียผลประโยชนสวนตนเพ่ือผูอ่ืน หรือสังคมโดยรวมไดรับประโยชน

จากการกระทําของตน 
๖. การตรงตอเวลา หมายถึง การทํางานตรงตามเวลาท่ีไดรับมอบหมาย 
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๒. ครู - อาจารย ควรมีบทบาท ดังนี้ 
• ถายทอดความรูแกศิษย โดยกระบวนการท่ีหลากหลายใหเหมาะสมกับความสามารถและ

ความสนใจของนักเรียน 
• ครองตนใหเหมาะสมและเปนแบบอยางท่ีดีแกศิษย 
• เปนผูเสียสละท้ังเวลาและอดทนในการสั่งสอนศิษย ท้ังดานความประพฤติและการศึกษา 
• ยึดม่ันในระเบียบวินัย ตลอดจนปฏิบัติตามจรรยาบรรณครู  

๓. นักเรียน ควรมีบทบาท ดังนี้ 
• ยึดม่ันในคุณธรรมจริยธรรมและระเบียบของโรงเรียน 
• รับผิดชอบตอหนาท่ีในการศึกษาหาความรู 
• ใหความเคารพตอบุคคลท่ีอาวุโส โดยมีมารยาทท่ีเหมาะสมกับสถานการณ 
• รับฟงและปฏิบัติตามคําสั่งสอนอยางมีเหตุผล 
• ขยันหม่ันเพียรในการแสวงหาความรูเพ่ิมเติม 
• เสริมสรางความสามัคคีในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน  

คุณธรรมของการเปนพลเมืองดี 
๑. การเห็นแกประโยชนสวนรวม  
๒. การมีระเบียบวินัยและรับผิดชอบตอหนาท่ี 
๓. รับฟงความคิดเห็นของกันและกัน และเคารพในมติของเสียงสวนมาก  
๔. ความซ่ือสัตยสุจริต  
๕. ความสามัคคี  
๖. ความละอายและเกรงกลัวในการกระทําชั่ว  
๗. ความกลาหาญและเชื่อม่ันในตนเอง 
๘. การสงเสริมใหคนดีปกครองบานเมือง และควบคุมคนไมดีไมใหมีอํานาจ 

จริยธรรมของการเปนพลเมืองดี 
คุณธรรม จริยธรรม หมายถึง ความดีท่ีควรประพฤติ กิริยาที่ควรประพฤติ คุณธรรม จริยธรรมท่ีสงเสริม

ความเปนพลเมืองดี ไดแก 
๑. ความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย หมายถึง การตระหนักในความสําคัญของความเปน

ชาติไทย การยึดม่ันในหลักศีลธรรมของศาสนา และการจงรักภักดีตอพระมหากษัตริย 
๒. ความมีระเบียบวินัย หมายถึง การยึดม่ันในการอยูรวมกันโดยยึดระเบียบวินัย เพ่ือความเปนระเบียบ

เรียบรอยในสังคม 
๓. ความกลาทางจริยธรรม หมายถึง ความกลาหาญในทางท่ีถูกท่ีควร 
๔. ความรับผิดชอบ หมายถึง การยอมเสียผลประโยชนสวนตนเพ่ือผูอ่ืนหรือสังคมโดยรวมไดรับ

ประโยชนจากการกระทําของตน 
๕. การเสียสละ หมายถึง การยอมเสียผลประโยชนสวนตนเพ่ือผูอ่ืน หรือสังคมโดยรวมไดรับประโยชน

จากการกระทําของตน 
๖. การตรงตอเวลา หมายถึง การทํางานตรงตามเวลาท่ีไดรับมอบหมาย 
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ความสําคัญของการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี 
การปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีของสังคม มีความสําคัญตอประเทศ เชน 
๑. ทําใหสังคมและประเทศชาติมีการพัฒนาไปไดอยางม่ันคง  
๒. ทําใหสังคมมีความเปนระเบียบเรียบรอย 
๓. ทําใหเกิดความรักและความสามัคคีในหมูคณะ  
๔. สมาชิกในสังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข 
การปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีนั้น เปนหนาท่ีของสมาชิกทุกคนในสังคม ไมวาจะอยูในสังคมขนาดเล็กหรือ

ขนาดใหญ 
แนวทางการพัฒนาตนเองเพ่ือเปนสมาชิกท่ีดีของครอบครัว โรงเรียนและชุมชน แนวทางการพัฒนา

ตนเองเพ่ือเปนสมาชิกท่ีดี มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
๑. การเปนสมาชิกท่ีดีของครอบครัว  
๒. การเปนสมาชิกท่ีดีของโรงเรียน  
๓. การเปนสมาชิกท่ีดีของชุมชน 
เม่ือทุกคนในสังคมไมวาผูใหญหรือเด็ก พัฒนาตนเองใหเปนสมาชิกท่ีดีของครอบครัว โรงเรียน และ

ชุมชนได จะประสบความสําเร็จ 
 
 

                
          
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๑๒๔
 

ใบความรูท่ี ๙.๕ 
เรื่อง พลเมืองดีมีประชาธิปไตยตามหนาท่ีท่ี ป.ป.ช. ตองการ 

 
จิตอาสา 

จิตอาสา คือ ผู ท่ีมีจิตใจท่ีเปนผูให เชน ใหสิ่งของ ใหเงิน ใหความชวยเหลือดวยกําลังแรงกาย  
แรงสมอง ซ่ึงเปนการเสียสละสิ่งท่ีตนเองมี แมกระท่ังเวลา เพ่ือเผื่อแผใหกับสวนรวม อีกท้ังยังชวยลด "อัตตา" 
หรือความเปนตัวลงไดบาง เชน การเปนอาสาสมัคร           

"อาสาสมัคร" เปนงานท่ีเกิดจากผูท่ีมีจิตอาสา ซ่ึงมีความหมายอยางมากกับสังคมสวนรวม เปนผูท่ี
เอ้ือเฟอ เสียสละเวลา แรงกาย แรงใจ เพ่ือชวยเหลือผูอ่ืน หรือสังคมใหเกิดประโยชนและความสุขมากข้ึน 

การเปน "อาสาสมัคร" ไมวาจะเปนงานใด ๆ ก็แลวแตท่ีทําใหเกิดประโยชนในทางบวก ลวนแตเปนสิ่ง
ท่ีเราควรทําท้ังสิ้น คนท่ีจะเปนอาสาสมัครไดนั้น ไมไดจํากัดท่ีวัย การศึกษา เพศ อาชีพ ฐานะหรือขอจํากัดใด ๆ 
ท้ังสิ้น หากแตตองมีจิตใจเปน "จิตอาสา" ท่ีอยากจะชวยเหลือผูอ่ืนหรือสังคมเทานั้น 

ปจจุบันรัฐบาลไดมีการบรรจุเรื่องจิตอาสาเขาเปนระเบียบวาระแหงชาติ (National Agenda) กลาวคือ 
จัดลําดับภารกิจแหงชาติท่ีจะพิจารณาดําเนินการกอนหลัง การใหและอาสาชวยเหลือสังคมเปนการรวมมือกัน
รณรงคสงเสริมจิตอาสาใหเกิดข้ึนในประเทศไทย เปนการปลุกนํ้าใจคนไทยใหงอกงามกลับมาอีกครั้งหนึ่ง      
มาชวยกันดูแลสังคมไทยรวมกัน ดูแลสิ่งแวดลอม ชุมชน ตลอดจนปญหาตาง ๆ รอบ ๆ ตัว อยางนอยมอง
ออกมานอกกรอบของเรื่องตัวเอง ออกมาดูคนอ่ืน เห็นใจ เขาใจคนอ่ืนกันมากข้ึน รวมกันสรางสรรคสิ่งดี ทําดี
ใหเปนรูปธรรมกันมากข้ึนในสังคมไทย มิใชเพียงแตวิจารณ ตอวาใครหรือคนกลุมใดท่ีควรรับผิดชอบ แตออกมา
รับผิดชอบ มีสวนรวมดวยกัน เพียงแคคนไทยแตละคนลุกข้ึนมาทําความดีกันคนละนิดเดียวเทานั้น 
ประเทศชาติของเรานาจะงดงามข้ึนอีกไมนอย เชน รวมกันบริจาคเงินเพียงคนละ ๑๐ บาท เราก็จะมี
งบประมาณชวยเหลือสังคม จํานวน ๖๐๐ - ๗๐๐ ลานบาท ถาเราอาสาชวยเหลือสังคมคนละเพียงหนึ่งชั่วโมง
ตอป ก็จะมีถึง ๖๐ - ๗๐ ลานชั่วโมงท่ีคนมาชวยเหลือกัน เราลองนึกดูกันวาสังคมเราจะเปนอยางไร ถาคนไทย
มีจิตอาสากันเต็มแผนดิน ความสุขสงบของสังคมคงอยูไมไกลเกินเอ้ือม เรามาชวยกันสราง " จิตอาสา" กัน  
ตัวอยาง  

จากเหตุการณคลื่นยักษสึนามิถาโถมทําคนลมตายเปนพันในประเทศไทย ในวันท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๗  
เปนเหตุใหคนท่ัวโลกเศราโศกเสียใจกัน เหตุการณในครั้งน้ันสรางความประหลาดใจใหคนท่ัวโลก นั่นคือ          
ความงดงามของจิตใจผูคนท้ังหลายท่ีทนไมไดกับความทุกขยากของเพ่ือนมนุษย แตละคนพยายามหาทาง
ชวยเหลือกัน ไมวาจะทางไหนท่ีทําได ต้ังแตการบริจาคทรัพยสิ่งของ หรือแมแตเอาตัวลงไปเปนอาสาสมัคร
ชวยเหลือกันเทาท่ีจะทําได โดยไมแยกเชื้อชาติเผาพันธุหรือชนชั้น 

การมีอาสาสมัครนับหม่ืนคนหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปชวยเหลือผูประสบภัยสึนามิ จนเกิดเปนคลื่น
มวลชน จิตอาสาทํางานตอเนื่องกันมาถึงปจจุบัน และขยายเครือขายขยายงานอาสาทําดีเพ่ือสังคมมากข้ึน 

เพ่ือระลึกถึงความดีงามท่ีเกิดข้ึนมาจากมวลชนหลากหลายต้ังแตวันนั้น จึงกําหนดวันท่ี ๒๗ ธันวาคม
ของทุกป เปนวันจิตอาสา เพ่ือเตือนใจและสงเสริมใหพวกเราแตละคนทําดีกันตอไป 
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๑๒๔
 

ใบความรูท่ี ๙.๕ 
เรื่อง พลเมืองดีมีประชาธิปไตยตามหนาท่ีท่ี ป.ป.ช. ตองการ 

 
จิตอาสา 

จิตอาสา คือ ผู ท่ีมีจิตใจท่ีเปนผูให เชน ใหสิ่งของ ใหเงิน ใหความชวยเหลือดวยกําลังแรงกาย  
แรงสมอง ซ่ึงเปนการเสียสละสิ่งท่ีตนเองมี แมกระท่ังเวลา เพ่ือเผื่อแผใหกับสวนรวม อีกท้ังยังชวยลด "อัตตา" 
หรือความเปนตัวลงไดบาง เชน การเปนอาสาสมัคร           

"อาสาสมัคร" เปนงานท่ีเกิดจากผูท่ีมีจิตอาสา ซ่ึงมีความหมายอยางมากกับสังคมสวนรวม เปนผูท่ี
เอ้ือเฟอ เสียสละเวลา แรงกาย แรงใจ เพ่ือชวยเหลือผูอ่ืน หรือสังคมใหเกิดประโยชนและความสุขมากข้ึน 

การเปน "อาสาสมัคร" ไมวาจะเปนงานใด ๆ ก็แลวแตท่ีทําใหเกิดประโยชนในทางบวก ลวนแตเปนสิ่ง
ท่ีเราควรทําท้ังสิ้น คนท่ีจะเปนอาสาสมัครไดนั้น ไมไดจํากัดท่ีวัย การศึกษา เพศ อาชีพ ฐานะหรือขอจํากัดใด ๆ 
ท้ังสิ้น หากแตตองมีจิตใจเปน "จิตอาสา" ท่ีอยากจะชวยเหลือผูอ่ืนหรือสังคมเทานั้น 

ปจจุบันรัฐบาลไดมีการบรรจุเรื่องจิตอาสาเขาเปนระเบียบวาระแหงชาติ (National Agenda) กลาวคือ 
จัดลําดับภารกิจแหงชาติท่ีจะพิจารณาดําเนินการกอนหลัง การใหและอาสาชวยเหลือสังคมเปนการรวมมือกัน
รณรงคสงเสริมจิตอาสาใหเกิดข้ึนในประเทศไทย เปนการปลุกน้ําใจคนไทยใหงอกงามกลับมาอีกคร้ังหน่ึง      
มาชวยกันดูแลสังคมไทยรวมกัน ดูแลสิ่งแวดลอม ชุมชน ตลอดจนปญหาตาง ๆ รอบ ๆ ตัว อยางนอยมอง
ออกมานอกกรอบของเรื่องตัวเอง ออกมาดูคนอ่ืน เห็นใจ เขาใจคนอ่ืนกันมากข้ึน รวมกันสรางสรรคสิ่งดี ทําดี
ใหเปนรูปธรรมกันมากข้ึนในสังคมไทย มิใชเพียงแตวิจารณ ตอวาใครหรือคนกลุมใดท่ีควรรับผิดชอบ แตออกมา
รับผิดชอบ มีสวนรวมดวยกัน เพียงแคคนไทยแตละคนลุกข้ึนมาทําความดีกันคนละนิดเดียวเทานั้น 
ประเทศชาติของเรานาจะงดงามข้ึนอีกไมนอย เชน รวมกันบริจาคเงินเพียงคนละ ๑๐ บาท เราก็จะมี
งบประมาณชวยเหลือสังคม จํานวน ๖๐๐ - ๗๐๐ ลานบาท ถาเราอาสาชวยเหลือสังคมคนละเพียงหนึ่งชั่วโมง
ตอป ก็จะมีถึง ๖๐ - ๗๐ ลานชั่วโมงท่ีคนมาชวยเหลือกัน เราลองนึกดูกันวาสังคมเราจะเปนอยางไร ถาคนไทย
มีจิตอาสากันเต็มแผนดิน ความสุขสงบของสังคมคงอยูไมไกลเกินเอ้ือม เรามาชวยกันสราง " จิตอาสา" กัน  
ตัวอยาง  

จากเหตุการณคลื่นยักษสึนามิถาโถมทําคนลมตายเปนพันในประเทศไทย ในวันท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๗  
เปนเหตุใหคนท่ัวโลกเศราโศกเสียใจกัน เหตุการณในครั้งนั้นสรางความประหลาดใจใหคนท่ัวโลก น่ันคือ          
ความงดงามของจิตใจผูคนท้ังหลายท่ีทนไมไดกับความทุกขยากของเพ่ือนมนุษย แตละคนพยายามหาทาง
ชวยเหลือกัน ไมวาจะทางไหนท่ีทําได ต้ังแตการบริจาคทรัพยสิ่งของ หรือแมแตเอาตัวลงไปเปนอาสาสมัคร
ชวยเหลือกันเทาท่ีจะทําได โดยไมแยกเชื้อชาติเผาพันธุหรือชนชั้น 

การมีอาสาสมัครนับหม่ืนคนหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปชวยเหลือผูประสบภัยสึนามิ จนเกิดเปนคลื่น
มวลชน จิตอาสาทํางานตอเนื่องกันมาถึงปจจุบัน และขยายเครือขายขยายงานอาสาทําดีเพ่ือสังคมมากข้ึน 

เพ่ือระลึกถึงความดีงามท่ีเกิดข้ึนมาจากมวลชนหลากหลายต้ังแตวันนั้น จึงกําหนดวันท่ี ๒๗ ธันวาคม
ของทุกป เปนวันจิตอาสา เพ่ือเตือนใจและสงเสริมใหพวกเราแตละคนทําดีกันตอไป 
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๑๒๕
 

ประโยชนของการมีจิตอาสา 
๑. ทําใหเกิดความสุขท่ีไดเปนผูให 
๒. ทําใหผูท่ีไดรับความชวยเหลือพนทุกข 
๓. เปนการสรางขวัญกําลังใจใหแกผูเดือดรอน 
๔. สรางความประทับใจใหแกผูเดือดรอน 
๕. ทําใหเกิดความสมานฉันท สามัคคี 
๖. ทําใหเกิดความภาคภูมิใจท่ีไดชวยเหลือผูเดือดรอน 
๗. ไดรับการยกยองเชิดชู 
๘. เปนการใชเวลาวางใหเปนประโยชน 

  

๑๒๖
 

แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรม 

ช่ือวิชา   พลเมืองดีมีประชาธิปไตยตามหนาท่ีท่ี ป.ป.ช. ตองการ 
หมู……………………………………  

ขอ รายการประเมิน ระดับคุณภาพ 
๔ ๓ ๒ ๑ 

๑ การตรงตอเวลา     
๒ ระบบหมูและการมีสวนรวมของสมาชิก     
๓ การสรุปความรูท่ีไดรับ     
 รวม     

       
      ลงชื่อ.................................................  
                                                                         (..................................................) 

                                                               ผูกํากับลูกเสือ 
 
 

เกณฑการประเมินผล  

รายการท่ีประเมิน ระดับคุณภาพ/คะแนน 
ดีมาก (๔) ดี (๓) พอใช (๒) ปรับปรุง (๑) 

๑. การตรงตอเวลา ๑. การเขารวม
กิจกรรมตามเวลา 
/ตรงตอเวลา 
๒. ผลงานสําเร็จ
ตามเวลาท่ีกําหนด 
๓. การนําเสนอใช
เวลาตามท่ีกําหนด 

ปฏิบัติได ๒ ขอ       
ใน ๓ ขอ 

ปฏิบัติได ๑ ขอ         
ใน ๓ ขอ 

ปฏิบัติไมไดเลย 

๒. ระบบหมูและ
การมีสวนรวม   
ของสมาชิก 

ทุกคนมีสวนรวม สมาชิก ๑ คน 
ไมไดมีสวนรวม 

สมาชิก ๒ คน 
ไมไดมีสวนรวม 

สมาชิก ๓ คน     
ข้ึนไป ไมได         
มีสวนรวม 

๓. การสรุปความรู
ท่ีไดรับ 

ถูกตองทุกขอ ผิด ๑ ขอ ผิด ๒ ขอ ผิด ๓ ขอ ข้ึนไป 

                    
  



128

๑๒๖
 

แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรม 

ช่ือวิชา   พลเมืองดีมีประชาธิปไตยตามหนาท่ีท่ี ป.ป.ช. ตองการ 
หมู……………………………………  

ขอ รายการประเมิน ระดับคุณภาพ 
๔ ๓ ๒ ๑ 

๑ การตรงตอเวลา     
๒ ระบบหมูและการมีสวนรวมของสมาชิก     
๓ การสรุปความรูท่ีไดรับ     
 รวม     

       
      ลงชื่อ.................................................  
                                                                         (..................................................) 

                                                               ผูกํากับลูกเสือ 
 
 

เกณฑการประเมินผล  

รายการท่ีประเมิน ระดับคุณภาพ/คะแนน 
ดีมาก (๔) ดี (๓) พอใช (๒) ปรับปรุง (๑) 

๑. การตรงตอเวลา ๑. การเขารวม
กิจกรรมตามเวลา 
/ตรงตอเวลา 
๒. ผลงานสําเร็จ
ตามเวลาท่ีกําหนด 
๓. การนําเสนอใช
เวลาตามท่ีกําหนด 

ปฏิบัติได ๒ ขอ       
ใน ๓ ขอ 

ปฏิบัติได ๑ ขอ         
ใน ๓ ขอ 

ปฏิบัติไมไดเลย 

๒. ระบบหมูและ
การมีสวนรวม   
ของสมาชิก 

ทุกคนมีสวนรวม สมาชิก ๑ คน 
ไมไดมีสวนรวม 

สมาชิก ๒ คน 
ไมไดมีสวนรวม 

สมาชิก ๓ คน     
ข้ึนไป ไมได         
มีสวนรวม 

๓. การสรุปความรู
ท่ีไดรับ 

ถูกตองทุกขอ ผิด ๑ ขอ ผิด ๒ ขอ ผิด ๓ ขอ ข้ึนไป 
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๑๒๗
 

                   บทเรียนท่ี ๑๐ 
ช่ือวิชา  การสรางพลเมืองดีดวยคานิยมของลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาด               เวลา ๙๐ นาที 

ขอบขายรายวิชา 
คานิยม ๑๒ ประการ 

จุดหมาย  
เพ่ือใหลูกเสือสามัญรุนใหญเปนพลเมืองดี ตามแนวคิดของลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาด นําความรู     

ท่ีไดรับมาพัฒนาตนเอง ดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข 
วัตถุประสงค 

เม่ือจบบทเรียน ลูกเสือสามัญรุนใหญสามารถ 
๑. รูและเขาใจถึงคุณคาของการเปนพลเมืองดี 
๒. มีพัฒนาการคานิยมในการเปนพลเมืองดี 
๓. ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี ดํารงชีวิตอยางมีความสุข 
๔. แนะนําแนวทางในการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตอผูท่ีใกลชิดได  

วิธีสอน 
๑. นําเขาสูบทเรียนดวยเพลงเราจะทําตามสัญญา (๑๐ นาที) 
๒. บรรยายรายละเอียดเนื้อหา “คานิยม ๑๒ ประการ” ประกอบวีดิทัศน (๑๐ นาที) 
๓. กิจกรรมกลุมสัมพันธ (๖๐ นาที) 
๔. สรุป - ซักถาม เพ่ือการประเมินกิจกรรม (๑๐ นาที) 

ส่ือการเรียนการสอน 
๑.  เอกสารประกอบวีดิทัศน คานิยม ๑๒ ประการ 
๒.  อุปกรณในการจัดกิจกรรมกลุมสัมพันธ 
๓. ใบงาน เรื่อง การสรางพลเมืองดีดวยคานิยมของลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาด 

การประเมินผล 
๑. การมีสวนรวมของผูเขารับการอบรม/ความกระฉับกระเฉงวองไว การใหความรวมมือในการทํา

กิจกรรมตาง ๆ 
๒. การซักถาม 

เนื้อหาวิชา 
คานิยม ๑๒ ประการ ไดแก ๑. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย สามสถาบันหลักของชาติ          

๒. ซ่ือสัตย เสียสละ อดทน ๓. กตัญูตอพอแม ผูปกครอง ครู ๔. ใฝหาความรูท้ังทางตรงและทางออม ๕. รักษา
วัฒนธรรมไทยอยางดีงาม ๖. มีศีลธรรมหวังดีตอผูอ่ืน ๗. เขาใจ เรียนรูการเปนประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข ๘. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย เคารพผูใหญ ๙. มีสติ รูคิด รูทํา ๑๐. รูจักดํารงตนโดยใช
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๑๑. ความเขมแข็งในจิตใจ ไมยอมแพตออํานาจฝายตํ่า และ ๑๒. คํานึงถึงผลประโยชน
สวนรวมมากกวาผลประโยชนตัวเอง 

 
 

๑๒๘
 

เอกสารประกอบการสอนท่ี ๑๐ 
เรื่อง การสรางพลเมืองดีดวยคานิยมของลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาด 

 
คานิยม ๑๒ ประการ 

แนวคิดนโยบายของคณะรักษาความสงบแหงชาติ หรือ คสช. ท่ีอยากใหกระทรวงศึกษาธิการบรรจุ
คานิยมหลัก ๑๒ ประการ ลงในแผนปฏิรูปการศึกษาฉบับใหม  พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๔ เพ่ือใหคนไทยมีจิตสํานึก
รักชาติ สามัคคีมากข้ึน ไดรับการตอบรับอยางกระตือรือรนทันทีทันควัน ท้ังจากหนวยงานโดยตรงและเก่ียวของ
อยางกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงวัฒนธรรม โดยตางมีถอยแถลงตอสาธารณชนถึงวาระการขับเคลื่อน
คานิยม ๑๒ ขอนี้แบบไมรอชา และกําหนดวาจะระดมความคิดเห็นของประชาชนผานชองทางตาง ๆ กอนจะ
นําเสนอตอสภาปฏิรูปแหงชาติตอไป 

หากพิจารณาอยางเปนธรรมเก่ียวกับคานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ตามนโยบายของ คสช. แลว 
ตองยอมรับวาไมใชของใหม ของแปลก แตกตางหรือหางไกลจากคานิยมพึงประสงคอันเปนพ้ืนฐานและหลัก
สําคัญของสังคมไทยเลย ไมวาจะเปนขอ 

๑. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย สามสถาบันหลักของชาติ 
๒. ซ่ือสัตย เสียสละ อดทน  
๓. กตัญูตอพอแม ผูปกครอง ครู  
๔. ใฝหาความรูท้ังทางตรงและทางออม  
๕. รักษาวัฒนธรรมไทยอยางดีงาม  
๖. มีศีลธรรม หวังดีตอผูอ่ืน  
๗. เขาใจ เรียนรูการเปนประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  
๘. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย เคารพผูใหญ  
๙. มีสติ รูคิด รูทํา  

๑๐. รูจักดํารงตนโดยใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
๑๑. ความเขมแข็งในจิตใจ ไมยอมแพตออํานาจฝายตํ่า  
๑๒. คํานึงถึงผลประโยชนสวนรวมมากกวาผลประโยชนตัวเอง 

แตเพราะท่ีผานมา ผูนําในสังคมหรือผูบริหารบานเมืองในแตละยุคสมัย มิไดเอาใจใสอยางจริงจังต้ังใจ
กับการสรางและปลูกฝงคานิยมพ้ืนฐานอันเปนท่ีพึงประสงคตางหาก จึงทําใหสังคมไทยขับเคลื่อนไป        
อยางไรทิศทาง หรือเลือกท่ีจะใช "ขานิยม" ตามอําเภอใจมากกวา จนเปนเหตุใหเกิดวิกฤติปญหาในบานเมือง
อยางตอเนื่องมากมาย ไมวาจะในดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และผลลัพธท่ีตองรวมกันรับผิดชอบในวันนี้ 
คือ ประเทศไทยตองหยุดการปกครองในระบอบประชาธิปไตยชั่วคราวจากการกระทํารัฐประหารของ คสช.        
ท่ีประกาศสัญญาประชาคมวา จะขอเวลากวาดบานเมืองเพ่ือคืนความสุขใหกับประเทศไทยในไมชา 

วิสัยทัศนและภาวะผูนําจึงเปนตัวแปรหรือปจจัยหลักท่ีจะทําใหคานิยมพึงประสงคท้ัง ๑๒ ประการ
หรือไมวาจะขอไหนก็ตามประสบความสําเร็จตามเปาหมาย เพราะคานิยมเปนตัวกําหนดความประพฤติและ
การปฏิบัติของตน หรือกลาวไดว า คานิยมมีสวนทําใหเกิดการเปลี ่ยนแปลงทางสังคม สามารถสงผล
กระทบกระเทือนถึงความเจริญ ความเสื่อมของสังคมและความม่ันคงของชาติ ท้ังนี้ เห็นไดจากระยะเวลากวา 
๑๐ ปท่ีผานมา ผูนําของประเทศใหคานิยมวาการมีแท็บเล็ตเปนหนทางการสรางความเจริญ ชวยในการพัฒนา
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๑๒๘
 

เอกสารประกอบการสอนท่ี ๑๐ 
เรื่อง การสรางพลเมืองดีดวยคานิยมของลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาด 

 
คานิยม ๑๒ ประการ 

แนวคิดนโยบายของคณะรักษาความสงบแหงชาติ หรือ คสช. ท่ีอยากใหกระทรวงศึกษาธิการบรรจุ
คานิยมหลัก ๑๒ ประการ ลงในแผนปฏิรูปการศึกษาฉบับใหม  พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๔ เพ่ือใหคนไทยมีจิตสํานึก
รักชาติ สามัคคีมากข้ึน ไดรับการตอบรับอยางกระตือรือรนทันทีทันควัน ท้ังจากหนวยงานโดยตรงและเก่ียวของ
อยางกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงวัฒนธรรม โดยตางมีถอยแถลงตอสาธารณชนถึงวาระการขับเคลื่อน
คานิยม ๑๒ ขอนี้แบบไมรอชา และกําหนดวาจะระดมความคิดเห็นของประชาชนผานชองทางตาง ๆ กอนจะ
นําเสนอตอสภาปฏิรูปแหงชาติตอไป 

หากพิจารณาอยางเปนธรรมเก่ียวกับคานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ตามนโยบายของ คสช. แลว 
ตองยอมรับวาไมใชของใหม ของแปลก แตกตางหรือหางไกลจากคานิยมพึงประสงคอันเปนพ้ืนฐานและหลัก
สําคัญของสังคมไทยเลย ไมวาจะเปนขอ 

๑. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย สามสถาบันหลักของชาติ 
๒. ซ่ือสัตย เสียสละ อดทน  
๓. กตัญูตอพอแม ผูปกครอง ครู  
๔. ใฝหาความรูท้ังทางตรงและทางออม  
๕. รักษาวัฒนธรรมไทยอยางดีงาม  
๖. มีศีลธรรม หวังดีตอผูอ่ืน  
๗. เขาใจ เรียนรูการเปนประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  
๘. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย เคารพผูใหญ  
๙. มีสติ รูคิด รูทํา  

๑๐. รูจักดํารงตนโดยใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
๑๑. ความเขมแข็งในจิตใจ ไมยอมแพตออํานาจฝายตํ่า  
๑๒. คํานึงถึงผลประโยชนสวนรวมมากกวาผลประโยชนตัวเอง 

แตเพราะท่ีผานมา ผูนําในสังคมหรือผูบริหารบานเมืองในแตละยุคสมัย มิไดเอาใจใสอยางจริงจังต้ังใจ
กับการสรางและปลูกฝงคานิยมพ้ืนฐานอันเปนท่ีพึงประสงคตางหาก จึงทําใหสังคมไทยขับเคลื่อนไป        
อยางไรทิศทาง หรือเลือกท่ีจะใช "ขานิยม" ตามอําเภอใจมากกวา จนเปนเหตุใหเกิดวิกฤติปญหาในบานเมือง
อยางตอเนื่องมากมาย ไมวาจะในดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และผลลัพธท่ีตองรวมกันรับผิดชอบในวันนี้ 
คือ ประเทศไทยตองหยุดการปกครองในระบอบประชาธิปไตยชั่วคราวจากการกระทํารัฐประหารของ คสช.        
ท่ีประกาศสัญญาประชาคมวา จะขอเวลากวาดบานเมืองเพ่ือคืนความสุขใหกับประเทศไทยในไมชา 

วิสัยทัศนและภาวะผูนําจึงเปนตัวแปรหรือปจจัยหลักท่ีจะทําใหคานิยมพึงประสงคท้ัง ๑๒ ประการ
หรือไมวาจะขอไหนก็ตามประสบความสําเร็จตามเปาหมาย เพราะคานิยมเปนตัวกําหนดความประพฤติและ
การปฏิบัติของตน หรือกลาวไดว า คานิยมมีสวนทําใหเกิดการเปลี ่ยนแปลงทางสังคม สามารถสงผล
กระทบกระเทือนถึงความเจริญ ความเสื่อมของสังคมและความม่ันคงของชาติ ท้ังนี้ เห็นไดจากระยะเวลากวา 
๑๐ ปท่ีผานมา ผูนําของประเทศใหคานิยมวาการมีแท็บเล็ตเปนหนทางการสรางความเจริญ ชวยในการพัฒนา
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๑๒๙
 

บานเมือง ผลกระทบท่ีสะสมมาจนถึงวันนี้จึงสะทอนใหเห็นเดนชัดวาคานิยมตอวัตถุนั้น ไมใชแสงสวางท่ีควรจะ
ไปยึดโยงเปนนโยบายแมแตนอย 

ขอยืนยันวา คานิยมท่ีเหมาะสม ถูกตอง เชน ความซ่ือสัตย ความขยันหม่ันเพียร ความเสียสละ ความมี
ระเบียบวินัย ความสามัคคี ความประหยัด ฯลฯ เปนเครื่องมือหรือเปนอาวุธสําคัญท่ีจะนําพาประเทศชาติ
เจริญกาวหนาและสังคมไทยมีความสุขอยางยั่งยืนแนนอน แตขอเท็จจริงท่ีไมอาจมองขาม คือ ผูนําคือแมทัพ  
ตัวเอก ท่ีจะตองถือธงขับเคลื่อนคานิยมทุกขอนั้น มีความจริงจัง จริงใจ ท่ีจะสรางฝนใหทะลุทะลวงสูเปาหมาย
แคไหน หรือเปนเพียงอีกวาระของการสรางภาพแหงชาติเทานั้น 
 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๓๐
 

ใบงานท่ี ๑๐.๑ 
เรื่อง การสรางพลเมืองดีดวยคานิยมของลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาด 

 
คานิยม ขอ ๑ มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย สามสถาบันหลักของชาติ 
คําช้ีแจง 

ใหลูกเสือปฏิบัติในสิ่งตอไปนี้ 
๑. บอกความหมายของคานิยมขอท่ี ๑ 
๒. ระดมสมองแนวทางปฏิบัติตามคานิยมขอท่ี ๑ ในภาพของ Mind Map พรอมนําเสนอ 
๓. นําเสนอบทบาทสมมุติ 

 
 
 

ใบงานท่ี ๑๐.๒ 
เรื่อง การสรางพลเมืองดีดวยคานิยมของลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาด 

 
คานิยม ขอ ๒ ซ่ือสัตย เสียสละ อดทน  
คําช้ีแจง 

ใหลูกเสือปฏิบัติในสิ่งตอไปนี้ 
๑. บอกความหมายของคานิยมขอท่ี ๒ 
๒. ระดมสมองวาความซ่ือสัตย เสียสละ อดทน ตรงกับคําปฏิญาณ/กฎลูกเสือขอใด พรอมนําเสนอ 
๓. นําเสนอบทบาทสมมุติ 

 
 
 

ใบงานท่ี ๑๐.๓ 
เรื่อง การสรางพลเมืองดีดวยคานิยมของลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาด 

 
คานิยม ขอ ๓ กตัญูตอพอแม ผูปกครอง ครู  
คําช้ีแจง 

ใหลูกเสือปฏิบัติในสิ่งตอไปนี้ 
๑. บอกความหมายของคานิยมขอท่ี ๓ 
๒. ใหเลือกประดิษฐดอกไมท่ีเปนสัญลักษณของพอ/แม/ครูอาจารย ๑ ชนิด 
๓. นําเสนอบทบาทสมมุติ 
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๑๓๐
 

ใบงานท่ี ๑๐.๑ 
เรื่อง การสรางพลเมืองดีดวยคานิยมของลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาด 

 
คานิยม ขอ ๑ มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย สามสถาบันหลักของชาติ 
คําช้ีแจง 

ใหลูกเสือปฏิบัติในสิ่งตอไปนี้ 
๑. บอกความหมายของคานิยมขอท่ี ๑ 
๒. ระดมสมองแนวทางปฏิบัติตามคานิยมขอท่ี ๑ ในภาพของ Mind Map พรอมนําเสนอ 
๓. นําเสนอบทบาทสมมุติ 

 
 
 

ใบงานท่ี ๑๐.๒ 
เรื่อง การสรางพลเมืองดีดวยคานิยมของลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาด 

 
คานิยม ขอ ๒ ซ่ือสัตย เสียสละ อดทน  
คําช้ีแจง 

ใหลูกเสือปฏิบัติในสิ่งตอไปนี้ 
๑. บอกความหมายของคานิยมขอท่ี ๒ 
๒. ระดมสมองวาความซ่ือสัตย เสียสละ อดทน ตรงกับคําปฏิญาณ/กฎลูกเสือขอใด พรอมนําเสนอ 
๓. นําเสนอบทบาทสมมุติ 

 
 
 

ใบงานท่ี ๑๐.๓ 
เรื่อง การสรางพลเมืองดีดวยคานิยมของลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาด 

 
คานิยม ขอ ๓ กตัญูตอพอแม ผูปกครอง ครู  
คําช้ีแจง 

ใหลูกเสือปฏิบัติในสิ่งตอไปนี้ 
๑. บอกความหมายของคานิยมขอท่ี ๓ 
๒. ใหเลือกประดิษฐดอกไมท่ีเปนสัญลักษณของพอ/แม/ครูอาจารย ๑ ชนิด 
๓. นําเสนอบทบาทสมมุติ 
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๑๓๑
 

ใบงานท่ี ๑๐.๔ 
เรื่อง การสรางพลเมืองดีดวยคานิยมของลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาด 

 
คานิยม ขอ ๔ ใฝหาความรูท้ังทางตรงและทางออม กตัญูตอพอแม ผูปกครอง ครู  
คําช้ีแจง 

ใหลูกเสือปฏิบัติในสิ่งตอไปนี้ 
๑. บอกความหมายของคานิยมขอท่ี ๔ 
๒. ระดมสมองแนวทางปฏิบัติ ในภาพของ Mind Map พรอมนําเสนอ 
๓. นําเสนอบทบาทสมมุติ 

 
 
 

ใบงานท่ี ๑๐.๕ 
เรื่อง การสรางพลเมืองดีดวยคานิยมของลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาด 

 
คานิยม ขอ ๕ รักษาวัฒนธรรมไทยอยางดีงาม  
คําช้ีแจง 

ใหลูกเสือปฏิบัติในสิ่งตอไปนี้ 
๑. บอกความหมายของคานิยมขอท่ี ๕ 
๒. หาภาพท่ีเก่ียวกับการรักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยจากหนังสือพิมพ ตัดแปะในกระดาษ พรอม

นําเสนอ 
๓. นําเสนอบทบาทสมมุติ 

 
 
 

ใบงานท่ี ๑๐.๖ 
เรื่อง การสรางพลเมืองดีดวยคานิยมของลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาด 

 
คานิยม ขอ ๖ มีศีลธรรม หวังดีตอผูอ่ืน  
คําช้ีแจง 

ใหลูกเสือปฏิบัติในสิ่งตอไปนี้ 
๑. บอกความหมายของคานิยมขอท่ี ๖ 
๒. ระดมสมองแนวทางปฏิบัติตามคานิยมขอท่ี ๖ ในภาพของ Mind Map พรอมนําเสนอ 
๓. นําเสนอบทบาทสมมุติ 

 
 
 
 

๑๓๒
 

ใบงานท่ี ๑๐.๗ 
เรื่อง การสรางพลเมืองดีดวยคานิยมของลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาด 

 
คานิยม ขอ ๗ เขาใจ เรียนรูการเปนประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
คําช้ีแจง 

ใหลูกเสือปฏิบัติในสิ่งตอไปนี้ 
๑. บอกความหมายของคานิยมขอท่ี ๗ 
๒. ระดมสมองการปกครองระบอบประชาธิปไตย ในภาพของ Mind Map พรอมนําเสนอ 
๓. นําเสนอบทบาทสมมุต 

 
 
 

ใบงานท่ี ๑๐.๘ 
เรื่อง การสรางพลเมืองดีดวยคานิยมของลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาด 

 
คานิยม ขอ ๘ มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย เคารพผูใหญ  
คําช้ีแจง 

ใหลูกเสือปฏิบัติในสิ่งตอไปนี้ 
๑. บอกความหมายของคานิยมขอท่ี ๘ 
๒. วาดภาพระบายสีประกอบความหมายของการมีระเบียบวินัย เคารพกฎหมายและเคารพผูใหญ 
๓. นําเสนอบทบาทสมมุติ 

 
 

 
ใบงานท่ี ๑๐.๙ 

เรื่อง การสรางพลเมืองดีดวยคานิยมของลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาด 
 

คานิยม ขอ ๙ มีสติ รูคิด รูทํา  
คําช้ีแจง 

ใหลูกเสือปฏิบัติในสิ่งตอไปนี้ 
๑. บอกความหมายของคานิยมขอท่ี ๙ 
๒. ระดมสมองแนวทางปฏิบัติตามคานิยมขอท่ี ๙ ในภาพของ Mind Map พรอมนําเสนอ 
๓. นําเสนอบทบาทสมมุติ 
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๑๓๒
 

ใบงานท่ี ๑๐.๗ 
เรื่อง การสรางพลเมืองดีดวยคานิยมของลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาด 

 
คานิยม ขอ ๗ เขาใจ เรียนรูการเปนประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
คําช้ีแจง 

ใหลูกเสือปฏิบัติในสิ่งตอไปนี้ 
๑. บอกความหมายของคานิยมขอท่ี ๗ 
๒. ระดมสมองการปกครองระบอบประชาธิปไตย ในภาพของ Mind Map พรอมนําเสนอ 
๓. นําเสนอบทบาทสมมุต 

 
 
 

ใบงานท่ี ๑๐.๘ 
เรื่อง การสรางพลเมืองดีดวยคานิยมของลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาด 

 
คานิยม ขอ ๘ มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย เคารพผูใหญ  
คําช้ีแจง 

ใหลูกเสือปฏิบัติในสิ่งตอไปนี้ 
๑. บอกความหมายของคานิยมขอท่ี ๘ 
๒. วาดภาพระบายสีประกอบความหมายของการมีระเบียบวินัย เคารพกฎหมายและเคารพผูใหญ 
๓. นําเสนอบทบาทสมมุติ 

 
 

 
ใบงานท่ี ๑๐.๙ 

เรื่อง การสรางพลเมืองดีดวยคานิยมของลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาด 
 

คานิยม ขอ ๙ มีสติ รูคิด รูทํา  
คําช้ีแจง 

ใหลูกเสือปฏิบัติในสิ่งตอไปนี้ 
๑. บอกความหมายของคานิยมขอท่ี ๙ 
๒. ระดมสมองแนวทางปฏิบัติตามคานิยมขอท่ี ๙ ในภาพของ Mind Map พรอมนําเสนอ 
๓. นําเสนอบทบาทสมมุติ 
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๑๓๓
 

ใบงานท่ี ๑๐.๑๐ 
เรื่อง การสรางพลเมืองดีดวยคานิยมของลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาด  

 
คานิยม ขอ ๑๐ รูจักดํารงตนโดยใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
คําช้ีแจง 

ใหลูกเสือปฏิบัติในสิ่งตอไปนี้ 
๑. บอกความหมายของคานิยมขอท่ี ๑๐ 
๒. วาดภาพการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พรอมนําเสนอ 
๓. นําเสนอบทบาทสมมุติ 

 
 

 
ใบงานท่ี ๑๐.๑๑ 

เรื่อง การสรางพลเมืองดีดวยคานิยมของลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาด 
 

คานิยม ขอ ๑๑ ความเขมแข็งในจิตใจ ไมยอมแพตออํานาจฝายต่ํา  
คําช้ีแจง 

ใหลูกเสือปฏิบัติในสิ่งตอไปนี้ 
๑. บอกความหมายของคานิยมขอท่ี ๑๑ 
๒. ยกตัวอยางเปรียบเทียบขอดี ขอเสีย ผลดีตอการไมยอมแพตออํานาจฝายตํ่า พรอมนําเสนอ 
๓. นําเสนอบทบาทสมมุติ 
 
 
 

ใบงานท่ี ๑๐.๑๒ 
เรื่อง การสรางพลเมืองดีดวยคานิยมของลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาด 

 
คานิยม ขอ ๑๒ คํานึงถึงผลประโยชนสวนรวม มากกวาผลประโยชนตัวเอง 
คําช้ีแจง 

ใหลูกเสือปฏิบัติในสิ่งตอไปนี้ 
๑. บอกความหมายของคานิยมขอท่ี ๑๒ 
๒. ทํา Pop - Up ภาพเก่ียวกับการเห็นผลประโยชนสวนรวมมากกวาผลประโยชนสวนตัว พรอม

นําเสนอ 
๓. นําเสนอบทบาทสมมุติ 

 
 
 
 

๑๓๔
 

บทเรียนท่ี ๑๑ 
ช่ือวิชา   ความซ่ือสัตยสุจริตตามแนวคิดของ ป.ป.ช.                เวลา ๙๐ นาที 

 
ขอบขายรายวิชา 
 ๑. ความซ่ือสัตยสุจริต 
 ๒. คุณธรรม ๘ ประการ 
 ๓. ความกตัญูกตเวที จิตอาสา 
จุดหมาย 
 เพ่ือเปนการเสริมสรางจิตสํานึกท่ีดี ใหมีความซ่ือสัตยสุจริต คุณธรรม ๘ ประการ ความกตัญู จิตอาสา
เปนพ้ืนฐานแหงการดํารงชีวิตอยางม่ันคงและถาวร 
วัตถุประสงค 
 เม่ือจบบทเรียนนี้แลว ลูกเสือสามัญรุนใหญสามารถรู เขาใจ และสามารถปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี
ท้ังตอครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ในเรื่อง 
 ๑. ความซ่ือสัตยสุจริต 
 ๒. มีคุณธรรม จริยธรรม ความกตัญู 
 ๓. มีจิตอาสา  
วิธีการสอน/กิจกรรม 
 ๑. นําเขาสูบทเรียน (๑๐ นาที) 
 ๒. ผูเขารับการฝกอบรมศึกษาเอกสารประกอบการสอน (๒๐ นาที) 
 ๓. บรรยายประกอบวีดิทัศน (๓๐ นาที) 
 ๔. กิจกรรมกลุมสัมพันธ (๒๐ นาที) 
 ๕. สรุป - ซักถาม เพ่ือประเมินผล (๑๐ นาที) 
ส่ือการเรียนการสอน 
 ๑. เอกสารประกอบการเรียน 

๒. วีดิทัศนประกอบการบรรยาย 
 ๓. อุปกรณการเลนเกมกลุมสัมพันธ 
การประเมินผล 
 ๑. การตอบสนองของผูเขารับการฝกอบรม โดยดูจากสายตา/รอยยิ้ม/คําพูด/ความกระฉับกระเฉง 
วองไว/การใหความรวมมือในกิจกรรมตาง ๆ ท่ีกําหนดข้ึน ดูจากความพรอมเพรียง 
 ๒. โดยการซักถาม 
 ๓. รายงานสรุปผลการดําเนินงาน โครงการคุณธรรมนําความรู ของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 

๔. รายงานการวิจัยและประเมินผลคุณธรรม ๘ ประการของผูเรียน เจตคติ และพฤติกรรม 
เนื้อหาวิชา 
 ๑. ความซ่ือสัตยสุจริต, ๒. คุณธรรม ๘ ประการ, ๓. ความกตัญูกตเวที จิตอาสา 
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๑๓๔
 

บทเรียนท่ี ๑๑ 
ช่ือวิชา   ความซ่ือสัตยสุจริตตามแนวคิดของ ป.ป.ช.                เวลา ๙๐ นาที 

 
ขอบขายรายวิชา 
 ๑. ความซ่ือสัตยสุจริต 
 ๒. คุณธรรม ๘ ประการ 
 ๓. ความกตัญูกตเวที จิตอาสา 
จุดหมาย 
 เพ่ือเปนการเสริมสรางจิตสํานึกท่ีดี ใหมีความซ่ือสัตยสุจริต คุณธรรม ๘ ประการ ความกตัญู จิตอาสา
เปนพ้ืนฐานแหงการดํารงชีวิตอยางม่ันคงและถาวร 
วัตถุประสงค 
 เม่ือจบบทเรียนนี้แลว ลูกเสือสามัญรุนใหญสามารถรู เขาใจ และสามารถปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี
ท้ังตอครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ในเรื่อง 
 ๑. ความซ่ือสัตยสุจริต 
 ๒. มีคุณธรรม จริยธรรม ความกตัญู 
 ๓. มีจิตอาสา  
วิธีการสอน/กิจกรรม 
 ๑. นําเขาสูบทเรียน (๑๐ นาที) 
 ๒. ผูเขารับการฝกอบรมศึกษาเอกสารประกอบการสอน (๒๐ นาที) 
 ๓. บรรยายประกอบวีดิทัศน (๓๐ นาที) 
 ๔. กิจกรรมกลุมสัมพันธ (๒๐ นาที) 
 ๕. สรุป - ซักถาม เพ่ือประเมินผล (๑๐ นาที) 
ส่ือการเรียนการสอน 
 ๑. เอกสารประกอบการเรียน 

๒. วีดิทัศนประกอบการบรรยาย 
 ๓. อุปกรณการเลนเกมกลุมสัมพันธ 
การประเมินผล 
 ๑. การตอบสนองของผูเขารับการฝกอบรม โดยดูจากสายตา/รอยยิ้ม/คําพูด/ความกระฉับกระเฉง 
วองไว/การใหความรวมมือในกิจกรรมตาง ๆ ท่ีกําหนดข้ึน ดูจากความพรอมเพรียง 
 ๒. โดยการซักถาม 
 ๓. รายงานสรุปผลการดําเนินงาน โครงการคุณธรรมนําความรู ของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 

๔. รายงานการวิจัยและประเมินผลคุณธรรม ๘ ประการของผูเรียน เจตคติ และพฤติกรรม 
เนื้อหาวิชา 
 ๑. ความซ่ือสัตยสุจริต, ๒. คุณธรรม ๘ ประการ, ๓. ความกตัญูกตเวที จิตอาสา 
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๑๓๕
 

เอกสารประกอบการสอนท่ี ๑๑ 
เรื่อง ความซ่ือสัตยสุจริตตามแนวคิดของ ป.ป.ช. 

 
๑. ความซ่ือสัตยสุจริต  (Honesty and Integrity) คือ การยึดม่ันในความสัตยจริงและในสิ่งท่ีถูกตองดีงาม 
มีความซ่ือตรง และมีเจตนาท่ีบริสุทธิ์ ปฏิบัติตอตนเองและผูอ่ืนโดยชอบ ไมคดโกง 

การนําไปใช : พูดความจริง ไมลักขโมย ทําตัวเปนท่ีนาเชื่อถือ ทําตามสัญญา ตรงไปตรงมา กลาเปดเผย
ความจริง ในประโยชนสวนตัวสวนรวม 

แนวคิด : การดําเนินชีวิตในสังคมนั้น ความซ่ือสัตยสุจริตเปนเรื่องท่ีสําคัญและจําเปน ไมวาจะซ่ือสัตย
ตอตนเองหรือผูอ่ืน ดังนั้น การท่ีเราจะมีความซ่ือสัตยสุจริตนั้น เราจะตองปลูกฝงและสรางจิตสํานึกเก่ียวกับ
ความซ่ือสัตยสุจริต และใหเห็นโทษของการไมซื่อสัตยสุจริต วาจะสงผลตอตนเองและสังคมอยางไรบาง 
๒. การมีจิตอาสาหรือจิตสาธารณะ (Greater Good) คือ การมีจิตสํานึกเพ่ือสวนรวม ตระหนักรูและคํานึงถึง
สังคมสวนรวม มีความรับผิดชอบตอตนเอง เพ่ือไมใหเกิดผลกระทบตอสวนรวม และพรอมท่ีจะเสียสละ
ประโยชนสวนตน เพ่ือรักษาผลประโยชนของสวนรวม 

การนําไปใช : รวมดูแลสังคม รับผิดชอบและเสียสละเพ่ือสวนรวม เอ้ือเฟอ เมตตา มีน้ําใจ ไมเห็นแกตัว 
แนวคิด : การอยูรวมกันของสมาชิกในสังคมนั้น ตองอาศัยความเอ้ือเฟอเผื่อแผ ความเขาใจซ่ึงกันและกัน 

และพรอมท่ีจะเสียสละหรือชวยปกปองผลประโยชนของสวนรวม 
๓. ความเปนธรรมของสังคม (Fairness and Justice) คือ การปฏิบัติตอผูอ่ืนอยางเสมอภาคและเทาเทียมกัน
และอยางมีเหตุผล โดยไมเลือกปฏิบัติตอเพศ เชื้อชาติ ชนชั้น สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม 

การนําไปใช : โดยการรับฟงผูอ่ืน เคารพใหเกียรติผูอ่ืน กตัูู คํานึงถึงความยุติธรรมโดยตลอด 
แนวคิด : ทุกคนควรไดรับความเปนธรรมอยางเสมอภาคและเทาเทียมกัน ไมวาจะแตกตางกันดวย      

เชื้อชาติ ศาสนา ภูมิกําเนิด ฐานะ หรือการศึกษา การเขาใจสิทธิและหนาท่ีของตนเอง จะชวยใหรักษา     
ความเปนธรรมในสังคมมากข้ึน 
๔. กระทําอยางรับผิดชอบ (Responsibility and Accountability) คือ การมีจิตสํานึกในบทบาทและ
หนาท่ีของตนเอง และปฏิบัติหนาท่ีใหดีท่ีสุด เคารพกฎเกณฑ กติกา พรอมใหตรวจสอบการกระทําเสมอ หากมี
การกระทําผิด ก็พรอมท่ีจะยอมรับและแกไขในสิ่งท่ีผิด 

การนําไปใช : ทําหนาท่ีของตนเองใหดีท่ีสุด มีระเบียบวินัย เคารพกติกา รับผิดชอบในสิ่งท่ีทํา   
แนวคิด : ในสังคมประกอบดวยสมาชิกหรือบุคคลท่ีแตกตางหลากหลาย ตามบทบาทและหนาท่ีตาง ๆ 

ท่ีเหมือนกันบางและตางกันบาง ต้ังแตเปนสมาชิกของครอบครัว และสมาชิกของสังคม ดังนั้น การอยูรวมกัน
อยางสันติสุข เขาใจซ่ึงกันและกันนั้น สมาชิกทุกคนจะตองเขาใจความรับผิดชอบในบทบาทและหนาท่ีของ
ตนเองและบุคคลตาง ๆ รวมท้ังการปฏิบัติหนาท่ีตาง ๆ อยางมีความรับผิดชอบ พรอมท่ีจะใหมีการตรวจสอบได 
มีความเคารพตอกฎเกณฑ กติกาอยางมีวินัย 
๕. เปนอยูอยางพอเพียง คือ การดําเนินชีวิตโดยยึดหลักความพอเพียง ซ่ือตรง และตองไมเอาเปรียบหรือ
เบียดเบียนท้ังตนเองและผูอ่ืน 

การนําไปใช : รูจักความเพียงพอ พอดี มีความอดทนอดกลั้น รูจักบังคับตนเอง ไมกลัวความยากลําบาก 
มีสติและเหตุผล 

๑๓๖
 

แนวคิด : การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น ถือวาเปนแบบอยางท่ีดีท่ีควรปฏิบัติ 
การรูจักความพอดี พอประมาณในการใชชีวิต การรูสึกพอใจในสิ่งท่ีตนเองมีอยู การรูประหยัด และรูคุณคา
สิ่งของ เปนเรื่องสําคัญในการสรางนิสัยท่ีเปนอยูอยางพอเพียง  
สถานการณการทุจริตในประเทศไทย 

“การทุจริต” เปนภัยรายแรงสําคัญท่ีทําลายความม่ันคงของชาติ รัฐบาลจึงมีนโยบายจะสรางมาตรฐาน
ดานคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ใหแกขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐ พรอมท้ังพัฒนาความโปรงใส
ในการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐ เพ่ือใหเปนท่ีเชื่อถือไววางใจของประชาชน ดวยกระบวนการมีสวนรวม
ของภาคประชาชน รวมถึงการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตลอดจนสนับสนุนการสราง
คานิยมของสังคมใหยึดม่ันในความซ่ือสัตยสุจริตและถูกตองชอบธรรม  

ปญหาการทุจริตท่ีเกิดข้ึนในปจจุบันมีแนวโนมท่ีจะมีระดับความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึน ท้ังในองคกรภาครัฐ
และเอกชน รวมถึงบุคคลท่ีเปนท้ังนักการเมืองระดับชาติและระดับทองถ่ิน ซ่ึงความรุนแรงของปญหาการทุจริต
สะทอนในเชิงปริมาณ จากดัชนีชี้วัดความโปรงใสของประเทศ ผลการจัดอันดับภาพลักษณคอรรัปชันโลกประจําป 
พ.ศ. ๒๕๕๖ ประเทศไทยไดลําดับท่ี ๑๐๒ (๓๘ คะแนน จาก ๑๐๐ คะแนน) จากการจัดอันดับท้ังหมด ๑๗๗ 
ประเทศท่ัวโลก และอยูอันดับท่ี ๑๑ จาก ๒๑ ประเทศในภูมิภาคเอเชีย ปน้ี ประเทศไทยมีคะแนนเทากับประเทศ
มาลาวี โมร็อคโค ซูรินาม สวาซิแลนด และแซมเบีย ปรากฏวามีเพียง ๕๓ ประเทศเทานั้นท่ีสอบผาน หรือได
คะแนนเกิน ๕๐ คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ขณะท่ีอีก ๑๒๓ ประเทศ มีคะแนนตํ่ากวาครึ่งหนึ่ง  
โดยประเทศเดนมารก ฟนแลนดและนิวซีแลนด ไดคะแนนอันดับหนึ่ง (๙๐ คะแนนจาก ๑๐๐ คะแนน) สวนอันดับ
สุดทายท่ีไดคะแนนตํ่าท่ีสุด ไดแก อัฟกานิสถาน เกาหลีเหนือ และโซมาเลีย (๘ คะแนนจาก ๑๐๐ คะแนน) 
สวนระดับความรุนแรงของปญหาการทุจริตในเชิงคุณภาพนั้น จะเห็นวาคานิยมของสังคมไทยมีแนวโนมท่ี 
แปรเปลี่ยนไปในทิศทางท่ีตรงขามกับคุณธรรม จริยธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งความซ่ือสัตยสุจริต จนการทุจริต
ไดรับการยอมรับจากสังคมไทยในบางระดับแลว เชน การยอมใหมีการทุจริตเกิดข้ึนเพราะเกิดประโยชนบาง  
ถาปลอยใหคานิยมท่ีไมถูกตองเชนนี้มีอยูตอไป โดยไมดําเนินการแกไข ความลมเหลวของคุณธรรม จริยธรรม ก็จะ
เกิดข้ึนกับสังคมไทยและจะสงผลเสียอ่ืน ๆ ตามมาอยางมากมาย อีกท้ังการทุจริตในปจจุบันมีรูปแบบซับซอน
มากข้ึน เชน การทุจริตเชิงนโยบาย การมีผลประโยชนทับซอน เปนรูปแบบการทุจริตท่ีมาพรอมกับสภาพ 
แวดลอมทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมแบบใหมท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ดังนั้น ภาครัฐ สังคม และ
หนวยงานท่ีเก่ียวของจะตองรวมกันเพ่ือแกไขปญหาอยางเปนระบบ การเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม        
และกระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในการปองกันการทุจริต การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การสงเสริม
ใหเกิดกระบวนการเรียนรู สรางทัศนคติ คานิยมเก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรม ความซ่ือสัตยสุจริตใหเกิดข้ึนกับ
คนสวนใหญในสังคม 
แนวโนมการทุจริตของประเทศไทย  

คดีท่ีมีการรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตไปยังคณะกรรมการ ป.ป.ช. เชน ทุจริตทําลายทรัพยากร        
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทุจริตการจัดทําบริการสาธารณะ ทุจริตการกอสรางสถานท่ีราชการ ทุจริตการเสนอ
ราคาตอหนวยงานของรัฐ โดยมีผูกระทําผิด คือ ขาราชการ ลูกจาง พนักงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน 
รวมท้ังผูดํารงตําแหนงทางการเมืองทองถ่ิน ซ่ึงมีปริมาณเพ่ิมมากข้ึน สําหรับปญหาการทุจริตท่ีคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ตรวจสอบพบมากท่ีสุด คือ การคอรรัปชันเชิงนโยบายและผลประโยชนทับซอน โดยออกกฎหมายมา
รองรับในลักษณะใหถูกกฎหมายแตขัดผลประโยชนสาธารณะ เชน มีการต้ังบริษัทและเสนอโครงการเพ่ือทํา
สัญญากับตนเอง ซ่ึงเปนนักการเมือง และจากการทําวิจัยเรื่องสถานการณการทุจริตในประเทศไทยของ ป.ป.ช. 
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๑๓๖
 

แนวคิด : การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น ถือวาเปนแบบอยางท่ีดีท่ีควรปฏิบัติ 
การรูจักความพอดี พอประมาณในการใชชีวิต การรูสึกพอใจในสิ่งท่ีตนเองมีอยู การรูประหยัด และรูคุณคา
สิ่งของ เปนเรื่องสําคัญในการสรางนิสัยท่ีเปนอยูอยางพอเพียง  
สถานการณการทุจริตในประเทศไทย 

“การทุจริต” เปนภัยรายแรงสําคัญท่ีทําลายความม่ันคงของชาติ รัฐบาลจึงมีนโยบายจะสรางมาตรฐาน
ดานคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ใหแกขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐ พรอมท้ังพัฒนาความโปรงใส
ในการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐ เพ่ือใหเปนท่ีเชื่อถือไววางใจของประชาชน ดวยกระบวนการมีสวนรวม
ของภาคประชาชน รวมถึงการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตลอดจนสนับสนุนการสราง
คานิยมของสังคมใหยึดม่ันในความซ่ือสัตยสุจริตและถูกตองชอบธรรม  

ปญหาการทุจริตท่ีเกิดข้ึนในปจจุบันมีแนวโนมท่ีจะมีระดับความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึน ท้ังในองคกรภาครัฐ
และเอกชน รวมถึงบุคคลท่ีเปนท้ังนักการเมืองระดับชาติและระดับทองถ่ิน ซ่ึงความรุนแรงของปญหาการทุจริต
สะทอนในเชิงปริมาณ จากดัชนีชี้วัดความโปรงใสของประเทศ ผลการจัดอันดับภาพลักษณคอรรัปชันโลกประจําป 
พ.ศ. ๒๕๕๖ ประเทศไทยไดลําดับท่ี ๑๐๒ (๓๘ คะแนน จาก ๑๐๐ คะแนน) จากการจัดอันดับท้ังหมด ๑๗๗ 
ประเทศท่ัวโลก และอยูอันดับท่ี ๑๑ จาก ๒๑ ประเทศในภูมิภาคเอเชีย ปนี้ ประเทศไทยมีคะแนนเทากับประเทศ
มาลาวี โมร็อคโค ซูรินาม สวาซิแลนด และแซมเบีย ปรากฏวามีเพียง ๕๓ ประเทศเทานั้นท่ีสอบผาน หรือได
คะแนนเกิน ๕๐ คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ขณะท่ีอีก ๑๒๓ ประเทศ มีคะแนนตํ่ากวาครึ่งหนึ่ง  
โดยประเทศเดนมารก ฟนแลนดและนิวซีแลนด ไดคะแนนอันดับหนึ่ง (๙๐ คะแนนจาก ๑๐๐ คะแนน) สวนอันดับ
สุดทายท่ีไดคะแนนตํ่าท่ีสุด ไดแก อัฟกานิสถาน เกาหลีเหนือ และโซมาเลีย (๘ คะแนนจาก ๑๐๐ คะแนน) 
สวนระดับความรุนแรงของปญหาการทุจริตในเชิงคุณภาพนั้น จะเห็นวาคานิยมของสังคมไทยมีแนวโนมท่ี 
แปรเปลี่ยนไปในทิศทางท่ีตรงขามกับคุณธรรม จริยธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งความซ่ือสัตยสุจริต จนการทุจริต
ไดรับการยอมรับจากสังคมไทยในบางระดับแลว เชน การยอมใหมีการทุจริตเกิดข้ึนเพราะเกิดประโยชนบาง  
ถาปลอยใหคานิยมท่ีไมถูกตองเชนนี้มีอยูตอไป โดยไมดําเนินการแกไข ความลมเหลวของคุณธรรม จริยธรรม ก็จะ
เกิดข้ึนกับสังคมไทยและจะสงผลเสียอ่ืน ๆ ตามมาอยางมากมาย อีกท้ังการทุจริตในปจจุบันมีรูปแบบซับซอน
มากข้ึน เชน การทุจริตเชิงนโยบาย การมีผลประโยชนทับซอน เปนรูปแบบการทุจริตท่ีมาพรอมกับสภาพ 
แวดลอมทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมแบบใหมท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ดังนั้น ภาครัฐ สังคม และ
หนวยงานท่ีเก่ียวของจะตองรวมกันเพ่ือแกไขปญหาอยางเปนระบบ การเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม        
และกระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในการปองกันการทุจริต การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การสงเสริม
ใหเกิดกระบวนการเรียนรู สรางทัศนคติ คานิยมเก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรม ความซ่ือสัตยสุจริตใหเกิดข้ึนกับ
คนสวนใหญในสังคม 
แนวโนมการทุจริตของประเทศไทย  

คดีท่ีมีการรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตไปยังคณะกรรมการ ป.ป.ช. เชน ทุจริตทําลายทรัพยากร        
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทุจริตการจัดทําบริการสาธารณะ ทุจริตการกอสรางสถานท่ีราชการ ทุจริตการเสนอ
ราคาตอหนวยงานของรัฐ โดยมีผูกระทําผิด คือ ขาราชการ ลูกจาง พนักงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน 
รวมท้ังผูดํารงตําแหนงทางการเมืองทองถ่ิน ซ่ึงมีปริมาณเพ่ิมมากข้ึน สําหรับปญหาการทุจริตท่ีคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ตรวจสอบพบมากท่ีสุด คือ การคอรรัปชันเชิงนโยบายและผลประโยชนทับซอน โดยออกกฎหมายมา
รองรับในลักษณะใหถูกกฎหมายแตขัดผลประโยชนสาธารณะ เชน มีการต้ังบริษัทและเสนอโครงการเพ่ือทํา
สัญญากับตนเอง ซ่ึงเปนนักการเมือง และจากการทําวิจัยเรื่องสถานการณการทุจริตในประเทศไทยของ ป.ป.ช. 
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พบวา นักธุรกิจมีการจายเงิน ๑ - ๒% ของรายรับจากธุรกิจ เพ่ือตองการไดรับใบอนุญาต การติดตอเสียภาษี       
ความสะดวกสบายในการอนุมัติโครงการ การทุจริตของสังคมไทยในขณะนี้ คือ การทุจริตเชิงนโยบายหรือ
ผลประโยชนทับซอน เปนการคอรรัปชันท่ีบางครั้งถูกกฎหมายแตผิดหลักประโยชนของสาธารณะและ       
หลักจริยธรรม 

การทุจริตคอรรัปชัน เปนมะเร็งรายของระบบราชการไทยและเปนภัยตอประเทศชาติ ทุกภาคสวน
จะตองรวมมือกันในการปองกันและปราบปรามการทุจริต สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนดการรับเรื่องรองเรียน
เก่ียวกับการทุจริต การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบของเจาหนาท่ีรัฐ เพ่ือใหทุกฝายแจง
เบาะแสและรวมมือในการปองกันและปราบปรามการทุจริต เม่ือรับแจงแลวจะดําเนินการตรวจสอบ สืบสวน 
สอบสวนและลงโทษผูท่ีกระทําความผิดตามกฎหมายตอไป   
ความหมายเก่ียวกับการทุจริต  

คําวา “ทุจริต” ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑ (๑) หมายถึง “เพ่ือแสวงหาประโยชนท่ีมิควรได
โดยชอบดวยกฎหมายสําหรับตนเองหรือผูอ่ืน” 

คําวา “ทุจริตตอหนาท่ี” ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔ หมายถึง “การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติอยางใดในตําแหนง หรือละเวน
การปฏิบัติอยางใดในพฤติการณท่ีอาจทําใหผูอ่ืนเชื่อวามีตําแหนงหรือหนาท่ี ท้ังท่ีตนมิไดมีตําแหนงหรือหนาท่ีนั้น 
หรือใชอํานาจในตําแหนงหนาท่ี ท้ังนี้ เพ่ือแสวงหาประโยชนท่ีมิควรไดโดยชอบสําหรับตนเองหรือผูอ่ืน”  
รูปแบบการทุจริต  

การทุจริตในวงราชการมีหลายรูปแบบ เชน 
๑. ฝาฝน หลีกเลี่ยง หรือบิดเบือนระเบียบแบบแผน หรือกฎขอบังคับ 
๒. จูงใจ เรียกรอง บังคับ ขมขู หนวงเหนี่ยว กลั่นแกลง หรือหาประโยชนใสตนและพวกพอง 
๓. การสมยอม รูเห็นเปนใจ เพิกเฉย ละเวนการกระทําในการท่ีตองปฏิบัติหรือรับผิดชอบตามหนาท่ี 
๔. ยักยอก เบียดบังซ่ึงทรัพยสินของราชการ 
๕. ปลอมแปลงหรือกระทําการใด ๆ อันเปนเท็จ 
๖. มีผลประโยชนรวมในกิจการบางประเภท ท่ีสามารถใชอํานาจหนาท่ีของตนบันดาลประโยชนได 

มูลเหตุการทุจริต  
การทุจริตในวงราชการ มีมูลเหตุหลายประการ เชน 
๑. เจาหนาท่ีขาดคุณธรรมและจริยธรรม 
๒. ขาดกลไกในการลงโทษและการบังคับใชกฎหมาย 
๓. ขาดการตรวจสอบ และการควบคุม กํากับ ดูแล 
๔. เจาหนาท่ีไดรับคาตอบแทน/เงินเดือน ไมพอกับการครองชีพ และมีปญหาทางเศรษฐกิจหรือ

อบายมุข 
 ๕. สภาพการทํางานเปดโอกาส เอ้ืออํานวยตอการกระทําทุจริต กระบวนการปฏิบัติงานมีชองโหว 
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วันตอตานการทุจริตสากล 
(International Anti - Corruption Day) 

 

วันตอตานการทุจริตสากล ถือกําเนิดข้ึนหลังจากท่ีประชุมใหญสมัชชาสหประชาชาติ (United 
Nation) มีมติเห็นชอบอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต ค.ศ. ๒๐๐๓ (United Nations 
Convention against Corruption - UNCAC, ๒๐๐๓) อยางเปนเอกฉันท เม่ือวันท่ี ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 
จากนั้นประเทศภาคีสมาชิกสหประชาชาติ ๑๙๑ ประเทศ รวมท้ังประเทศไทย ไดเขารวมลงนามในอนุสัญญาฯ 
ระหวางวันท่ี ๙ - ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ณ เมืองเมอริดา ประเทศเม็กซิโก ดังนั้น สหประชาชาติจึงประกาศ
ใหวันท่ี ๙ ธันวาคมของทุกป เปนวันตอตานคอรรัปชันสากล (International Anti - Corruption Day) 

การเปนภาคีจะเกิดประโยชนแกประเทศไทยอยางมาก เนื่องจากหัวใจสําคัญของอนุสัญญา
สหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต ค.ศ. ๒๐๐๓ กําหนดประเด็นความรวมมือท่ีสําคัญของภาคี ๓ 
ประการ ดังนี้  

๑. ดานมาตรการเชิงปองกัน : ทุกประเทศตองมุงปองกันปญหาการทุจริตเปนอันดับแรก  
๒. ดานการบัญญัติความผิดทางอาญา : ทุกประเทศตองถือวาการทุจริตทุกรูปแบบ คือ อาชญากรรม 
๓. ดานความรวมมือระหวางประเทศ : ทุกประเทศตองใหความรวมมือในการทําอนุสัญญามีผลในทาง

ปฏิบัติไดจริง 
การรณรงค "คอรรัป 'ฉัน' ไมขอรับ" (Your NO Counts) เปนขบวนการระหวางประเทศ ซ่ึงโครงการ

พัฒนาสหประชาชาติ (United Nations Development Programme) และสํานักงานวาดวยยาเสพติดและ
อาชญากรรมแหงสหประชาชาติ (United Nations Office on Drugs and Crime) รวมกันจัดข้ึนในวันตอตาน
การทุจริตสากล เพ่ือสรางความตระหนักรูถึงการทุจริตและวิธีตอตานการทุจริต 

การรณรงคนี้มีเปาหมายแสดงใหเห็นวา การทุจริตเปนท่ีกีดขวางความรวมมือในอันท่ีจะบรรลุ
เปาหมายการพัฒนาสหัสวรรษเชนไร บอนทําลายประชาธิปไตยและหลักนิติธรรมเชนไร กับท้ังชักนําไปสู      
การละเมิดสิทธิมนุษยชน บิดเบือนการตลาด พาความวินาศมาสูคุณภาพชีวิต รวมถึงสงผลใหเกิดความผิดอาญา  
ซ่ึงกระทํากันเปนองคการกอการราย และภยันตรายอ่ืนตอความม่ันคงของมนุษยเชนไร 
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หลักธรรมาภิบาล หรือ “การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี หลักธรรมรัฐ และบรรษัทภิบาล” ซ่ึงเรา
รูจักกันในนาม “Good Governance” ท่ีหมายถึง การปกครองท่ีเปนธรรมนั้น ไมใชแนวความคิดใหมท่ีเกิดข้ึน
ในสังคม แตเปนการสะสมความรูท่ีเปนวัฒนธรรมในการอยูรวมกันเปนสังคมของมวลมนุษยเปนพัน ๆ ป ซ่ึงเปน
หลักการเพ่ือการอยูรวมกันในบานเมืองและสังคมอยางมีความสงบสุข สามารถประสานประโยชนและคลี่คลาย
ปญหาขอขัดแยงโดยสันติวิธี และพัฒนาสังคมใหมีความยั่งยืน 
องคประกอบของหลักธรรมาภิบาล 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๒  
ระบุวาธรรมาภิบาล มีองคประกอบ ๖ ประการ คือ 

๑. หลักนิติธรรม คือ การตรากฎหมาย กฎ ระเบียบขอบังคับและกติกาตาง ๆ ใหทันสมัยและเปน
ธรรม ตลอดจนเปนท่ียอมรับของสังคมและสมาชิก โดยมีการยินยอมพรอมใจและถือปฏิบัติรวมกันอยางเสมอ
ภาคและเปนธรรม กลาวโดยสรุป คือ สถาปนาการปกครองภายใตกฎหมาย มิใชกระทํากันตามอําเภอใจหรือ
อํานาจของบุคคล 

๒. หลักคุณธรรม คือ การยึดถือและเชื่อม่ันในความถูกตองดีงาม โดยการรณรงคเพ่ือสรางคานิยมท่ีดี
งามใหผูปฏิบัติงานในองคกร หรือสมาชิกของสังคมถือปฏิบัติ ไดแก ความซ่ือสัตยสุจริต ความเสียสละ       
ความอดทน ขยันหม่ันเพียร ความมีระเบียบวินัย   

๓. หลักความโปรงใส คือ การทําใหสังคมไทยเปนสังคมท่ีเปดเผยขอมูลขาวสารอยางตรงไปตรงมา
และสามารถตรวจสอบความถูกตองได โดยการปรับปรุงระบบและกลไกการทํางานขององคกรใหมีความโปรงใส 
มีการเปดเผยขอมูลขาวสาร หรือเปดใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวก ตลอดจนมีระบบหรือ
กระบวนการตรวจสอบและประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะเปนการสรางความไววางใจซ่ึงกันและกัน และ
ชวยใหการทํางานของภาครัฐและภาคเอกชนปลอดจากการทุจริตคอรรัปชัน 

๔. หลักความมีสวนรวม  คือ การทําใหสังคมไทยเปนสังคมท่ีประชาชนมีสวนรวมรับรู และรวมเสนอ
ความเห็นในการตัดสินใจสําคัญ ๆ ของสังคม โดยเปดโอกาสใหประชาชนมีชองทางเขามามีสวนรวม ไดแก       
การแจงความเห็น การไตสวนสาธารณะ การประชาพิจารณ การแสดงประชามติ หรืออ่ืน ๆ และขจัดการผูกขาด
ท้ังโดยภาครัฐหรือโดยภาคธุรกิจเอกชน ซ่ึงจะชวยใหเกิดความสามัคคีและความรวมมือกันระหวางภาครัฐและ     
ภาคธุรกิจเอกชน 

๕. หลักความรับผิดชอบ ผูบริหาร ตลอดจนคณะขาราชการ ท้ังฝายการเมืองและขาราชการประจํา 
ตองต้ังใจปฏิบัติภารกิจตามหนาท่ีอยางดียิ่ง โดยมุงใหบริการแกผูมารับบริการ เพ่ืออํานวยความสะดวกตาง ๆ  
มีความรับผิดชอบตอความบกพรองในหนาท่ีการงานท่ีตนรับผิดชอบอยู และพรอมท่ีจะปรับปรุงแกไข                   

๖. หลักความคุมคา ผูบริหารตองตระหนักวามีทรัพยากรคอนขางจํากัด ดังนั้น ในการบริหารจัดการ
จําเปนจะตองยึดหลักความประหยัดและความคุมคา ซ่ึงจําเปนจะตองต้ังจุดมุงหมายใหท่ีผูรับบริการหรือ
ประชาชนมีสวนรวม 
ความหมายของธรรมาภิบาล  

ธรรมาภิบาล หมายถึง การบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี เปนแนวทางสําคัญในการจัดระเบียบ
ใหสังคมรัฐ ภาคธุรกิจเอกชนและภาคประชาชน ซ่ึงครอบคลุมถึงฝายวิชาการ ฝายปฏิบัติการ ฝายราชการ และ
ฝายธุรกิจสามารถอยูรวมกันอยางสงบสุข มีความรูรักสามัคคีและรวมกันเปนพลัง กอใหเกิดการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน และเปนสวนเสริมความเขมแข็งหรือสรางภูมิคุมกันแกประเทศ เพ่ือปองกันหรือแกไขเยียวยาภาวะวิกฤติ 
ภยันตรายท่ีจะมีมาในอนาคต เพราะสังคมจะรูสึกถึงความยุติธรรม ความโปรงใสและความมีสวนรวม อันเปน 
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คุณลักษณะสําคัญของศักด์ิศรีความเปนมนุษย และการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
พระประมุข สอดคลองกับความเปนไทย รัฐธรรมนูญและกระแสโลกยุคปจจุบัน (ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๒) 
แนวคิดเก่ียวกับการสรางธรรมาภิบาล 

การสงเสริมใหเกิดการสรางธรรมาภิบาลนั้น มาจากความรวมมือของท้ังสถาบันท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน
และประชาสังคม บทบาทของรัฐท่ีสําคัญนั้น คือ รัฐเปนผูมีบทบาทในการวางรากฐานและรักษากฎระเบียบ    
ตาง ๆ การสรางธรรมาภิบาลของรัฐนั้น จําเปนตองอาศัยระบบการจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ มีภาระ
รับผิดชอบภายใตกฎหมายและนโยบายท่ีโปรงใสตรวจสอบได ดังนั้น จึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีรัฐจะตอง        
มีการปฏิรูประบบราชการ เพ่ือปรับปรุงระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพและรับผิดชอบภายใตกรอบ
ของกฎหมาย ซ่ึงจุดมุงหมายในการสรางธรรมาภิบาลของภาครัฐนั้น จะตองพยายามปฏิรูปการบริหารจัดการ 
ใหถูกตองตามหลักเหตุผลและหนาท่ี มีระบบความรับผิดชอบดานการเงินท่ีมีประสิทธิภาพและใหมีความโปรงใส
ในการปฏิบัติงาน ยกระดับความชํานาญของภาครัฐใหมีความทันสมัย สวนบทบาทขององคการภาคเอกชนและ
บทบาทของประชาสังคมท่ีมีตอการสรางธรรมาภิบาล คือ การรวมตัวกันของสาธารณชนในการตอตานการทุจริต
และการประพฤติมิชอบ โดยรัฐควรมีมาตรการท่ีจะกระตุนใหเกิดการตระหนักถึงการทําผิดจรรยาบรรณ     
การประยุกตใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร 

การบริหารงานในรูปแบบธรรมาภิบาลนั้น จะเนนท่ีการเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง ม่ันคง ไมลมละลาย 
ไมเสี่ยงตอความเสียหาย พนักงานมีความม่ันใจในองคการวาสามารถปฏิบัติงานในองคการในระยะยาว การนํา
ธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารนั้น เพ่ือใหองคการมีความนาเชื่อถือและการยอมรับจากสังคม ปจจุบัน      
การบริหารงานในภาครัฐไดรับความสนใจจากประชาชนเปนอยางมากในเรื่องความโปรงใสในการดําเนินงาน 
ดังนั้น การนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในหนวยงานของรัฐ จึงมีเปาหมายเพ่ือใหประชาชนเกิดความเชื่อถือศรัทธา
วาปญหาตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับการทุจริตคอรรัปชันของหนวยงานภาครัฐจะลดลง ซ่ึงสิ่งท่ีจําเปนในการบริหารงาน
ของหนวยงานในภาครัฐ ไดแก  

๑. ความรับผิดชอบตรวจสอบได คือ บุคคล องคการ และผูท่ีทําหนาท่ีในการตัดสินใจซ่ึงหนาท่ีเก่ียวกับ
การบริหารงานภาครัฐ ตองมีความรับผิดชอบตอสาธารณะเก่ียวกับการกระทํากิจกรรม หรือการตัดสินใจใด ๆ 
ซ่ึงสงผลกระทบตอสาธารณะ ความรับผิดชอบท่ีกลาว หมายถึง การเปดเผยขอมูล การมีความยุติธรรม ปฏิบัติ
ตอทุกคนดวยความเสมอภาคและตรวจสอบได โปรงใส และดําเนินการภายใตกรอบของกฎหมาย              

๒. ความโปรงใส หมายถึง การตัดสินใจและการดําเนินการตาง ๆ ตองอยูบนกฎระเบียบท่ีชัดเจน  
การดําเนินงานของรัฐบาลในดานนโยบายตาง ๆ นั้น สาธารณชนสามารถรับทราบและมีความม่ันใจวาเปนไป
เพ่ือการบรรลุผลตามเปาหมายของนโยบาย  

๓. การปราบปราบทุจริตและการประพฤติมิชอบ การท่ีองคการภาครัฐใชอํานาจหนาท่ีเพ่ือแสวงหา
ผลประโยชนในทางสวนตัว เหลานี้ถือเปนการทุจริตและการประพฤติมิชอบท้ังตอองคการภาครัฐ และองคการ
ในภาคเอกชน การปรับปรุงประสิทธิภาพในการทํางานและการทําใหเกิดความโปรงใส รวมไปถึงการปฏิรูป
ระบบราชการจะเปนเครื่องมือในการปราบปรามการฉอฉล และเสริมสรางธรรมาภิบาล   

๔. การสรางการมีสวนรวม เปนการเปดโอกาสใหกับประชาชนหรือผูท่ีมีสวนเก่ียวของมีบทบาท        
ในการตัดสินใจดําเนินนโยบาย มีสวนรวมในการควบคุมการปฏิบัติงานของสถาบัน การมีสวนรวมใหเกิด
กระบวนการตรวจสอบในการดําเนินงานของภาครัฐ  
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๕. การมีกฎหมายท่ีเขมแข็ง ธรรมาภิบาลมีพ้ืนฐานการดําเนินการอยูบนกรอบของกฎหมายโดย       
ไมเลือกปฏิบัติ มีความเสมอภาคเทาเทียม และเปนธรรมกับทุกฝาย มีกฎหมายท่ีเขมแข็ง มีการระบุการลงโทษ         
ท่ีชัดเจนและมีผลบังคับใชได ซ่ึงจะชวยพัฒนาระบบการปกครอง เพ่ือปองกันการละเมิดหรือฝาฝน การมีระบบ
กฎหมายท่ีดีจะสงเสริมการปกครองตามหลักนิติธรรม 

๖. การตอบสนองท่ีทันการ ธรรมาภิบาล หมายถึง การตอบสนองท่ีทันการตอผูมีสวนเก่ียวของทุกฝาย 
การดําเนินงานโดยรวดเร็ว  

๗. ความเห็นชอบรวมกัน สังคมท่ีประกอบดวยบุคคลท่ีมีความคิดเห็นแตกตาง ธรรมาภิบาลจะทํา
หนาท่ีเปนตัวกลางในการประสานความตองการท่ีแตกตางของประโยชนสวนรวมและขององคการเปนหลัก  

๘. ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในหลักธรรมาภิบาลนั้น ตองการใหมี
การใชทรัพยากรตาง ๆ ใหเกิดประโยชนสูงสุดและคุมคา  

๙. ความเสมอภาคและความเก่ียวของ หลักธรรมาภิบาลจะเนนใหบุคลากรทุกคนในองคการรูสึก        
มีสวนรวมหรือรูสึกเปนสวนหนึ่งกับองคการ บุคคลสามารถมีสวนเก่ียวของในกิจกรรมหลักท่ีจะชวยสราง   
ความเติบโตใหกับหนวยงาน  
สรุป  

การใชหลักธรรมาภิบาลทําใหองคการสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานได ท้ังยังเปนกลไก      
ในการควบคุม ติดตาม และตรวจสอบ โดยมีประชาชนหรือองคการภายนอกมีสวนรวม ท้ังนี้ เพ่ือปองกันไมให
เกิดความเสียหายแกการบริหารองคการ เพราะการสรางธรรมาภิบาลใหเกิดข้ึนในองคการเปนการสรางสํานึก 
ท่ีดีในการบริหารงานและการทํางานในองคการ และจัดระบบท่ีสนับสนุนใหมีการปฏิบัติตามสํานึกท่ีดี ไมวาจะ
เปนในเรื่องของการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ ไมสิ้นเปลือง การติดตามการทุจริต ความโปรงใส โดย
คํานึงถึงผูท่ีเก่ียวของท่ีจะไดรับผลกระทบ เนื่องจากผูท่ีไดรับผลกระทบจากการปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐนั้น 
จะเก่ียวของกับประชาชนโดยตรง 
ธรรมาภิบาลคืออะไร ? 

ธรรมาภิบาล (Good Governance) คือ การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการ
ตาง ๆ ใหเปนไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริหารจัดการท่ีดี ซ่ึงสามารถนําไปใชไดท้ังภาครัฐ
และเอกชน ธรรมท่ีใชในการบริหารงานนี้มีความหมายอยางกวาง ตามหลักธรรมทางศาสนาเทานั้น แตรวมถึง
ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความถูกตองชอบธรรม อาทิ ความโปรงใสตรวจสอบได ปราศจากการแทรกแซง
จากองคกรภายนอก   

ธรรมาภิบาล เปนหลักการท่ีนํามาใชบริหารงานในปจจุบันอยางแพรหลาย ดวยเหตุเพราะชวย
สรางสรรคและสงเสริมองคกรใหมีศักยภาพและประสิทธิภาพ อาทิ พนักงานตางทํางานอยางซ่ือสัตยสุจริต      
และขยันหม่ันเพียร ทําใหผลประกอบการขององคกรธุรกิจนั้นขยายตัว นอกจากนี้แลวยังทําใหบุคคลภายนอก 
ท่ีเก่ียวของศรัทธาและเชื่อม่ันในองคกรนั้น ๆ ใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง เชน องคกรท่ีโปรงใส ยอมไดรับ
ความไววางใจในการรวมทําธุรกิจ รัฐบาลท่ีโปรงใสตรวจสอบได ยอมสรางความเชื่อม่ันใหแกนักลงทุนและ
ประชาชน ตลอดจนสงผลดีตอเสถียรภาพของรัฐบาลและความเจริญกาวหนาของประเทศ 
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๑๔๒
 

สํานักงาน ก.พ. กําหนดหลักของธรรมาภิบาล โดยเสนอเปนระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาหลักธรรมา       
ภิบาล ประกอบดวย ๖ หลักการ คือ 

๑. หลักคุณธรรม 
๒. หลักนิติธรรม 
๓. หลักความโปรงใส 
๔. หลักความมีสวนรวม 
๕. หลักความรับผิดชอบ 
๖. หลักความคุมคา 
ซ่ึงจะเห็นไดวาหลักการท้ังหลายลวนมีจุดมุงหมายท่ีจะรักษาความสมดุลในมิติตาง ๆ เชน หลักคุณธรรม 

ก็คือการรักษาสมดุลระหวางตนเองกับผูอ่ืน คือ ไมเบียดเบียนผูอ่ืนหรือตนเองจนเดือดรอน ซ่ึงมีความโปรงใส 
เปดโอกาสใหผูท่ีเก่ียวของมีสวนรวมตรวจสอบ เพ่ือมุงใหทุกฝายท่ีเก่ียวของเห็นถึงความสมดุลดังกลาวในวิสัย        
ท่ียอมรับได สวนหลักความรับผิดชอบก็ตองสมดุลกับเสรีภาพท่ีเปนสิ่งท่ีสําคัญของทุกคน และหลักความคุมคา    
ก็ตองสมดุลกับหลักอ่ืน ๆ เชน บางครั้งองคการอาจมุงความคุมคาจนละเลยเรื่องความเปนธรรมหรือโปรงใส หรือ
บางครั้งท่ีหนวยงานโปรงใสมากจนคูแขงขันลวงรูความลับท่ีสําคัญในการประกอบกิจการ ความสมดุลหรือธรรม 
จึงเปนสวนประกอบท่ีสําคัญของธรรมาภิบาล 
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หลักของธรรมาภิบาลในภาครัฐ
๑. ยึดม่ันในหลักของวัตถุประสงคในการใหบริการแกป

statement- high service quality)
"องคกรจะตองมีการประกาศ 

และใชเปนแนวทางในการวางแผน
๒. ทํางานอยางมีประสิทธิภาพในหนาท่ีและบทบาทของตน 

อยางไร โดยวิธีอะไร ท่ีจะบรรลุเปาหมาย
"ผูบริหารควรแจงใหประชาชนไดทราบในการประกาศสาธารณะ 

ถึงหนาท่ีและความรับผิดชอบของตน
ความซับซอน (Complexity) 

๓. สงเสริมคานิยม (Values) 
หรือพฤติกรรม (Behaviors) (moral integrity and etiquette in the responsiveness to the diverse 
public) 

"ผูบริหารทําตัวเปนตัวอยางในการใหบริการแกประชาชนทุกชนช้ันอย
เทาเทียมกัน" 

๔. มีการสื่อสารท่ีดี การตัดสินใจอยางโปรงใสและมีการบริหารความเสี่ยงท่ีรัดกุม 
information to flow two - ways)

"ตองมีระบบตรวจสอบการทํางานทุกอยาง เพ่ือใหแนใจวาทุกอยางดําเนินไปตามแผน
การทํางาน มีการตรวจสอบความถู

๕. พัฒนาศักยภาพและความสามารถของสวนบริหารจัดการอยางตอเนื่องและใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
(ผูบริหารตองมีความสามารถและพัฒนาตัวเองอยางตอเนื่อง

"ผูบริหารจัดการจะตองมีความรับผิดชอบในผลงาน โดย
ท้ังนี้ รวมท้ังการประเมินความตองการในการฝกอบรม หรือการพัฒนาทักษะท่ีตองการใชในการปฏิบัติ
หนาท่ี" 

๖. การเขาถึงประชาชน และตองรับผิดชอบตอการทํางานและผลงานอยางจริงจัง

๑๔๓
 

 
 

หลักของธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
ยึดม่ันในหลักของวัตถุประสงคในการใหบริการแกประชาชนหรือผู ท่ีมาใชบริการ 
high service quality) 

องคกรจะตองมีการประกาศ (statement) พันธกิจ และวัตถุประ
และใชเปนแนวทางในการวางแผนการปฏิบัติงานขององคกรนั้น ๆ" 

ทํางานอยางมีประสิทธิภาพในหนาท่ีและบทบาทของตน (Public Statement 
ท่ีจะบรรลุเปาหมาย) 

ผูบริหารควรแจงใหประชาชนไดทราบในการประกาศสาธารณะ 
งหนาท่ีและความรับผิดชอบของตน โดยระบุใหทราบถึงการปฏิบัติงานท่ีพอเหมาะกับขนาดและ

Complexity) ขององคกร" 
Values) ขององคกร และแสดงใหเห็นถึงคุณคาของธรรมาภิบาล โดยการปฏิบัติ

Behaviors) (moral integrity and etiquette in the responsiveness to the diverse 

ผูบริหารทําตัวเปนตัวอยางในการใหบริการแกประชาชนทุกชนช้ันอย

มีการสื่อสารท่ีดี การตัดสินใจอยางโปรงใสและมีการบริหารความเสี่ยงท่ีรัดกุม 
ways) 

ตองมีระบบตรวจสอบการทํางานทุกอยาง เพ่ือใหแนใจวาทุกอยางดําเนินไปตามแผน
การทํางาน มีการตรวจสอบความถูกตองของรายงานบัญชีการเงิน รวมท้ังขอมูลตาง

พัฒนาศักยภาพและความสามารถของสวนบริหารจัดการอยางตอเนื่องและใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ผูบริหารตองมีความสามารถและพัฒนาตัวเองอยางตอเนื่อง) 

ผูบริหารจัดการจะตองมีความรับผิดชอบในผลงาน โดยการประเมินผลงานเปนระยะ
รวมท้ังการประเมินความตองการในการฝกอบรม หรือการพัฒนาทักษะท่ีตองการใชในการปฏิบัติ

การเขาถึงประชาชน และตองรับผิดชอบตอการทํางานและผลงานอยางจริงจัง

ระชาชนหรือผู ท่ีมาใชบริการ (Clear 

พันธกิจ และวัตถุประสงคขององคกรท่ีชัดเจน 

c Statement วาจะทําหนาท่ี

ผูบริหารควรแจงใหประชาชนไดทราบในการประกาศสาธารณะ (Public Statement) 
โดยระบุใหทราบถึงการปฏิบัติงานท่ีพอเหมาะกับขนาดและ       

และแสดงใหเห็นถึงคุณคาของธรรมาภิบาล โดยการปฏิบัติ
Behaviors) (moral integrity and etiquette in the responsiveness to the diverse 

ผูบริหารทําตัวเปนตัวอยางในการใหบริการแกประชาชนทุกชนช้ันอยางเสมอภาคและ         

มีการสื่อสารท่ีดี การตัดสินใจอยางโปรงใสและมีการบริหารความเสี่ยงท่ีรัดกุม (Providing 

ตองมีระบบตรวจสอบการทํางานทุกอยาง เพ่ือใหแนใจวาทุกอยางดําเนินไปตามแผน    
รวมท้ังขอมูลตาง ๆ ท่ีผลิตโดยองคกร" 

พัฒนาศักยภาพและความสามารถของสวนบริหารจัดการอยางตอเนื่องและใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

การประเมินผลงานเปนระยะ ๆ 
รวมท้ังการประเมินความตองการในการฝกอบรม หรือการพัฒนาทักษะท่ีตองการใชในการปฏิบัติ

การเขาถึงประชาชน และตองรับผิดชอบตอการทํางานและผลงานอยางจริงจัง 
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๑๔๔
 

คุณธรรมพ้ืนฐาน ๘ ประการ 
คุณธรรม หมายถึง สภาพคุณงามความดีท่ีบุคคลมี คุณธรรมท่ีกระทรวงศึกษาธิการมุงเนนปลูกฝงน้ัน        

มีท้ังหมด ๘ ประการ ไดแก 
๑. ขยัน คือ ความต้ังใจเพียรพยายามทําหนาท่ีการงานอยางตอเนื่อง สมํ่าเสมอ อดทน ความขยัน  

ตองปฏิบัติควบคูกับการใชสติปญญาแกปญหาจนเกิดผลสําเร็จ 
 คุณลักษณะของผูท่ีมีความขยัน คือ ผู ท่ีต้ังใจทําอยางจริงจังตอเนื่องในเรื่องท่ีถูกท่ีควร        

เปนคนสูงาน มีความพยายาม ไมทอถอย กลาเผชิญอุปสรรค รักงานท่ีทํา ต้ังใจทําหนาท่ีอยางจริงจัง 
๒. ประหยัด คือ การรูจักเก็บออม ถนอมใชทรัพยสินสิ่งของแตพอควรพอประมาณใหเกิดประโยชน

คุมคา ไมฟุมเฟอยและฟุงเฟอ 
 คุณลักษณะของผูท่ีมีความประหยัด คือ ผูท่ีดําเนินชีวิตความเปนอยูท่ีเรียบงาย รูจักฐานะ

การเงินของตน คิดกอนใช คิดกอนซ้ือ เก็บออม ถนอมใชทรัพยสินสิ่งของอยางคุมคา รูจักทําบัญชีรายรับ - 
รายจายของตนเองอยูเสมอ 

๓. ซ่ือสัตย คือ ประพฤติตรง ไมเอนเอียง ไมมีเลหเหลี่ยม มีความจริงใจ ปลอดจากความรูสึกลําเอียง
หรืออคติ 

 คุณลักษณะของผูท่ีมีความซ่ือสัตย คือ ผูท่ีมีความประพฤติตรงท้ังตอหนาท่ี ตอวิชาชีพ        
ตรงตอเวลา ไมมีเลหกลคดโกงท้ังทางตรงและทางออม รับรูหนาท่ีของตนเองและปฏิบัติอยางเต็มท่ีถูกตอง 

๔. มีวินัย คือ การยึดม่ันในระเบียบแบบแผน ขอบังคับและขอปฏิบัติ ซ่ึงมีท้ังวินัยในตนเองและวินัย  
ตอสังคม 

 คุณลักษณะของผูท่ีมีวินัย คือ ผูท่ีปฏิบัติตนในขอบเขต กฎ ระเบียบของสถานศึกษา สถาบัน 
องคกร สังคม และประเทศ โดยท่ีตนเองยินดีปฏิบัติตามอยางเต็มใจและต้ังใจ 

๕. สุภาพ คือ เรียบรอย ออนโยน ละมุนละมอม มีกิริยามารยาทท่ีดีงาม มีสัมมาคารวะ 
 คุณลักษณะของผูท่ีมีความสุภาพ คือ ผูท่ีออนนอมถอมตนตามสถานภาพและกาลเทศะ            

ไมกาวราว รุนแรง วางอํานาจขมผูอ่ืนท้ังโดยวาจาและทาทาง แตในเวลาเดียวกันยังคงมีความม่ันใจในตนเอง 
เปนผูท่ีมีมารยาท วางตนเหมาะสมตามวัฒนธรรมไทย 

๖. สะอาด  คือ ปราศจากความมัวหมองท้ังกาย ใจ และสภาพแวดลอม ความผองใสเปนท่ีเจริญตา  
ทําใหเกิดความสบายใจแกผูพบเห็น 

 คุณลักษณะของผูท่ีมีความสะอาด คือ ผูรักษารางกาย ท่ีอยูอาศัย สิ่งแวดลอม ถูกตองตาม
สุขลักษณะ ฝกฝนจิตใจมิใหขุนมัว มีความแจมใสอยูเสมอ 

๗. สามัคคี คือ ความพรอมเพรียงกัน ความกลมเกลียวกัน ความปรองดองกัน รวมใจกันปฏิบัติ       
ใหบรรลุผลตามท่ีตองการ ทํางานอยางสรางสรรคไมทะเลาะวิวาท ไมเอารัดเอาเปรียบซ่ึงกันและกัน มีเหตุผล 
ยอมรับความแตกตางหลากหลายทางความคิด ความหลากหลายในเรื่องเชื้อชาติ ในลักษณะน้ีเปน             
ความสมานฉันท 

 คุณลักษณะของผูท่ีมีความสามัคคี คือ ผูท่ีเปดใจกวาง รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รูบทบาท
ของตน ท้ังในฐานะผูนําและผูตามท่ีดี มีความมุงม่ันตอการรวมพลัง ชวยเหลือเก้ือกูลกันเพ่ือใหการงานสําเร็จ
ลุลวง แกปญหาและขจัดความขัดแยงได เปนผูมีเหตุผล ยอมรับความแตกตางหลากหลายทางวัฒนธรรม 
ความคิด ความเชื่อ พรอมท่ีจะปรับตัวเพ่ืออยูรวมกันอยางสันติ 
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๑๔๕
 

๘. มีน้ําใจ คือ ความจริงใจท่ีไมเห็นแกตัวหรือเรื่องของตัวเอง แตเห็นอกเห็นใจ เห็นคุณคาในเพ่ือน
มนุษย มีความเอ้ืออาทร เอาใจใส ใหความสนใจในความตองการ ความจําเปน ความทุกขสุขของผูอ่ืนและ 
พรอมท่ีจะใหความชวยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน 

 คุณลักษณะของผูท่ีมีน้ําใจ คือ ผูใหและผูอาสาชวยเหลือสังคม รูจักแบงปน เสียสละความสุข
สวนตนเพ่ือทําประโยชนแกผูอ่ืน เขาใจ เห็นใจผูท่ีมีความเดือดรอน อาสาชวยเหลือสังคมดวยแรงกาย สติปญญา 
ลงมือปฏิบัติการเพ่ือบรรเทาปญหา หรือรวมสรางสรรคสิ่งดีงามใหเกิดข้ึนในชุมชน 
จริยธรรม  

ความหมายตามพจนานุกรมในภาษาไทย จริยธรรม หมายถึง ธรรมท่ีเปนขอประพฤติ ศีลธรรมอันดี 
ตามธรรมเนียมยุโรป อาจเรียกจริยธรรมวา Moral Philosophy (หลักจริยธรรม) จริยธรรมแบงเปน ๔ ดาน คือ 

๑. ความรูเชิงจริยธรรม หมายถึง ความรูวาอะไรดี อะไรชั่วภายในสังคมของตน แตความรูวาอะไรดี
อะไรชั่วนี้ ยังไมเปนขอสรุปวา คนจะตองทําตามท่ีตนเองรูเสมอไป เชน รูวาคอรรัปชันเปนสิ่งเลว ก็ไมแนวาจะ
ไมคอรรัปชัน 

๒. ทัศนคติเชิงจริยธรรม คือ ความรูสึกของบุคคลท่ีมีตอสิ่งถูกสิ่งผิดในสังคมวาชอบหรือไมชอบ 
ทัศนคติมีลักษณะจูงใจใหคนทําพฤติกรรมตามทัศนคติคอนขางมาก 

๓. เหตุผลเชิงจริยธรรม หมายถึง การใชเหตุผลท่ีบุคคลใชเลือกท่ีจะทําหรือไมเลือกท่ีจะทําอยางใด
อยางหนึ่ง ตัวอยางเชน ถาเด็กคนจนตองขโมยเงินมาซ้ือยาใหแมท่ีเจ็บปวยอยู เด็กจะใหเหตุผลวาเขาทําอยาง
นั้นถูกแลว เพราะเขาตองมีความกตัญู จริยธรรมเรื่องความซ่ือสัตยตองเปนรอง เพราะเขาเปนคนจน 

๔. พฤติกรรมเชิงจริยธรรม เปนพฤติกรรมท่ีคนแสดงออกตามท่ีสังคมนิยมชื่นชอบ หรืองดเวนการแสดง
พฤติกรรมท่ีฝาฝนกฎเกณฑของสังคม เชน การใหทาน นอกจากนั้นยังหมายถึงพฤติกรรมท่ีแสดงออกใน
สภาพการณท่ียั่วยุ เชน ถามีคนมาใหสินบนขาราชการ เขาจะรับหรือไม  
ความกตัญูกตเวที 

คนดี ยอมเปนท่ียกยองนับถือของคนท่ัวไป  เพราะอํานาจของความกตัญูกตเวที ดังคํากลาวท่ีวา 
"ความกตัญูกตเวที เปนเครื่องหมายของคนดี" 

กตัญู หมายถึง บุคคลผูรูคุณของคนอ่ืน กตเวที หมายถึง บุคคลท่ีตอบแทนผูมีคุณแกตน ดังนั้น         
คําวา กตัญูกตเวที หมายถึง บุคคลผูรูคุณท่ีคนอ่ืนกระทําแลวและทําตอบแทนบุคคลท่ีมีคุณ และสรางสิ่งท่ี
เปนประโยชนนั้นมีหลากหลาย ตัวอยางเชน พอแม ครูอาจารย และพระมหากษัตริย   

พอแม เปนผูใหกําเนิดดวยกายมนุษย ทานเลี้ยงดู ไมทอดท้ิงแมประสบความยากลําบากก็ตาม ปองกัน
ภัยอันตรายตาง ๆ ใหกับลูก เม่ือลูกเจ็บปวยไข ทานก็พยายามดูแลและรักษาตามเหตุอันควรท่ีพึงกระทําได 
บางครั้งทานก็ทํางานหนักอาบเหง่ือตางน้ํา ยอมอดทนเพ่ือใหลูกไดเจริญเติบโต มีการศึกษา มีความรู        
ความเฉลียวฉลาดเทาทันคน เลี้ยงดูลูกดวยจิตเมตตา มีพรหมวิหาร ๔ ไดแก เมตตา ความรักใครสนิทสนม 
กรุณา ความปรานีสงสารในเม่ือมีความทุกขยากเดือดรอน มุทิตา พลอยยินดีในความสําเร็จของลูกดวย      
ความจริงใจ และอุเบกขา ความวางเฉย เม่ือลูกมีการงานทํา สามารถเลี้ยงตนและครอบครัวได 

ลูกท่ีดี จึงตองเลี้ยงทานตอบแทน ชวยทําการงานของทาน รักษาวงศสกุลไว ประพฤติตนใหเปนคนดี
เม่ือทานลวงลับไปแลว ควรทําบุญอุทิศสวนบุญสวนกุศลไปให ดังนั้น พอแมจึงเปนผูมีคุณแกลูกท้ังหลาย 

ครูอาจารย เปนผูประสิทธิ์ประสาทใหมีความรู ความสามารถ ประกอบดวยคุณธรรม จริยธรรมและ
สามารถนําไปใชเปนเครื่องมือในการประกอบอาชีพการงาน ครูอาจารยนับวาเปนครูคนท่ีสองรองจากพอแม  
ศิษยท่ีดีจึงตองเชื่อฟงคําสั่งสอนและต้ังใจศึกษาเลาเรียน    
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๑๔๖
 

พระมหากษัตริย  ทรงเปนพระประมุขของประเทศ เปนศูนยรวมแหงจิตใจของปวงชนชาวไทย ทรงสละ
ความสุขสวนพระองคเพ่ือความสุขของพสกนิกร โดยไมเลือกชั้นวรรณะ แมจะอยูในถ่ินทุรกันดาร พระองคจะ
เสด็จไปบําบัดทุกข บํารุงสุข ชวยเหลือและใหกําลังใจเสมอ  

ดังนั้น พระมหากษัตริยจึงเปนผูมีคุณแกพสกนิกรท้ังหลาย สมควรท่ีผูอาศัยอยูใตรมพระบารมีตอง
ประพฤติตนเปนพลเมืองดี เคารพเชื่อฟงในพระบรมราโชวาท  

ดวยเหตุท่ีพอแม ครูอาจารย และพระมหากษัตริย สรางสิ่งท่ีเปนประโยชนใหแกลูกวาเปนผูมีคุณ และ
สมควรอยางยิ่งท่ีทุก ๆ คนควรท่ีจะตอบแทนคุณ คือ สรางสิ่งท่ีเปนประโยชนใหแกทานเหลานั้นตามสมควร       
แกความสามารถและโอกาสท่ีอํานวย  
จิตอาสา 

 "จิตอาสา"  คือ ผู ท่ีมีจิตใจท่ีเปนผูให เชน ใหสิ่งของ ใหเงิน ใหความชวยเหลือดวยกําลังแรงกาย 
แรงสมอง ซ่ึงเปนการเสียสละสิ่งท่ีตนเองมีแมกระท่ังเวลา เพ่ือเผื่อแผใหกับสวนรวม อีกท้ังยังชวยลด "อัตตา" 
หรือความเปนตัวเปนตนของตนเองบาง เชน การเปนอาสาสมัคร    
 อาสาสมัครเกิดจากบุคคลท่ีมีความตองการชวยเหลือสังคมสวนรวม เปนผูเอ้ือเฟอ เสียสละเวลา 
แรงกาย แรงใจ เพ่ือชวยเหลือผูอ่ืนหรือสังคมใหเกิดประโยชนและความสุขมากข้ึน 
 การเปนอาสาสมัครทําใหเกิดประโยชนตอสวนรวม เปนส่ิงท่ีควรทําท้ังสิ้น คนท่ีจะเปนอาสาสมัคร     
ไมจํากัดดวยวัย การศึกษา เพศ อาชีพ ฐานะ หรือขอจํากัดใด ๆ และมีจิตใจเปน "จิตอาสา" ท่ีอยากจะ
ชวยเหลือผูอ่ืน หรือสังคม  
 ตัวอยาง  จากเหตุการณคลื่นยักษสึนามิทําคนลมตายเปนพันในประเทศไทย ในวันท่ี ๒๖ ธันวาคม 
๒๕๔๗ เปนเหตุใหคนท่ัวโลกเศราโศกเสียใจกัน เหตุการณในครั้งนั้นสรางความประหลาดใจใหคนท่ัวโลก คือ
ความงดงามของจิตใจผูคนท้ังหลายท่ีทนไมไดกับความทุกขยากของเพ่ือนมนุษย แตละคนพยายามหาทาง
ชวยเหลือกัน ไมวาจะทางไหนท่ีทําได ต้ังแตการบริจาคทรัพย สิ่งของ หรือแมแตการเขาไปเปนอาสาสมัคร
ชวยเหลือกันเทาท่ีจะทําได โดยไมแยกเชื้อชาติเผาพันธุหรือชนชั้น  
 การมีอาสาสมัครนับหม่ืนคนหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปชวยเหลือผูประสบภัยสึนามิ จนเกิดเปนคลื่นมวลชน 
จิตอาสาทํางานตอเนื่องกันมาถึงในปจจุบัน และขยายเครือขายขยายงานอาสาทําดีเพ่ือสังคมมากข้ึน  
 เพ่ือระลึกถึงความดีงามท่ีเกิดข้ึนมาจากมวลชนหลากหลายต้ังแตวันนั้น จึงกําหนดวันท่ี ๒๗ ธันวาคม 
ของทุกปเปน “วันจิตอาสา” เพ่ือเตือนใจและสงเสริมใหพวกเราแตละคนทําดีกันตอไป 
 ประโยชนของการมีจิตอาสา 

๑. ทําใหเกิดความสุขท่ีไดเปนผูให 
๒. ทําใหผูท่ีไดรับความชวยเหลือพนทุกข 
๓. เปนการสรางขวัญกําลังใจใหแกผูเดือดรอน 
๔. สรางความประทับใจใหแกผูพบเห็น 
๕. ทําใหเกิดความสมานฉันท สามัคคี 
๖. ทําใหเกิดความภาคภูมิใจท่ีไดชวยเหลือผูเดือดรอน 
๗. ไดรับการยกยองเชิดชู 
๘. เปนการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 
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๑๔๗
 

ใบงานท่ี ๑๑.๑ 
เรื่อง ความซ่ือสัตยสุจริตตามแนวคิดของ ป.ป.ช. 

 
เรื่อง ความไมเปนธรรม 

ใหหมูของทานศึกษานิทานอิสปท่ีไดรับ แลวอภิปราย แสดงความคิดเห็นตามประเด็นท่ีกําหนดให 
ภายในเวลา ๒๐ นาที แลวสรุปรายงานผลตอท่ีประชุม ในเวลา ๓ - ๕ นาที 
 ประเด็นท่ี ๑ ทานมีความคิดเห็น/แนวคิดท่ีไดจากการกระทําของกรณีตัวอยาง อยางไรบาง 
 ประเด็นท่ี ๒ การกระทําของกรณีตัวอยางขัดตอคุณธรรม จริยธรรม อยางไรบาง 
 ประเด็นท่ี ๓ ทานคิดวากระกระทําของกรณีตัวอยาง กอใหเกิดปญหา/ผลกระทบของความไมเปนธรรม
ตอบุคคล ชุมชน หนวยงานราชการ หรือชาติ อยางไรบาง 
 ประเด็นท่ี ๔ ทานไดรับประโยชนอะไรบาง จากการศึกษากรณีศึกษาท่ีไดรับ 
ความไมเปนธรรม 

ในสมัยหนึ่งพระพุทธเจาประทับอยูวัดเชตวัน เมืองสาวัตถีทรงปรารภโอวาทของพระราชา ไดตรัสอดีต
นิทานมาสาธก วา… 

กาลครั้งหนึ่งนานมาแลว พระโพธิสัตวเกิดเปนพระฤๅษีนําเพ็ญเพียรอยูในปาหิมพานต มีรากไมและ
ผลไมเปนอาหาร ในสมัยนั้น พระเจาพรหมทัตข้ึนครองราชยสมบัติในเมืองพาราณสี พระองคเปนผูรังเกียจ
ความไมดี วันหนึ่งทรงดําริวา “เราปกครองเมืองมานี้ มีใครเดือนรอนและกลาวโทษของเราบางหรือไม” จึงทรง
แสวงหาอยูท้ังในวังและนอกวัง ก็ไมพบใครกลาวโทษพระองคเลย จึงทรงปลอมพระองคไปตามหมูบานตาง ๆ  
ก็ไมพบเห็น จึงแวะเขาไปในปาหิมพานตเขาไปสนทนากับฤๅษีดวยทําทีเปนคนหลงทาง 

ฤๅษีทําการตอนรับดวยผลไมปานานาชนิด พระราชาปลอมเสวยผลไมปามีรสหวานอรอยดี จึงถามถึง
สาเหตุท่ีทําใหผลไมมีรสหวานอรอยดี ฤๅษีจึงทูลวา “ทานผูมีบุญ เปนเพราะพระราชาครองราชยโดยธรรมเปน
แน ผลไมจึงมีรสหวานอรอยดี” พระราชาปลอมสงสัยจึงถามอีกวา “ถาพระราชาไมครองราชยโดยธรรมแลว 
ผลไมจะมีรสชาติเปนเชนไร พระคุณเจา” ฤๅษีตอบไปวา “ผลไมก็จะมีรสขมฝาด หมดรสชาติไมอรอยละโยม” 
พระราชาปลอมสนทนาเสร็จแลวก็ขอลาฤๅษีกลับเมืองไป ทรงทําการทดลองคําพูดของพระฤๅษีดวยการไม
ประพฤติปฏิบัติธรรมเปนปแลวกลับไปหาฤๅษีอีกครั้ง ฤๅษีก็ทําการตอนรับดวยผลไมเชนเดิม พอผลไมเขาปาก
เทานั้นก็ตองถมท้ิงไป เพราะผลไมมีรสขมฝาด 

ฤๅษีจึงแสดงธรรมวา “โยม..คงเปนเพราะพระราชาไมครองราชยโดยธรรมเปนแนแท ธรรมดาฝูงโค 
วายขามแมน้ํา จาฝูงวายคด ฝูงโคก็วายคดตามกันไป เหมือนหมูมนุษยถาผูนํามนุษยประพฤติไมเปนธรรม 
ประชาชนก็ประพฤติไมเปนธรรมเชนเดียวกัน พระราชาผูไมตั้งอยูในธรรม ทวยราษฎรก็เปนทุกขท่ัวกัน 

ถาจาฝูงโควายน้ําตรง ฝูงโคก็วายตรงเชนกัน เหมือนหมูมนุษยถาผูนําประพฤติเปนธรรม ประชาชน      
ก็ตองประพฤติเปนธรรมเชนกัน พระราชาผูต้ังอยูในธรรม ทวยราษฎรก็อยูรมเย็นเชนกัน” พระราชาสดับธรรม
ของพระฤๅษีเสร็จแลว แลวจึงแสดงพระองคเปนพระราชาใหพระฤๅษีทราบ ไหวฤๅษีแลวกลับคืนเมืองประพฤติ
ต้ังตนอยูในทศพิธราชธรรมเชนเดิม ทําใหสรรพสิ่งท้ังปวงกลับเปนปกติตามเดิม 
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๑๔๘
 

ใบงานท่ี ๑๑.๒ 
เรื่อง ความซ่ือสัตยสุจริตตามแนวคิดของ ป.ป.ช. 

 
เรื่อง คุณธรรม จริยธรรม 

 ใหหมูของทานศึกษานิทานอิสปท่ีไดรับ แลวอภิปราย แสดงความคิดเห็นตามประเด็นท่ีกําหนดให 
ภายในเวลา ๒๐ นาที แลวสรุปรายงานผลตอท่ีประชุม ในเวลา ๓ - ๕ นาที 
 ประเด็นท่ี ๑ ทานมีความคิดเห็น/แนวคิดท่ีไดจากการกระทําของกรณีตัวอยาง อยางไรบาง 
 ประเด็นท่ี ๒ การกระทําของกรณีตัวอยางมีผลดีตอการประพฤติปฏิบัติ ดวยความมีคุณธรรม จริยธรรม 
อยางไรบาง 
 ประเด็นท่ี ๓ ทานคิดวาการกระทําของกรณีตัวอยางในดานความเสียสละตอสวนรวม กอใหเกิดแนวทาง
ในการปฏิบัติงานของบุคคล ชุมชน หนวยงานราชการ หรือชาติ อยางไรบาง 
 ประเด็นท่ี ๔ ทานไดรับประโยชนอะไรบาง จากการศึกษากรณีศึกษาท่ีไดรับ 
ความเสียสละเปนคุณธรรมของผูบริหาร 

ในกาลกอน พระพุทธเจาประทับอยูท่ีวัดเชตวัน เมืองสาวัตถี ทรงปรารภการบําเพ็ญประโยชนเพ่ือ       
พระญาติของพระองค ไดตรัสอดีตนิทานมาสธก วา… 

กาลครั้งหนึ่งนานมาแลว มีพระโพธิ์สัตวไปเกิดเปนพญาลิง มีพละกําลังมากเทาชาง ๕ เชือก มีลิงบริวาร
ประมาณ ๘๐,๐๐๐ ตัว อาศัยอยูในปาหิมพานต ในท่ีไมไกลจากนั้น มีตนมะมวงตนใหญสูงเทียมยอดเขา      
ตนหนึ่ง อยูริมฝงแมน้ําคงคา มีผลอรอย หวานหอมคลายผลไมทิพย มีผลโตเทาหมอ ผลมะมวงสวนหนึ่งหลนลง 
บนบก อีกสวนหนึ่งหลนลงแมน้ํา 

เม่ือมะมวงมีผล พญาลิงจะพาบริวารมาเก็บกินผลมะมวงเปนประจํา เพ่ือปองกันภัย พญาลิงจึงใหบริวาร
เก็บผลมะมวงจากก่ิงท่ียื่นไปในน้ํากอนโดยไมใหมีผลเหลือเลยแมแตผลเดียว แตทวามีผลมะมวงสุกเหลืออยู       
ลูกหนึ่งเพราะมดแดงไปทํารังครอบมันไว จึงรอดพนจากสายตาของเหลาลิงท้ังหลายไปได ผลมะมวงสุกน้ัน     
ไดหลนลงน้ํา ลอยไปติดขายของพระราชาเมืองพาราณสี ท่ีทรงใหขึงไวเพ่ือทรงเลนน้ํา 

เม่ือพวกทหารไดกูขายข้ึน เห็นผลมะมวงใหญโตขนาดนั้น จึงตรัสถามวา “นี่มันผลอะไรกัน” ทหารตอบ  
“ไมทราบพระเจาขา” เม่ือนายพรานปาเขาเฝาและทูลวาเปนผลมะมวง จึงทรงเฉือนผลมะมวงชิมดู รสชาติ 
ของผลมะมวงสุกแผซาบซานไปท่ัวท้ังกาย ทําใหพระราชาติดพระทัยในรสของผลมะมวง จึงถามถึงท่ีอยูของ     
ตนมะมวงนั้น เม่ือนายพรานกราบทูลใหทรงทราบแลว รับสั่งใหตอเรือและไดเสด็จทวนกระแสน้ําข้ึนไปตามทาง
ท่ีพรานปาบอก เม่ือถึงแลวทรงรับสั่งใหจอดเรือไวท่ีแมน้ํา ทรงเสวยมะมวงสุกแลวก็เขาท่ีบรรทมท่ีโคน         
ตนมะมวงนั้น ตกกลางคืนทหารกอกองไฟทุกทิศ สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเฝาเวรยาม 

เม่ือตกดึกพวกมนุษยหลับกันหมดแลว พญาลิงก็พาบริวารไตก่ิงไมมากินผลมะมวงจากก่ิงนั้นไปก่ิงนี้ 
พระราชาทรงต่ืนจากบรรทม ทรงเห็นฝูงลิงนั้นเขาจึงปลุกใหทหารต่ืนข้ึน รับสั่งพลธนูวา “พรุงนี้เชา สูเจาจงยิง
ลิงฝูงนี้ อยาใหมันหนีรอดไปได สักตัวเดียวนะ” พลธนูรับราชโองการแลว รายลอมตนมะมวง ฝูงลิงเห็นดังนั้น        
ก็พากันกลัวตาย เขาไปปรึกษาพญาลิง “สูอยากลัวไปเลย เราจักหาวิธีชวยชีวิตเจาเอง” วาแลวพญาลิงก็วิ่งกระโดด
จากก่ิงมะมวงท่ีชี้ตรงไปทางแมน้ํา ระยะทางประมาณ ๑๐๐ คันธนูลงท่ีตนไมตนหนึ่งเขากับตนไมนั้น อีกดาน
หนึ่งผูกสะเอวของตน กระโดดกลับไปท่ีตนมะมวงนั้น ปรากฎวาเครือหวายถึงพอดี  ทําใหไมสามารถจะผูกกับ
ตนมะมวงได จึงใชมือท้ังสองยึดก่ิงมะมวงเอาไวแนน แลวบอกแกบริวารวา “สูเจาจงเหยียบหลังเรา ไตหนีไป 
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โดยเร็ว” ฝูงลิงไดขอขมาพญาลิงแลวรีบไตไปโดยเร็ว สมัยนั้นพระเทวทัตเกิดเปนลิงหนึ่งในฝูงลิงนั้นดวย ไดโอกาส
ทํารายพญาลิงจึงไปเปนตัวสุดทาย ข้ึนไปอยูบนยอดมะมวงแลวกระโดดลงมาเหยียบพญาลิงอยางแรงแลวรีบ     
วิ่งไตไป สรางความเจ็บปวดแกพญาลิงเปนอยางมาก 

พญาลิงไดบาดเจ็บอยางมากไมสามารถจะไปได ยังคงยึดก่ิงไมอยูอยางนั้นเอง พระราชาทอดพระเนตร
เห็นท้ังหมด ทรงพอพระทัยในพญาลิงท่ีมีเมตตาตอบริวารไมคํานึงถึงชีวิตของตน เม่ือสวางแลวจึงรับสั่งใหนํา
พญาลิงลงมาทําการรักษา บํารุงดวยน้ําออย ทาน้ํามันบนหลัง ใหมันนอนบนท่ีนอน แลวตรัสวา “เจาลิง      
เจาไดทอดตัวเปนสะพานใหฝูงลิงขามไปได เจาเปนอะไรกับฝูงลิงและฝูงลิงเปนอะไรกับเจา” พญาลิงตอบวา 
“มหาราชเจา เราเปนพญาลิงปกครองฝูงลิงท้ังหมด เม่ือพวกเขาตกอยูในอันตรายเราจึงตองนําความสุขมาใหแก
บริวารใตปกครอง เปนธรรมดาของกษัตริยผูทรงพระปรีชาสามารถ ควรแสวงหาความสุขใหแกรัฐ และ        
ทวยราษฎรท่ัวกัน” เม่ือกลาวจบก็สิ้นใจตาย 

พระราชาตรัสเรียกอํามาตยมาแลวมอบใหประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพแกพญาลิงใหเหมือนกับ
การถวายพระเพลิงแกพระราชา และรับสั่งใหนางสนมประดับชุดหอมลอมพญาลิงไปปาชา อํามาตยไปประกอบ
พิธีเผาศพพญาลิงเสร็จแลว นํากระโหลกหัวพญาลิงไปเลี่ยมดวยทองคําแลสรางเจดียบรรจุไวท่ีประตูพระราชวัง 
พระราชารับสั่งใหทําการบูชาธาตุของลิงตลอด ๗ วัน บําเพ็ญเพียรอยูในโอวาทของพญาลิงตราบเทาชั่วชีวิต 
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ใบงานท่ี ๑๑.๓ 
เรื่อง ความซ่ือสัตยสุจริตตามแนวคิดของ ป.ป.ช. 

เรื่อง ความรักชาติ 
ใหหมูของทานศึกษานิทานพ้ืนบานท่ีไดรับ แลวอภิปราย แสดงความคิดเห็นตามประเด็นท่ีกําหนดให 

ภายในเวลา ๒๐ นาที แลวสรุปรายงานผลตอท่ีประชุม ในเวลา ๓ - ๕ นาที 
 ประเด็นท่ี ๑ ทานมีความคิดเห็น/แนวคิดท่ีไดจากการกระทําของกรณีตัวอยาง อยางไรบาง 
 ประเด็นท่ี ๒ การกระทําของกรณีตัวอยางมีผลดีตอการประพฤติปฏิบัติ ดวยความมีคุณธรรม 
จริยธรรม อยางไรบาง 
 ประเด็นท่ี ๓ ทานคิดวากระกระทําของกรณีตัวอยางในดานความรักชาติ กอใหเกิดแนวทางใน        
การปฏิบัติงานของบุคคล ชุมชน หนวยงานราชการ หรือชาติ อยางไรบาง 
 ประเด็นท่ี ๔ ทานไดรับประโยชนอะไรบาง จากการศึกษากรณีศึกษาท่ีไดรับ 
วีรกรรมของชาวบานบางระจัน 

เหตุการณและบทบาทของชาวบานบางระจัน เกิดข้ึนเม่ือพมายกทัพท้ังทัพบกและทัพเรือมาตี           
กรุงศรีอยุธยาใน พ.ศ. ๒๓๐๖ ในระหวางนั้น หัวเมืองท้ังใตและเหนือของไทยเสียแกพมาไปหลายเมือง คนไทย
ท่ีไดรับความเดือดรอนตองพาครอบครัวหลบหนีเขาปาไปเปนจํานวนมาก ในขณะนั้น มีคนไทยกลุมหนึ่งคิดตอสู
กับพมา บอกขาวชักชวนชาวบาน นัดแนะทํากลลวงพมาแลวฆาพมาไปจํานวนไมนอย จากนั้นกลุมคนไทย
ดังกลาวไดพากันหลบหนีพมาไปหาพระอาจารยธรรมโชติ ท่ีวัดเขาเดิมบางนางบวช พระอาจารยผูนี้มีวิชาอาคม
เปนท่ียกยองนับถือของชาวบาน กลุมคนไทยจึงไดนิมนตใหไปอยูท่ีวัดโพธิ์เกาตน ในขณะนั้นมีราษฎรชาวเมือง
วิเศษไชยชาญ ชาวเมืองสิงหและเมืองสรรคพากันหลบหนี  พมามาชุมนุมกันในหมูบานบางระจันกันมากมาย 
ดวยหมูบานแหงนี้มีชัยภูมิท่ีดี ยากท่ีพมาจะยกทัพเขามาตี ท้ังยังมีเสบียงอาหารอุดมสมบูรณ หัวหนากลุม      
คนไทยพากันหลบหนีมาชุมนุมกันท่ีนี้ โดยมีพรรคพวกท่ีเปนชาวบานติดตามมาอยูดวย ชาวบานบางระจัน        
ไดรวมมือกันสรางคายข้ึนลอมรอบหมูบาน จัดกําลังคนเปนหมวดหมูทําหนาท่ีรักษาคาย เตรียมหาอาวุธไวตอสู
กับศัตรู วางกองสอดแนมคอยสืบขาวความเคลื่อนไหวของฝายพมา  

ฝายพมาท่ีต้ังอยูท่ีวิเศษไชยชาญรูวาพวกคนไทยท่ีฆาพมาตาย พากันหลบหนีมาอยูท่ีคายบางระจัน       
จึงสงกําลังทหารตามมาจับ ชาวบานบางระจันรูขาววาพมายกข้ึนมาท่ีบางระจัน จึงจัดกองกําลังข้ึนรับศึกพมา 
เหลานักรบชาวบานไทยสามารถรบเอาชัยชนะพมาไดเปนครั้งแรก กิตติศัพทของชาวบานบางระจันจึงเปน       
ท่ีเลื่องลือไปท่ัว คนไทยท่ีหลบซอนตามแขวงหัวเมืองใกลเคียงพากันมาสมทบกับนักรบบางระจันเพ่ิมข้ึน 
หัวหนานักรบบางระจันจึงจัดต้ังกองกําลังเปนหมวดหมูควบคุมกันเอง แบบเดียวกับกองทัพ และตางฝกเพลง
อาวุธและยุทธวิธีตอสู เตรียมพรอมท่ีจะสูศึกกับพมาทุกเวลา  

นักรบบางระจันแมจะมีกําลังเปนรองฝายพมา แตสามารถตอบโตการโจมตีของขาศึกจนแตกพายไปได
ถึง ๗ ครั้ง ความเกงกลาสามารถของนักรบบางระจันเปนท่ีเกรงกลัวและครั่นครามแกศัตรูมากยิ่งข้ึน จนกระท่ัง
ฝายพมาวางแผนและเกณฑกําลังพลจํานวนมาก มุงมาโจมตีคายชาวบานบางระจันอยางเต็มท่ี ในขณะท่ี
ชาวบานบางระจันซ่ึงมีกําลังคนนอย และเสียชีวิตลงไปไมนอยจากการรบท่ีผานมา ประกอบกับไมมีอาวุธปนท่ีมี
อานุภาพเพียงพอท่ีจะรับศึกพมา จนกระท่ังในท่ีสุด พมาสามารถตีคายบางระจันแตก นักรบบางระจันตอสู        
จนเสียชีวิตลมตายอยูในคายมากมาย รวมเวลาตอสูกับพมาไดนาน ๕ เดือน วีรกรรมของชาวบานบางระจัน 
นับเปนการเสียสละท่ียิ่งใหญ เปนพลังของประชาชนชาวบานธรรมดาท่ีมีตอประเทศชาติ สามารถสูรบตอตาน
ขาศึกดวยความกลาหาญ พลังแหงความสามัคคี ความรักชาติ อันเปนแบบอยางแหงการเสียสละอันใหญหลวง 
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ใบงานท่ี ๑๑.๔ 
เรื่อง ความซ่ือสัตยสุจริตตามแนวคิดของ ป.ป.ช. 

 
เรื่อง ความซ่ือสัตยสุจริต 

ใหหมูของทานศึกษานิทานพ้ืนบานท่ีไดรับ แลวอภิปราย แสดงความคิดเห็นตามประเด็นท่ีกําหนดให 
ภายในเวลา ๒๐ นาที แลวสรุปรายงานผลตอท่ีประชุม ในเวลา ๓ - ๕ นาที 
 ประเด็นท่ี ๑ ทานมีความคิดเห็น/แนวคิดท่ีไดจากการกระทําของกรณีตัวอยาง อยางไรบาง 
 ประเด็นท่ี ๒ การกระทําของกรณีตัวอยางมีผลดีตอการประพฤติปฏิบัติ ดวยความมีคุณธรรม 
จริยธรรม อยางไรบาง 
 ประเด็นท่ี ๓ ทานคิดวากระกระทําของกรณีตัวอยางในดานความซ่ือสัตยสุจริต กอใหเกิดแนวทาง         
ในการปฏิบัติงานของบุคคล ชุมชน หนวยงานราชการ หรือชาติ อยางไรบาง 
 ประเด็นท่ี ๔ ทานไดรับประโยชนอะไรบาง จากการศึกษากรณีศึกษาท่ีไดรับ 
เทพารักษกับคนตัดไม 

ชาวปาผูหนึ่ง ขณะเขาไปตัดตนไมซ่ึงข้ึนอยูริมแมน้ํา เกิดทําขวานหลุดมือตกจมหายลงไปในน้ํา 
เนื่องจากเขาวายน้ําไมเปนและนึกเสียดายขวานคูชีวิตเลยนั่งลงรองไห เทพารักษเมตตาสงสารไดปรากฏกายข้ึน
กลาวปลอบโยนและลงไปงมขวานมาคืนให แตคิดอยากจะลองใจชายผูนี้ ครั้งแรกจึงนําขวานทองข้ึนมาจาก
แมน้ําแลวถามวา “ขวานดานนี้ใชของเจาหรือไม” “ไมใชหรอกขอรับ ขวานของขาพเจาเปนขวานเหล็กธรรมดา” 
เทพารักษนึกพอใจแตยังคิดอยากจะทดสอบอีกครั้ง แสรงดําลงไปคนหาในแมน้ําแลวโผลข้ึนมาพรอมกับขวาน
เงินในมือ “ขวานดานนี้ใชของเจาหรือไม” “ไมใชหรอกทาน ขวานของขาพเจาเปนขวานเหล็กธรรมดา”  

เม่ือเทพารักษนําขวานเหล็กมาคืนใหกับชายตัดฝน ทานไดยกขวานเงินและขวานทองใหดวยเพ่ือเปน
รางวัลในความซ่ือสัตย ครั้นเพ่ือนของชายตัดฟนทราบเรื่อง จึงทําทีออกไปตัดฟนแลวนั่งรองไหคร่ําครวญ 
หลังจากแกลงทําขวานหลนในแมน้ํา เม่ือเทพารักษปรากฏตัวข้ึนปลอบโยนและลองใจโดยงมขวานทองมาสงให 
ชายผูนั้นเกิดความโลภรีบบอกวาเปนขวานของตน เทพารักษเห็นวาชายผูนี้กลาวเท็จ จึงแสดงฤทธิ์หายตัวไป
ทันที ชายผูไรความซ่ือสัตยนอกจากไมไดขวานเงินและขวานทองเปนรางวัล แมแตขวานเหล็กของตนก็จมอยูใน
แมน้ํานั้นเอง 
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๑๕๒
 

ใบงานท่ี ๑๑.๕ 
เรื่อง ความซ่ือสัตยสุจริตตามแนวคิดของ ป.ป.ช. 

 
เรื่อง ความซ่ือสัตยสุจริต 

ใหหมูของทานศึกษานิทานพ้ืนบานท่ีไดรับ แลวอภิปราย แสดงความคิดเห็นตามประเด็นท่ีกําหนดให 
ภายในเวลา ๒๐ นาที แลวสรุปรายงานผลตอท่ีประชุม ในเวลา ๓ - ๕ นาที 
 ประเด็นท่ี ๑ ทานมีความคิดเห็น/แนวคิดท่ีไดจากการกระทําของกรณีตัวอยาง อยางไรบาง 
 ประเด็นท่ี ๒ การกระทําของกรณีตัวอยางมีผลดีตอการประพฤติปฏิบัติ ดวยความมีคุณธรรม 
จริยธรรม อยางไรบาง 
 ประเด็นท่ี ๓ ทานคิดวากระกระทําของกรณีตัวอยางในดานความซ่ือสัตยสุจริต กอใหเกิดแนวทาง          
ในการปฏิบัติงานของบุคคล ชุมชน หนวยงานราชการ หรือชาติ อยางไรบาง 

ประเด็นท่ี ๔ ทานไดรับประโยชนอะไรบาง จากการศึกษากรณีศึกษาท่ีไดรับ 
พันทายนรสิงห 

พันทายนรสิงห เปนนายทายเรือพระท่ีนั่งเอกไชย อยูในรัชสมัยสมเด็จพระสรรเพชร ท่ี ๘ (พระเจาเสือ) 
ไดรับยกยองวาเปนผูมีความซ่ือสัตยสุจริต จงรักภักดีและรักษาระเบียบวินัยยิ่งชีวิต สมควรเปนแบบอยางอนุชน
รุนหลังตอไป 

เรื่องราวของพันทายปรากฏอยูในพระราชพงศาวดารกรุศรีอยุธยาฉบับตาง ๆ เนื้อความเปนไปในแบบ
เดียวกัน ไดกลาวถึงเหตุการณใน พ.ศ. ๒๒๔๗ สมเด็จพระสรรเพชญ ท่ี ๘ ประพาสปากน้ําสาครบุรี (ปจจุบัน
คือจังหวัดสมุทรสาคร) เพ่ือทรงเบ็ดดวยเรือพระท่ีนั่งเอกไชย มีพันทายนรสิงหเปนนายทาย ตามหลักฐานชุมนุม
พระนิพนธสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทรงบันทึกไววา พันทายนรสิงหเปนชาวบาน
นรสิงห แขวงเมืองอางทอง และเปนท่ีโปรดปรานของสมเด็จพระสรรเพชญ ท่ี ๘ จนทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
ใหเขารับราชกาลรับใชพระองคอยางใกลชิด การเสด็จประพาสปากน้ําสาครบุรีในครั้งนี้ เม่ือเรือพระท่ีนั่งไปถึง
ตําบลโคกขาม คลองบริเวณดังกลาวมีความคดเค้ียวมาก พันทายนรสิงหพยายามคัดทายเรือพระท่ีนั่งอยาง
ระมัดระวัง แตไมอาจหลบเลี่ยงอุบัติเหตุได หัวเรือพระท่ีนั่งชนก่ิงไมใหญหักตกลงไปในน้ํา พันทายนรสิงหรูโทษ
ดีวาความผิดครั้งนี้ถึงประหารชีวิตตามโบราณราชประเพณี ซ่ึงกําหนดวาถาผูใดถือทายเรือพระท่ีนั่งใหหัวเรือ
พระท่ีนั่งหัก ผูนั้นถึงมรณะโทษใหตัดศีรษะเสีย จึงกราบทูลพระกรุณานอมรับโทษตามพระราชประเพณี 

สมเด็จพระสรรเพชญท่ี ๘ ทรงพิจารณาเห็นวาอุบัติเหตุคร้ังนี้เปนการสุดวิสัยมิใชความประมาท        
จึงพระราชทานอภัยโทษให แตพันทายนรสิงหกราบบังคมยืนยันขอใหตัดศีรษะตนเพ่ือรักษาขนบธรรมเนียม        
ในพระราชกําหนดกฎหมาย เปนการปองกันมิใหผูใดครหาติเตียนพระเจาอยูหัวไดวาทรงละเลยพระราชกําหนด
ของแผนดิน และเพ่ือมิใหเปนเยี่ยงอยางสืบไป พระองคทรงโปรดใหฝพายท้ังปวงปนมูลดินเปนรูปพันทายนรสิงห 
แลวใหตัดศีรษะรูปดินนั้นเพ่ือเปนการทดแทนกัน แตพันทายนรสิงหยังบังคมกราบทูลยืนยันขอใหประหารตน 
แมสมเด็จพระสรรเพชญ ท่ี ๘ จะทรงอาลัยรักน้ําใจพันทายนรสิงหเพียงใด ก็ทรงจําพระทัยปฎิบัติตามพระราช
กําหนด ดํารัสสั่งใหเพชฌฆาตประหารพันทายนรสิงหแลวโปรดใหต้ังศาลสูงประมาณเพียงตา นําศีรษะ         
พันทายนรสิงหกับหัวเรือพระท่ีนั่งเอกไชยซ่ึงหักนั้น ข้ึนพลีกรรมไวดวยกันบนศาล 

นี่คือความจงรักภักดีของพันทายนรสิงหทายนรสิงหท่ีมีตอเจาเหนือหัว และความซ่ือสัตยท่ีมีตอ
กฎหมายบานเมือง ยอมตาย.....เพ่ือมิใหกฎหมายบานเมืองคลายความศักด์ิสิทธิ์ 
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๑๕๓
 

ใบงานท่ี ๑๑.๖ 
เรื่อง ความซ่ือสัตยสุจริตตามแนวคิดของ ป.ป.ช. 

 
เรื่อง ความโปรงใส 

ใหหมูของทานศึกษานิทานพ้ืนบานท่ีไดรับ แลวอภิปราย แสดงความคิดเห็นตามประเด็นท่ีกําหนดให 
ภายในเวลา ๒๐ นาที แลวสรุปรายงานผลตอท่ีประชุม ในเวลา ๓ - ๕ นาที 
 ประเด็นท่ี ๑ ทานมีความคิดเห็น/แนวคิดท่ีไดจากการกระทําของกรณีตัวอยาง อยางไรบาง 
 ประเด็นท่ี ๒ การกระทําของกรณีตัวอยางมีผลดีตอการประพฤติปฏิบัติ ดวยความมีคุณธรรม 
จริยธรรม อยางไรบาง 
 ประเด็นท่ี ๓ ทานคิดวากระกระทําของกรณีตัวอยางในดานความโปรงใส กอใหเกิดแนวทางใน       
การปฏิบัติงานของบุคคล ชุมชน หนวยงานราชการ หรือชาติ อยางไรบาง 
 ประเด็นท่ี ๔ ทานไดรับประโยชนอะไรบาง จากการศึกษากรณีศึกษาท่ีไดรับ 
เด็กเล้ียงเเกะ 

วันหนึ่งเด็กเลี้ยงเเกะคิดหาเรื่องสนุก ๆ เลน จึงเเกลงรองตะโกนข้ึนมาวา "ชวยดวย ! หมาปามากิน         
ลูกเเกะเเลว ชวยดวยจา ! " พวกชาวบานจึงพากันวิ่งมาชวยพรอมดวยอาวุธตาง ๆ เเตเม่ือมาถึงก็ไมพบหมาปา
สักตัว "มันวิ่งไปทางโนนเเลวละ" เด็กเลี้ยงเเกะโปปดเเลวก็เเอบหัวเราะชอบใจ ภายหลังตอจากนั้น เด็กเลี้ยงเเกะ
ก็เเกลงหลอกใหชาวบานวิ่งหนาต่ืนเชนเดิมไดอีก ๒ - ๓ ครั้ง จนกระท่ังวันหนึ่งมีหมาปามาไลกินเเกะจริง ๆ         
คราวนี้ เด็กเลี้ยงเเกะตะโกนขอความชวยเหลือจนคอเเหบ คอเเหง พวกชาวบานก็ไมมาเพราะคิดวาเด็กหลอก 
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๑๕๔
 

ใบงานท่ี ๑๑.๗ 
เรื่อง ความซ่ือสัตยสุจริตตามแนวคิดของ ป.ป.ช. 

 
เรื่อง การทุจริตจากการใชอํานาจหนาท่ีในทางท่ีไมถูกตอง 

ใหหมูของทานศึกษานิทานพ้ืนบานท่ีไดรับ แลวอภิปราย แสดงความคิดเห็นตามประเด็นท่ีกําหนดให 
ภายในเวลา ๒๐ นาที แลวสรุปรายงานผลตอท่ีประชุม ในเวลา ๓ - ๕ นาที 
 ประเด็นท่ี ๑ ทานมีความคิดเห็น/แนวคิดท่ีไดจากการกระทําของกรณีตัวอยาง อยางไรบาง 
 ประเด็นท่ี ๒ ทานคิดวากระกระทําของกรณีตัวอยางเปนการทุจริตจากการใชอํานาจหนาท่ีหรือไม 
เพราะเหตุใด และมีผลเสียหายอยางไร 
 ประเด็นท่ี ๓ ทานคิดวาคุณธรรม จริยธรรมใดบางท่ีใชปองกันหรือหลีกเลี่ยงการทุจริตในการปฏิบัติ 
ตนได   
 ประเด็นท่ี ๔ ทานไดรับประโยชนอะไรบาง จากการศึกษากรณีศึกษาท่ีไดรับ 
อะไรอยูในกลองไม 

นายเฮียง (นามสมมติ) เปนพอคาผูมีอิทธิพลในวงการธุรกิจและวงการเมือง ไดพานักการเมืองและ
ขาราชการชั้นผูใหญจํานวนประมาณ ๑๒ คน ไปเท่ียวเมืองจีน โดยนายเฮียงเปนผูออกคาใชจายใหท้ังหมด       
ในวันเดินทางกลับ นายเฮียงไดสําแดงรายการสิ่งของโดยอางวาเปนของท่ีผูเดินทางท้ัง ๑๒ คน นําติดตัวเขามา
และแจงวาเปนไมแกะสลักธรรมดา บรรจุใน ๔ ลังใหญ  

วิธีการนี้ เปนวิธีการท่ีนายเฮียงกระทําเพ่ือการลักลอบนําสินคามีคาจากเมืองจีนเขาประเทศและ    
สรางความสนิทสนมคุนเคยและใหสิ่งของแกเจาหนาท่ีผูตรวจเปนประจํา คราวนี้นายเฮียงนําสิ่งของมาฝาก   
นายเอ (นามสมมติ) เจาหนาท่ีผูตรวจสินคาและแจงวาสิ่งของเหลานี้เปนของผูโดยสาร ๑๒ คน  

นายเอก็เกิดความเกรงใจและยังไดรับของฝากจากนายเฮียงก็ยิ่งเกรงใจมากข้ึน จึงไดคํานวณและ
จัดเก็บภาษีเปนเงิน ๑,๐๐๐ บาท นายเฮียงจึงใชใบเสร็จรับเงินคาภาษีดังกลาวเปนใบเบิกทางเพ่ือขนสิ่งของ
ออกจากลานสนามบิน  

นายดี (นามสมมติ) ท่ีอยูบริเวณดังกลาวเห็นทาทางผิดปกติจึงเขาไปสอบถาม นายเฮียงแสดง
ใบเสร็จรับเงินคาภาษีใหนายดีตรวจดู แตนายดีเห็นวาใบเสร็จรับเงินคาภาษีสําหรับสิ่งของ ๔ ลังใหญ ทําไมจึง
เสียภาษีเพียง ๑,๐๐๐ บาท จึงขอกักของไวตรวจสอบ จากการตรวจสอบพบวา ๒ ใน ๔ ลัง เปนงาชางแกะสลัก 
สวนอีก ๒ ลัง เปนเครื่องลายครามโบราณของแทสมัยราชวงศถัง จึงไดดําเนินการแจงหัวหนาผูตรวจเพ่ือ
ดําเนินการ 
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๑๕๕
 

ใบงานท่ี ๑๑.๘ 
เรื่อง ความซ่ือสัตยสุจริตตามแนวคิดของ ป.ป.ช. 

 
เรื่อง การทุจริตจากการใชอํานาจหนาท่ีในทางท่ีไมถูกตอง 

ใหหมูของทานศึกษานิทานพ้ืนบานท่ีไดรับ แลวอภิปราย แสดงความคิดเห็นตามประเด็นท่ีกําหนดให 
ภายในเวลา ๒๐ นาที แลวสรุปรายงานผลตอท่ีประชุม ในเวลา ๓ - ๕ นาที 
 ประเด็นท่ี ๑ ทานมีความคิดเห็น/แนวคิดท่ีไดจากการกระทําของกรณีตัวอยาง อยางไรบาง 
 ประเด็นท่ี ๒ ทานคิดวากระกระทําของกรณีตัวอยาง (นางสมศรี) เปนการขัดตอกฎหมายวาดวย     
การปองกันและปราบปรามการทุจริตหรือไม เพราะเหตุใด 
 ประเด็นท่ี ๓ ทานคิดวาจากกรณีตัวอยาง การกระทําของนายจางของนางสมศรี สะทอนถึงการขัดตอ
คุณธรรม จริยธรรมอยางไร     
 ประเด็นท่ี ๔ ทานไดรับประโยชนอะไรบาง จากการศึกษากรณีศึกษาท่ีไดรับ 
“เศรษฐีใหม” หรือ “แมครัว” 

กฎหมาย ป.ป.ช. กําหนดใหนักการเมืองต้ังแตนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ส.ส. ส.ว. รวมท้ังเจาหนาท่ีของ
รัฐท่ีมีตําแหนงสูง ตองยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินตอ ป.ป.ช. เม่ือเขาดํารงตําแหนงและพนจาก
ตําแหนง เพ่ือตรวจสอบวามีทรัพยสินอะไรเพ่ิมข้ึน ผิดปกติหรือไม หลังจากยื่นบัญชีแลว ป.ป.ช. ตองเปดเผย
บัญชีฯ ของนักการเมืองตอสาธารณะ 

เจาหนาท่ี ป.ป.ช. ชื่อ คุณสืบ ไดไปตรวจดูบัญชีท่ี ป.ป.ช. จัดไวใหประชาชนเขามาตรวจสอบ คุณสืบ
เปดดูบัญชีตาง ๆ ของนักการเมือง แลวมาสะดุดสงสัยและต้ังขอสังเกตวา หุนของนักการเมืองระดับหัวหนาพรรค
รายหนึ่ง ในบริษัทยักษใหญท่ีเปนของนักการเมืองผูนั้นเอง ทําไมจึงมีหุนอยูไมมาก แลวหุนท่ีเหลือเปนของใคร 
เม่ือคุณสืบต้ังขอสังเกตแลว จึงคนหาความจริงโดยคุณสืบเริ่มจากการไปคนหารายชื่อผูถือหุนในบริษัทยักษใหญ
ดังกลาว จึงพบวามีผูถือหุนรายใหญของบริษัทคือ คุณสมศรี แสดงวา คุณสมศรีตองเปน “เศรษฐีใหม” แน ๆ 
เพราะไมเคยไดยื่นชื่อติดอันดับเศรษฐีเมืองไทยมากอน  

คุณสืบจึงไปตรวจสอบจากทะเบียนราษฎรของกระทรวงมหาดไทย ซ่ึงจะมีชื่อของคนไทยทุกคนท่ีมี
บัตรประจําตัวประชาชน ในทะเบียนราษฎรจะมีขอมูลบุคคลวา ชื่อ - สกุล ใดเคยเปลี่ยนชื่อสกุลอยางไร อายุ
เทาใด หนาตาเปนอยางไร บิดามารดาชื่ออะไร พรอมท่ีอยูอาศัย คุณสืบทราบวาคุณสมศรีนั้นมีบานพักอยูใน
จังหวัดภาคอีสาน คุณสืบจึงเก็บสัมภาระเดินทางไปจังหวัดภาคอีสานเพ่ือไปหาคุณสมศรี เม่ือไปถึงบานเลขท่ี
ตามท่ีปรากฏในทะเบียนราษฎร คุณสืบไดพบกับบานไมเกา ๆ หลังหนึ่ง ต้ังอยูนอกเขตอําเภอเมืองเล็กนอย       
คุณสืบคิดอยูในใจวา “เศรษฐีใหม” เปนคนสมถะ มีบานหลังเล็ก ๆ พออยูอาศัย ไมฟุงเฟอเหมือนเศรษฐีคนอ่ืน 
จึงไดเขาไปเคาะประตูบาน ปรากฏวามีคุณยายคนหนึ่งเดินออกมาเปดประตู คุณสืบอางวารูจักกับคุณสมศรี      
จะมาหาคุณสมศรี ไดรับคําตอบจากคุณยายวาคุณสมศรีไปทํางานอยูกรุงเทพฯ คุณสืบจึงถามคุณยายวา     
คุณสมศรีทํางานท่ีไหน จะติดตอไดอยางไร คุณยายจึงใหหมายเลขโทรศัพทแตไมไดบอกวาทํางานท่ีไหน       
เม่ือคุณสืบไดรับแลวก็ขอลา และขอบคุณคุณยายตามมารยาทสังคมไทย จากนั้น คุณสืบจึงเดินทางกลับ
กรุงเทพฯ และไดโทรศัพทไปตามหมายเลขท่ีคุณยายใหไวโดยขอพูดกับคุณสมศรี คนรับสายตอบวา คุณสมศรี
ไปจายกับขาวท่ีตลาด คุณสืบยังคิดในใจวา เด๋ียวนี้เศรษฐีใหมไปจายกับขาวท่ีตลาดเอง จึงไดบอกกับคน       
รับโทรศัพทวา วันนี้คุณสมศรีออกไปจายกับขาวเองเลยหรือ ผูรับโทรศัพทจึงตอบวา ไปจายกับขาวทุกวัน        
เพราะเปนแมครัว คุณสืบเริ่มไดเคาของการถือหุนแทนนักการเมือง แตเพ่ือความชัดเจนในเรื่องนี้ คุณสืบจึงได
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๑๕๖
 

ปลอมตัวไปท่ีบานหลังดังกลาว เพ่ือหาขอมูลใหแนชัดวาเปนบานของนักการเมืองเจาของบริษัทยักษใหญ      
จริงหรือไม โดยคุณสืบไดหาขอมูลมากอนวา คุณสมศรีจะไปจายกับขาวในเวลาบาย ๆ จึงไดวางแผนเขาไปเวลา
ประมาณบายสองโมง และจากการท่ีคุณสืบปลอมตัวเขาไป จึงมีหลักฐานยืนยันไดวา คุณสมศรีเปนแมครัวบาน
นักการเมืองใหญรายนี้จริง และเปนคุณสมศรีรายเดียวกับท่ีเปนผูถือหุนรายใหญของบริษัทนักการเมืองท่ี      
คุณสมศรีเปนแมครัว คุณสมศรีจึงเปลี่ยนฐานะใหมจากเศรษฐีใหม กลายเปนแมครัวซะแลว 
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๑๕๗
 

ใบงานท่ี ๑๑.๙ 
เรื่อง ความซ่ือสัตยสุจริตตามแนวคิดของ ป.ป.ช. 

 
เรื่อง การทุจริตเชิงนโยบาย 

ใหหมูของทานศึกษานิทานพ้ืนบานท่ีไดรับ แลวอภิปราย แสดงความคิดเห็นตามประเด็นท่ีกําหนดให 
ภายในเวลา ๒๐ นาที แลวสรุปรายงานผลตอท่ีประชุม ในเวลา ๓ - ๕ นาที 
 ประเด็นท่ี ๑ ทานมีความคิดเห็น/แนวคิดท่ีไดจากการกระทําของกรณีตัวอยาง อยางไรบาง 
 ประเด็นท่ี ๒ ทานคิดวาหากทานเปนโนบิตะซ่ึงเปนผูบริหารประเทศ ทานจะทําการบริหารประเทศ
อยางไร เพ่ือใหประชากรในประเทศสามารถอยูรวมกันไดอยางมีความสุข 
 ประเด็นท่ี ๓ ทานคิดวาจากกรณีตัวอยาง ในฐานะของประชาชนจะมีสวนรวมในการสรางใหเกิด
จิตสํานึกในการปองกันการทุจริตของประชาชนไดอยางไร    
 ประเด็นท่ี ๔ ทานไดรับประโยชนอะไรบาง จากการศึกษากรณีศึกษาท่ีไดรับ 
เรื่องเลาของโดเรมอนท่ียังไมเคยเลา 

ถาพูดถึงการตูนท่ีเปนท่ีรูจักของผูคนมากมายบนโลกนี้ คงไมมีใครท่ีไมรูจักเจาแมวหุนยนตท่ีชื่อวา  
“โดเรมอน” ซ่ึงเปนการตูนท่ีลูกของผมชอบมากตองดูกอนนอนทุกคืน ดวยเหตุนี้จึงทําใหผมรับรูเรื่องราวของ
โดเรมอนไปโดยปริยายแบบไมทันต้ังตัว กอนนอนในคืนหนึ่งลูกของผมก็ยังคงดูโดเรมอนเหมือนเชนเคย ในคืน
ฝนตกฟารองโครมคราม ผมนั่งอานหนังสือเก่ียวกับการทุจริตเชิงนโยบายไปพลาง ๆ เพราะเรื่องนี้กําลังฮิต แตหู
ก็ไดยินเรื่องท่ีกําลังฉายอยู จับใจความไดคราว ๆ วา โนบิตะไดคะแนนสอบเทากับศูนย คุณครูฝากกระดาษ   
คําตอบท่ีไดคะแนนไปใหคุณแมดู   

ระหวางเดินทางกลับบานพรอมไจแอนท ซูเนโอะและซิชูกะ โนบิตะก็มีความคิดวาจะเก็บกระดาษ
คําถามไปซอนในโลกอนาคต ซ่ึงเพ่ือน ๆ ทุกคนเห็นดีดวย จึงไดไปปรึกษา (เชิงบังคับ) กับโดเรมอน แลวไฟฟา 
ก็เกิดดับข้ึนมากะทันหันท้ังบาน เม่ือไมมีอะไรดู ลูกก็อางวานอนไมหลับ รบเราใหผมเลาเรื่องโดเรมอนท่ีกําลัง
ฉายอยูกอนไฟดับใหจบ   

ผมจึงแตงเรื่องตอไปเลยวา เรื่องมีอยูวา เม่ือโดเรมอนไดรับคําปรึกษาแกมบังคับก็เสนอใหทุกคนเขา
ประตูกาลเวลา นั่งไทมแมชชีนไปสูโลกอนาคต ซ่ึงเปนดาวดวงหนึ่งท่ีมีสภาพแวดลอมคลายโลก แตกตางตรง      
ไมมีสิ่งมีชีวิตอยูเลย เม่ือไปถึงทุกคนเกิดความประทับใจ จึงคิดสรางประเทศข้ึนบนโลกใหมนี้ ตางลงความเห็นวา 
หัวใจของการอยูรวมกันคือการมีหลักเกณฑ แมบทท่ีทุกคนตองเคารพเพ่ือความสงบสุขของสังคม ต้ังชื่อ
หลักเกณฑแมบทนี้วา “รัฐธรรมนูญ” หลักของรัฐธรรมนูญมีอยูไมก่ีประการ แตประการท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีทุกคน        
จําข้ึนใจ คือ บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษา และเพ่ือไมใหเกิดความสับสนในการสรางโลกใหม 
โนบิตะรับอาสาเปนนักการเมืองฝายบริหาร ไจแอนทเปนเจาหนาท่ีของรัฐ ซูเนโอะเปนบริษัทเอกชน สวนซิชูกะ
เปนฝายตรวจสอบ การสรางประเทศใหมของฝายตาง ๆ โดเรมอนทําหนาท่ีสนับสนุนในทุก ๆ เรื่อง วิธีท่ีงาย
และเร็วท่ีสุดก็คือหยิบของวิเศษออกจากระเปาหนาทอง ครั้งนี้ก็หยิบเครื่องถายสําเนาประชากรออกมา ปรากฏ
วาท้ังโนบิตะและเพ่ือน ๆ ตางเอารูปสิงสาราสัตวมาเขาเครื่องถายสําเนาประชากร ผลออกมาปรากฏวา
สิงสาราสัตวเหลานั้น เม่ือฟกออกจากไขก็เดิน ๒ ขา และพูดไดเหมือนคน มีการขยายเผาพันธุโดยการใช      
เครื่องถายสําเนาประชากร โดเรมอนกําชับทุกคนวาอยาไปยุงกับปุม Reset ท่ีอยูดานหลังของเครื่อง มิฉะนั้นจะ
เกิดความหายนะ 
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๑๕๘
 

ในประเทศของโลกใหมมีการบริหารกิจการบานเมืองเหมือนโลกมนุษย มีการเก็บภาษีเพ่ือนําไปสราง
สาธารณูปโภค ไฟฟา น้ําประปา ถนนหนทาง โรงพยาบาล โรงเรียน เวลาผานไปนิสัยของแตละคนก็เปลี่ยนไป 
โนบิตะท่ีเปนนักการเมืองก็ลงทุนทําการซ้ือเสียงเพ่ือใหประชากรเลือกตนเองมาบริหารประเทศ เม่ือไดอํานาจรัฐ
ก็จับมือกับไจแอนทท่ีเปนเจาหนาท่ีรัฐออกนโยบายตาง ๆ เอ้ือประโยชนใหกับซูเนโอะท่ีเปนนักธุรกิจ และ        
มีผลประโยชนรวมกัน เรียกการกระทําของคนท้ังสามวา “การทุจริตเชิงนโยบาย”   

สวนซิชูกะทําอะไรสามคนนั้นไมไดเลย เพราะถูกจํากัดท้ังบทบาทและอํานาจหนาท่ี   
ลูกผมยังไมหลับ แทรกคําถามข้ึนวา “พอครับทําไมเคาไมโกงกันตรง ๆ เลยละครับ”   
“คือพวกนักการเมืองพวกนี้ เคากลัวถูกจับไดวาทุจริตและเคายังมีจิตสํานึกอยูบาง” ผมตอบ 
“แลวพวกไมมีจิตสํานึกละพอ เปนแบบไหน” 
“พวกไมมีจิตสํานึก ก็พวกเจาหนาท่ีของรัฐท่ีใชอํานาจหนาท่ีกําหนดหลักเกณฑตาง ๆ เพ่ือเอ้ือ

ประโยชนใหแกตนเองและพรรคพวก โดยไมสนวาประชากรผูเสียภาษีเคาจะคิดยังไง” ผมตอบลูกไปใหคลาย
สงสัย 

แลวโลกใบใหมท่ีโนบิตะกับเพ่ือน ๆ สรางข้ึนก็มีคนไรจิตสํานึกเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ ประชากรเกิดการตอตาน
และนําไปสูความรุนแรง เพราะทนการกระทําของเจาหนาท่ีท่ีไรจิตสํานึกไมได โดเรมอนเองทนไมไหวจึงกดปุม 
Reset เครื่องถายสําเนาประชากรแลวทุกอยางก็หายไปในพริบตา แลวโดเรมอนพาโนบิตะกับเพ่ือน ๆ กลับมา 
ในโลกปจจุบัน จากนั้นโนบิตะก็ตัดสินใจนํากระดาษคําตอบของตนกลับไปใหแมตามครูสั่ง 

“สนุกจังเลยพอ” ผมยิ้มแลวบอกใหลูกเขานอน ลูกหลับไปนานแลว ผมยังไดยินแตเสียงเลานิทานของ
ตัวเองอยางแจมชัดในมโนสํานึกในตอนท่ีวา “บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตาม
กฎหมายเทาเทียมกัน การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคล เพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องสถานะ
ของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมจะกระทํามิได บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษา” 
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๑๕๙
 

ใบงานท่ี ๑๑.๑๐ 
เรื่อง ความซ่ือสัตยสุจริตตามแนวคิดของ ป.ป.ช. 

 
เรื่อง การทุจริตเชิงนโยบาย 

ใหหมูของทานศึกษานิทานพ้ืนบานท่ีไดรับ แลวอภิปราย แสดงความคิดเห็นตามประเด็นท่ีกําหนดให 
ภายในเวลา ๒๐ นาที แลวสรุปรายงานผลตอท่ีประชุม ในเวลา ๓ - ๕ นาที 
 ประเด็นท่ี ๑ ทานมีความคิดเห็น/แนวคิดท่ีไดจากการกระทําของกรณีตัวอยาง อยางไรบาง 
 ประเด็นท่ี ๒ ทานคิดวาจากกรณีตัวอยาง เจาพนักงานผูสรางหลักฐานการนําจับเท็จข้ึนมาเพ่ือ
ผลประโยชนดานใด 
 ประเด็นท่ี ๓ ทานคิดวาจากกรณีตัวอยาง การกระทําของเจาพนักงานผูสรางหลักฐานการนําจับเท็จข้ึน  
ขัดตอหลักคุณธรรม จริยธรรมในดานใด 
 ประเด็นท่ี ๔ ทานไดรับประโยชนอะไรบาง จากการศึกษากรณีศึกษาท่ีไดรับ 
“สายนําจับ...เท็จ” 

ความนํา สายนําจับ หมายถึง ผูท่ีแจงขอมูลในการกระทําความผิดตอเจาหนาท่ีผูมีอํานาจ เพ่ือดําเนินการ
จับกุม และการมีคดีสายสืบนําจับ..เท็จ หมายถึง ไมมีสายนําจับตัวจริง เปนการสรางหลักฐานเท็จข้ึนมาเปน
สายสืบ  

การจายเงินสินบนและเงินรางวัลแกผูแจงความนําจับหรือสายนําจับ รวมท้ังเจาหนาท่ีท่ีทําการจับกุม
สิ่งของลักลอบหนีภาษี โดยเจาหนาท่ีผูจับกุมจะไดเงินรางวัล ๓๐% ของมูลคาสิ่งของท่ีจับกุมได แตถาหากมี         
ผูแจงความนําจับหรือสายแจงความนําจับตอเจาหนาท่ี สายท่ีแจงความนําจับก็จะไดเงินสินบน ๓๐%         
สวนเจาหนาท่ีจะไดเงินรางวัล ๒๕% ของมูลคาสิ่งของท่ีจับกุมได คํากลาวหารองเรียนวาเจาหนาท่ีจัดทํา      
ใบแจงความนําจับทองคําแทงเปนเท็จ ท้ัง ๆ ท่ีเปนการจับกุมตามอํานาจหนาท่ี มิไดมีสายแจงความนําจับ  
เพราะเจาหนาท่ีจะไดท้ังเงินสินบนและรางวัลเพ่ิมข้ึนเปนเงิน ๕๕% (๓๐% + ๒๕%) ของมูลคาสิ่งของท่ีจับได 
โดยในใบแจงความนําจับระบุรายละเอียดวาในเวลา ๐๖.๐๐ น. ของวันท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๒ มีสายมาแจง
ความนําจับตอเจาหนาท่ีประจําดานชายแดน วาจะมีฝรั่งนําทองคําแทงผูกมัดดวยผาขาวมาติดกับตัวฝรั่ง        
รวมท้ังหมด ๓๐ กิโลกรัม ฝรั่งจะนั่งรถยนตแท็กซ่ี หมายเลขทะเบียน ๑๒๓๔ จะมาถึงดานชายแดน เวลา 
๑๐.๐๐ น. ของวันท่ี ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 

เรามาดูกันวาสายท่ีแจงความนําจับทองคําแทงจํานวน ๓๐ กิโลกรัม จะมีตัวตนจริงหรือไม มีขอสังเกต
สําหรับคดีวา สายท่ีแจงความนําจับจะไมเปดเผยท่ีอยู จะมีเพียง “ลายพิมพนิ้วมือ” เทานั้น การสืบคนไมสามารถ
คนหาเจาของลายนิ้วมือได จึงตองใชพยานแวดลอม ซ่ึงหมายถึง พยานหลักฐานท่ีจะหักลางไดวาไมมีสายนําจับ
จริง ในหลักฐานใบแจงความนําจับทราบวามีผูเก่ียวของ คือ ฝรั่งท่ีถูกจับกุม คนขับรถแท็กซ่ี หมายเลขทะเบียน 
๑๒๓๔ ผูโดยสารในรถแท็กซ่ี หัวหนาคิวแท็กซ่ี เจาหนาท่ีท่ีดําเนินการตรวจคนจับกุม และเจาหนาท่ีผูรับแจง
ความนําจับ  

จากการสอบปากคําบุคคลดังกลาวขางตนไดขอเท็จจริงวา ฝรั่งท่ีถูกจับชื่อ นายโจ ไดเดินทางโดยรถไฟ
จากกรุงเทพฯ ถึงหาดใหญ เวลา ๐๗.๐๐ น. ของวันท่ี ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ แลวจึงไปท่ีคิวรถแท็กซ่ี
หมายเลขทะเบียน ๑๒๓๔ ซ่ึงมีนายดีเปนคนขับรถ นอกจากนั้นยังมีผูโดยสารนั่งไปดวยอีก ๒ คน รวมคนขับ 
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กับฝรั่งเปน ๔ คน หัวหนาคิวแท็กซ่ีใหการวา แท็กซ่ีท่ีคิวจะออกตามคิวท่ีจัดไว เม่ือผูโดยสารเต็มคันก็จะออก
ทันที แลวคิวแท็กซ่ีคันตอไปก็จะเขามาจอดรอรับผูโดยสารตอไป จะไมมีการจองรถแท็กซ่ีคันไหนกอน เพราะ
เปนไปตามลําดับท่ีจัด  

เม่ือสายสืบไปท่ีคิวรถก็ไดสอบถามวา ในวันท่ี ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒  มีใครจองรถแท็กซ่ีหมายเลข
ทะเบียน ๑๒๓๔ ไวกอนหรือไม ก็ไมปรากฏวามีการจอง เม่ือขอมูลเปนอยางนี้ ก็หมายความวากอนเวลา 
๐๗.๒๐ น. ของวันท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๒ ไมมีผูใดทราบไดวานายโจจะข้ึนรถแท็กซ่ีคันใด หมายเลขทะเบียนใด
การท่ีสายไปแจงความนําจับใน เวลา ๐๖.๐๐ น. ของวันท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๒ ไมนาจะเปนไปได จึงเปนขอ
พิรุธขอท่ีหนึ่งแลว 

เม่ือรถแท็กซ่ี หมายเลขทะเบียน ๑๒๓๔ ออกจากอําเภอหาดใหญ ถึงอําเภอสะเดา ตองผานการตรวจ
จากดานชายแดนทุกคันกอนเดินทางออกนอกประเทศ คนขับรถและผูโดยสารไดลงจากรถเพ่ือใหเจาหนาท่ี
ตรวจดูวามีของผิดกฎหมายลักลอบออกนอกประเทศหรือไม เจาหนาท่ีไดตรวจภายในรถและกระโปรงทายรถ  
แตไมพบสิ่งของผิดกฎหมาย ขณะท่ีคนขับรถและผูโดยสารจะเขาไปในรถแท็กซ่ี บังเอิญท่ีคนขับรถไปชนท่ีตัวของ
นายโจผูโดยสาร จึงรูสึกวามีของแข็งท่ีบริเวณลําตัวนายโจ จึงไปแจงใหเจาหนาท่ีตรวจคนตัวนายโจ จึงพบ
ทองคําแทงผูกติดมากับตัวนายโจ เจาหนาท่ีจึงไดทําการจับกุมนายโจ และเจาหนาท่ีท่ีรับแจงความนําจับซ่ึงเปน 
ผูถูกกลาวหา ยอมทราบขอมูลดีวาจะมีการลักลอบนําทองคําแทงออกนอกประเทศ กลับไมอยูในท่ีเกิดเหตุ
กลับไปนั่งด่ืมกาแฟในท่ีทําการชั้นบน 
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แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรม 
ช่ือวิชา  ความซ่ือสัตยสุจริตตามแนวคิดของ ป.ป.ช. 
หมูท่ี................................ 

ขอ รายการประเมิน ระดับคุณภาพ 
๔ ๓ ๒ ๑ 

๑ การตรงตอเวลา     
๒ ระบบหมูและการมีสวนรวมของสมาชิก     
๓ การสรุปความรูท่ีไดรับ     
 รวม     

       
      ลงชื่อ.................................................  
                                                                         (..................................................) 

                                                               ผูกํากับลูกเสือ 
 
 

เกณฑการประเมินผล 

รายการท่ีประเมิน ระดับคุณภาพ/คะแนน 
ดีมาก (๔) ดี (๓) พอใช (๒) ปรับปรุง (๑) 

๑. การตรงตอเวลา ๑. การเขารวม
กิจกรรมตามเวลา 
/ตรงตอเวลา 
๒. ผลงานสําเร็จ
ตามเวลาท่ีกําหนด 
๓. การนําเสนอใช
เวลาตามท่ีกําหนด 

ปฏิบัติได ๒ ขอ       
ใน ๓ ขอ 

ปฏิบัติได ๑ ขอ         
ใน ๓ ขอ 

ปฏิบัติไมไดเลย 

๒. ระบบหมูและ
การมีสวนรวม   
ของสมาชิก 

ทุกคนมีสวนรวม สมาชิก ๑ คน 
ไมไดมีสวนรวม 

สมาชิก ๒ คน 
ไมไดมีสวนรวม 

สมาชิก ๓ คน     
ข้ึนไป ไมได         
มีสวนรวม 

๓. การสรุปความรู
ท่ีไดรับ 

ถูกตองทุกขอ ผิด ๑ ขอ ผิด ๒ ขอ ผิด ๓ ขอ ข้ึนไป 
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         บทเรียนท่ี ๑๒ 
ช่ือวิชา แนวคิดในการสรางปณิธานวาดวยลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาด                 เวลา ๙๐ นาที 
       
ขอบขายรายวิชา 

ความหมายและหลักการของการสรางปณิธาน 
จุดหมาย   

เพ่ือใหลูกเสือสามัญรุนใหญกําหนดปณิธานของหมูวาดวยลูกเสือชอสะอาด  
วัตถุประสงค 

เม่ือจบบทเรียนนี้แลว ลูกเสือสามัญรุนใหญสามารถกําหนดปณิธานวาดวยลูกเสือชอสะอาด ดวยความ
สมัครใจของลูกเสือได 
วิธีสอน/กิจกรรม 

๑. นําเขาสูบทเรียนดวยเพลง/เกม (๕ นาที) 
๒. บรรยาย (๑๕ นาที) 
๓. ใหแตละหมูระดมสมอง นําความรู ท่ีไดรับจากการฝกอบรม กําหนดเปนปณิธานวาดวยลูกเสือ        

ชอสะอาดของแตละหมู (๒๕ นาที) 
๔. ตัวแทนแตละหมูรายงานพรอมแสดงทาทางประกอบ (๒๕ นาที) 
๕. ท่ีประชุมอภิปราย และสรุปเปนปณิธานวาดวยลูกเสือชอสะอาดรวมกัน (๑๐ นาที) 
๖. อภิปราย สรุป (๑๐ นาที) 

ส่ือการสอน 
๑. เพลง 
๒. ภาพ แผนภูมิ เกม นิทาน สื่อวีดิทัศน  
๓. ใบความรู เรื่อง การกําหนดแนวคิดในการสรางปณิธานวาดวยลูกเสือชอสะอาด 
๔. ใบงาน เรื่อง การกําหนดแนวคิดในการสรางปณิธานวาดวยลูกเสือชอสะอาด  
๕. เอกสารประกอบการสอน เรื่อง การกําหนดแนวคิดในการสรางปณิธานวาดวยลูกเสือชอสะอาด 

การประเมินผล 
๑.  วิธีการวัดผล : ประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุม 
๒. เครื่องมือวัดผล : แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรม  
๓. เกณฑการประเมินผล : ผานเกณฑรอยละ ๘๐ 

เนื้อหาวิชา 
การกําหนดแนวคิดในการสรางปณิธานวาดวยลูกเสือชอสะอาด 
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ใบความรูท่ี ๑๒.๑ 
เรื่อง การกําหนดแนวคิดในการสรางปณิธานวาดวยลูกเสือชอสะอาด 

 
ความหมายของ ปณิธาน 

๑. การต้ังความปรารถนา (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒) 
๒. ความต้ังใจจริงท่ีจะบรรลุเปาหมายท่ีวางไวจนไมเห็นสิ่งอ่ืนมีคาควรแกการสนใจ อีกความมุงม่ัน  

วิสัยทัศนของเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ท่ีตองการบรรลุผล ต้ังใจหรือความปรารถนาอยางแรงกลาท่ีตนวางไว              
ซ่ึงกอใหเกิดพลังจิตท่ีกระทําของตนเอง  

 
 
 

ใบงานท่ี ๑๒.๒ 
เรื่อง การกําหนดแนวคิดในการสรางปณิธานวาดวยลูกเสือชอสะอาด 

 
ใหแตละหมูชวยกันคิดปณิธานของหมูวาดวยลูกเสือชอสะอาด และแตงเพลงประจําหมูพรอมทาทาง

ประกอบ แลวนําเสนอท่ีประชุม 
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เรื่อง แนวคิดในการสรางปณิธานวาดวยลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาด
 
ท่ีมา  

คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
สังคม เพ่ืออํานวยตอการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
โดยเฉพาะในดานความซ่ือสัตยสุจริต 

ดวยเหตุผลดังกลาว สํานักงาน ป
โดยผลงานท่ีชนะการประกวด คือ
สะทอนใหเห็นถึงความซ่ือสัตยสุจริต ซ่ึงไดนําเผยแพรและขอความรวมมือจากองคกร
ภาคเอกชน และประชาชนท่ัวไป ใหนําไปใชในการจัดกิ
พลังแหงความซ่ือสัตย บริสุทธิ์ และจริงใ

สัญลักษณ “ชอสะอาด
และครั้งนี้เปนโอกาสท่ีจะรวมมอบของขวัญอันยิ่งใหญแดผูตั้งม่ัน
ความดี ไมโกง ไมทุจริตตอตนเอง
โดยผานสัญลักษณสงเสริมคุณธรรมความดี
ท้ังในและนอกราชอาณาจักร โดยไมจํากัดเพศ วัย 
ผูกดวยโบสีธงชาติไทย แสดงถึงการรวมพลังไทยทําดีทุกคนไวดวยกัน

 
 
 

 

มือสีขาวสะอาดปรากฏรัศมีสีฟากระจาย
ออกมาโดยรอบ หลากหลายขนาดและ
รูปแบบ ผูกมัดรวมเปนชอเดียวกันดวยโบ
สีธงชาติไทย  
   แทนคนทั้งประเทศ ทุกเพศ วัย เชื้อชาติ 
ศาสนา ที่รวมกันทําความดี โดยเฉพาะใน
เร่ืองความซ่ือสัตยสุจริต ผลลัพธที่ได คือ 
พลังพิเศษที่เปลงออกมาสูคนรอบขาง 

คําวา "ชอสะอาด" 
   เขียนในรูปแบบลายมือ แสดงใหเห็น
ถึงความมีชีวิตและอิสระ สื่อถึงความ
บริสุทธิ์และจริงใจ 

๑๖๔
 

เอกสารประกอบการสอนท่ี ๑๒ 
แนวคิดในการสรางปณิธานวาดวยลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาด

. มีภารกิจในการเสริมสรางทัศนคติคานิยมในความซ่ื
การปองกันและปราบปรามการทุจริต การปลูกจิตสํานึกและสงเสริมคุณธรรม

เฉพาะในดานความซ่ือสัตยสุจริต จึงเปนแนวทางหนึ่งท่ีตองดําเนินการ 
ดวยเหตุผลดังกลาว สํานักงาน ป.ป.ช. จึงจัดใหมีการประกวดสัญลักษณข้ึนเพ่ือใชสื่

โดยผลงานท่ีชนะการประกวด คือ "ชอสะอาด" ของนายกิตติบดี  บัวหลวงงาม สื่อถึงความบริสุทธิ์และจริงใจ  
สะทอนใหเห็นถึงความซ่ือสัตยสุจริต ซ่ึงไดนําเผยแพรและขอความรวมมือจากองคกร
ภาคเอกชน และประชาชนท่ัวไป ใหนําไปใชในการจัดกิจกรรมจูงใจใหประพฤติปฏิบัติในสิ่งท่ีดีงาม เพ่ือสราง
พลังแหงความซ่ือสัตย บริสุทธิ์ และจริงใจ ใหเกิดข้ึนเปนเครือขายอยางยั่งยืนในชาติบานเมือง

ชอสะอาด” มีแนวคิดมาจากชอดอกไม ซ่ึงเปนของขวัญท่ีนิยมมอบใหกันในวาระสําคัญ  
จะรวมมอบของขวัญอันยิ่งใหญแดผูตั้งม่ันและดํารงตนในความซ่ือสัตยสุจริต 

ความดี ไมโกง ไมทุจริตตอตนเอง ตอผูอ่ืน ตอชุมชน สังคม ศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย
สัญลักษณสงเสริมคุณธรรมความดี ซ่ึงไดรวบรวมทุกลานมือขาวใสสะอาดของ

ท้ังในและนอกราชอาณาจักร โดยไมจํากัดเพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนาใด ๆ ท้ังสิ้น รวมเขาไวเปนหนึ่งเดียวกัน
แสดงถึงการรวมพลังไทยทําดีทุกคนไวดวยกัน 

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

มือสีขาวสะอาดปรากฏรัศมีสีฟากระจาย
ออกมาโดยรอบ หลากหลายขนาดและ
รูปแบบ ผูกมัดรวมเปนชอเดียวกันดวยโบ        

ศ วัย เชื้อชาติ 
ศาสนา ที่รวมกันทําความดี โดยเฉพาะใน
เร่ืองความซ่ือสัตยสุจริต ผลลัพธที่ได คือ 

 

โบสีธงชาติ ท่ีผูกชอเอาไว  
   แทนการรวมเปนหนึ่งเดียวกัน
ของทุก
สะอาดเหลานี้มอบเปนของข
ตอบแทนประเทศชาติ

แสดงใหเห็น
สื่อถึงความ

แนวคิดในการสรางปณิธานวาดวยลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาด 

มีภารกิจในการเสริมสรางทัศนคติคานิยมในความซ่ือสัตยสุจริตใหเกิดข้ึนใน
การปลูกจิตสํานึกและสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

จึงจัดใหมีการประกวดสัญลักษณข้ึนเพ่ือใชสื่อถึงคุณงามความดี  
ของนายกิตติบดี  บัวหลวงงาม สื่อถึงความบริสุทธิ์และจริงใจ  

สะทอนใหเห็นถึงความซ่ือสัตยสุจริต ซ่ึงไดนําเผยแพรและขอความรวมมือจากองคกร หนวยงานภาครัฐ  
จกรรมจูงใจใหประพฤติปฏิบัติในสิ่งท่ีดีงาม เพ่ือสราง

ยั่งยืนในชาติบานเมือง 
ซ่ึงเปนของขวัญท่ีนิยมมอบใหกันในวาระสําคัญ  
และดํารงตนในความซ่ือสัตยสุจริต ดวยการทํา

ตอผูอ่ืน ตอชุมชน สังคม ศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย และประเทศชาติ  
มือขาวใสสะอาดของคนบนแผนดินไทย           

าติ ศาสนาใด ๆ ท้ังสิ้น รวมเขาไวเปนหนึ่งเดียวกัน       

โบสีธงชาติ ท่ีผูกชอเอาไว                   
แทนการรวมเปนหนึ่งเดียวกัน

ของทุก ๆ ความดี และนําพลัง
สะอาดเหลานี้มอบเปนของขวัญ
ตอบแทนประเทศชาติ 
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๑๖๕
 

แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรม 
ช่ือวิชา  การกําหนดแนวคิดในการสรางปฏิญญาวาดวยลูกเสือชอสะอาด 
หมู............................... 

ขอ รายการประเมิน ระดับคุณภาพ 
๔ ๓ ๒ ๑ 

๑ การตรงตอเวลา     
๒ ระบบหมูและการมีสวนรวมของสมาชิก     
๓ การสรุปความรูท่ีไดรับ     
 รวม     

 
 

เกณฑการประเมินผล 

รายการท่ีประเมิน ระดับคุณภาพ/คะแนน 
ดีมาก (๔) ดี (๓) พอใช (๒) ปรับปรุง (๑) 

๑. การตรงตอเวลา ๑. การเขารวม
กิจกรรมตามเวลา 
/ตรงตอเวลา 
๒. ผลงานสําเร็จ
ตามเวลาท่ีกําหนด 
๓. การนําเสนอใช
เวลาตามท่ีกําหนด 

ปฏิบัติได ๒ ขอ       
ใน ๓ ขอ 

ปฏิบัติได ๑ ขอ         
ใน ๓ ขอ 

ปฏิบัติไมไดเลย 

๒. ระบบหมูและ
การมีสวนรวม   
ของสมาชิก 

ทุกคนมีสวนรวม สมาชิก ๑ คน 
ไมไดมีสวนรวม 

สมาชิก ๒ คน 
ไมไดมีสวนรวม 

สมาชิก ๓ คน     
ข้ึนไป ไมได         
มีสวนรวม 

๓. การสรุปความรู
ท่ีไดรับ 

ถูกตองทุกขอ ผิด ๑ ขอ ผิด ๒ ขอ ผิด ๓ ขอ ข้ึนไป 
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๑๖๖
 

                   บทเรียนท่ี ๑๓ 
ช่ือวิชา การชุมนุมรอบกองไฟ                   เวลา ๑๕๐ นาที 

ขอบขายรายวิชา 
๑. ความเปนมา 
๒. ความมุงหมายของการชุมนุมรอบกองไฟ 
๓. สถานท่ีท่ีใชชุมนุมรอบกองไฟ 
๔. การเตรียมการกอนเริ่มการชุมนุมรอบกองไฟ 
๕. การจัดกองไฟ 
๖. การจัดท่ีนั่งรอบกองไฟใหจัดเปนรูปวงกลมหรือเกือกมา 
๗. พิธีเปดการชุมนุมรอบกองไฟ 
๘. กําหนดการชุมนุมรอบกองไฟ 
๙. การเปลี่ยนอิริยาบถของผูเขาชุมนุม 

๑๐. พิธีปดการชุมนุมรอบกองไฟ 
๑๑. พิธีปฏิญาณตนตามปณิธานวาดวยลูกเสือชอสะอาด  

จุดหมาย  
ลูกเสือสามัญรุนใหญสามารถเขารวมและปฏิบัติกิจกรรมตามข้ันตอนการชุมนุมรอบกองไฟ โดยเนน

เก่ียวกับความซ่ือสัตยสุจริต และทําพิธีปฏิญาณตนตามปณิธานวาดวยลูกเสือชอสะอาด 
วัตถุประสงค 

เม่ือจบบทเรียนนี้แลว ลูกเสือสามัญรุนใหญสามารถ 
๑. บอกข้ันตอนการชุมนุมรอบกองไฟได 
๒. ปฏิบัติตามข้ันตอนการชุมนุมรอบกองไฟได 
๓. นําความรูเก่ียวกับคุณธรรม จัดแสดงในการชุมนุมรอบกองไฟได 
๔. ปฏิบัติตนในชีวิตประจําวันตามปฏิญญาวาดวยลูกเสือชอสะอาดได 

วิธีสอน/กิจกรรม 
กิจกรรมยอยท่ี ๑ (๓๐ นาที) ดําเนินการในชวงตอจากวิชาสุดทายของการฝกอบรมวันแรก 

๑. วิทยากรอธิบายประวัติความเปนมา แนวทางและข้ันตอนในการชุมนุมรอบกองไฟ 
๒. วิทยากรรวมกับลูกเสือสาธิตการทําความเคารพ การกลาวชมเชย และการตอบรับคําชมเชยตาม

แบบลูกเสือ 
๓. นัดหมายหมูบริการรอบกองไฟ เพ่ือจัดเตรียมสถานท่ี พวงมาลัย พุมสลาก     
๔. นัดหมายกําหนดเวลาในการเขารวมการชุมนุมรอบกองไฟ การสงรายชื่อการแสดง 

กิจกรรมยอยท่ี ๒ (๑๒๐ นาที) 
๑. ผูเขารวมชุมนุมนั่งประจําท่ีบริเวณรอบกองไฟ 
๒. พิธีกรนํากิจกรรมเพ่ือเตรียมความพรอม ซักซอมแนวปฏิบัติในการชุมนุมรอบกองไฟ แนะนํา         

ผูเปนประธานในพิธี 
๓. พิธีกรเชิญประธานทําพิธีเปดการชุมนุมรอบกองไฟ และจับสลากการแสดงใหผูเขารวมชุมนุม

แสดงรอบกองไฟตามลําดับ 
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๑๖๗
 

๔. พิธีกรจัดกิจกรรมเพ่ือเปลี่ยนอิริยาบถของผูเขารวมชุมนุมตามความเหมาะสม 
๕. เม่ือทุกหมู/กลุมแสดงจบ พิธีกรเชิญประธานใหขอคิดและกลาวปดการชุมนุมรอบกองไฟ 

ส่ือการสอน 
๑. เครื่องดนตรี เชน กลอง ฉ่ิง ฉับ กรับ ฯลฯ    
๒. เครื่องประกอบการแตงกายในการแสดง 
๓. เครื่องเสียง 
๔. กองไฟ/กองไฟจําลอง 

การประเมินผล 
๑. วิธีการวัดผล : สังเกตพฤติกรรมในการเขารวมกิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ 
๒. เครื่องมือวัดผล : แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ 
๓. เกณฑการประเมินผล : มีผลการประเมินผานเกณฑท่ีกําหนด 

เนื้อหาวิชา 
๑. การชุมนุมรอบกองไฟ 
๒. พิธีปฏิญาณตน 

 
 

    
 
 
 

 
 

      
 
 

 
 
 
 
 

 
การชุมนุมรอบกองไฟในการเริ่มตนการชุมนุมรอบกองไฟในการเริ่มตน  
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๑๖๘
 

เอกสารประกอบการสอนท่ี ๑๓ 
เรื่อง การชุมนุมรอบกองไฟ 

 
๑. ความเปนมา 

จากประสบการณในชีวิตทหารของลอรด เบเดน โพเอลล (บี-พี) ท่ีไดพบเห็นการพักแรมคืนของพอคา   
ซ่ึงเดินทางรอนแรมไปตางเมืองและวิธีการของชาวพ้ืนเมือง ซ่ึงมีการชุมนุมกันในยามคํ่าคืนเพ่ือพักผอน สนทนา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปรึกษาหารือกัน ท้ังมีการรวมสนุกสนานดวยการรองเพลงและแสดงกิจกรรมตาง ๆ
เปนการผอนคลายอารมณและบรรเทาความเหนื่อยลามาจากกลางวัน จึงไดนําวิธีการนี้มาทดลองใชในการนําเด็ก 
ซ่ึงอาจเรียกวาเปนลูกเสือรุนแรกของโลกไปอยูคายพักแรมท่ีเกาะบราวนซี ประเทศอังกฤษ ใน ค.ศ. ๑๙๐๗ 
(พ.ศ. ๒๔๕๐) โดยใหลูกเสือมาชุมนุมพรอมกันรอบกองไฟในตอนกลางคืน และใชเวลานั้นฝกอบรมประกอบ  
การเลานิทาน มีการรวมแสดงใหเกิดความสนุกสนาน ไดผลเปนอยางดี จึงไดนํามาใหเปนวิธีการฝกอบรมลูกเสือ
อยางหนึ่งสืบตอมาจนปจจุบันนี้ การชุมนุมรอบกองไฟในภาษาอังกฤษเรียกวา “CAMP  FIRE” เดิมเรียกกันใน
ภาษาไทยวา การเลนหรือการแสดงรอบกองไฟ ซ่ึงเปนเพียงสวนหนึ่งของการชุมนุมรอบกองไฟเทานั้น 
๒. ความมุงหมายของการชุมนุมรอบกองไฟ 

การชุมนุมรอบกองไฟ มีความมุงหมายสําคัญอยู ๕ ประการ เพ่ือ 
๒.๑ เปนการฝกอบรมตอนกลางคืน ดังท่ี ลอรด เบเดน โพเอลล (บี-พี) ในการฝกอบรมเด็กท่ีไปอยูคาย

พักแรม ณ เกาะบราวนซี 
๒.๒ ใหลูกเสือไดรองเพลงรวมกันหรือแสดงกิริยาอาการอยางเดียวกัน เปนการปลุกใจ หรือเปลี่ยน

อารมณใหเกิดความสนุกสนานเบิกบานใจ ผอนคลายความเครงเครียดใหบรรเทาเบาบางลง 
๒.๓ ใหลูกเสือแตละคนมีโอกาสแสดงออกในท่ีชุมนุม โดยไมเกอเขินกระดากอาย เปนการสงเสริม 

ความสามัคคีของหมู ใหทุกคนรูจักทํางานรวมกับผูอ่ืนและทําใหรูความสามารถของแตละคนไดดี 
๒.๔ ใชเปนโอกาสสําหรับประกอบพิธีสําคัญบางกรณี เชน แนะนําบุคคลสําคัญในกิจการลูกเสือ แนะนํา

ผู มีเกียรติสําคัญท่ีมาเยี่ยม การมอบเคร่ืองหมายวูดแบดจ เครื่องหมายตอบแทน เข็มสมนาคุณ หรือ
ประกาศนียบัตรตาง ๆ   

๒.๕ เชิญบุคคลสําคัญในทองถ่ินตลอดจนประชาชนท่ัวไปเขารวมกิจกรรม เปนการประชาสัมพันธ      
และสงเสริมกิจการลูกเสือไดอีกทางหนึ่ง 

๓. สถานท่ีใชชุมนุมรอบกองไฟ 
คายลูกเสือทุกแหงควรมีบริเวณสําหรับการชุมนุมรอบกองไฟไวโดยเฉพาะอยูท่ีมุมหนึ่งของคาย       

และควรอยูหางจากท่ีพักพอสมควร ไมไกลเกินไป เพ่ือมิตองเสียเวลาและเกิดความยุงยากเม่ือลูกเสือตองเดิน
จากท่ีพักไปยังบริเวณการชุมนุมรอบกองไฟ และตองเดินกลับเม่ือการชุมนุมเลิกแลว สวนบริเวณการชุมนุม        
รอบกองไฟ ควรมีตนไมเปนฉากหลังนั้น เพ่ือจะทําใหบรรยากาศดีข้ึน และจะทําใหการรองเพลงไดผลดีกวา        
ท่ีโลงแจง อนึ่ง ในการเลือกสถานท่ีสําหรับการชุมชนรอบกองไฟนี้ ถาสามารถหาท่ีเปนแองใหลูกเสือท่ีนั่งอยู
เหนือกองไฟเล็กนอยจะดีมาก เชน ในบริเวณท่ีมีเนิน อาจจัดทําบริเวณการแสดงและกองไฟอยูตอนลาง         
สวนลูกเสือใหนั่งอยูบนเนิน หรือจัดทําบริเวณการแสดงและกองไฟใหอยูบนเกาะ มีคูน้ําลอมรอบ ผูชมนั่งอยูริม 
คูน้ําอีกดานหนึ่ง สะพานขามคูทําดวยไมแบบสะพานชั่วคราว ปรากฏวาสถานท่ีการชุมนุมรอบกองไฟเชนวานี้
ใชการไดดีอยางยิ่ง การชุมนุมรอบกองไฟนี้ถาไมสะดวก เชน ฝนตกหรือมีเหตุอ่ืน จะจัดภายในอาคารและ      
ใชกองไฟท่ีใหแสงสวางอยางอ่ืนแทนได 
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๔. การเตรียมกอนเริ่มชุมนุมรอบกองไฟ 
๔.๑ คณะผูใหการฝกอบรมจะตองปรึกษาหารือกัน เพ่ือกําหนดวาในการชุมนุมรอบกองไฟนั้นจะมี

กิจกรรมอะไรบาง จะใหหมู/กลุมใด ทําหนาท่ีบริการ ใหผูใดเปนพิธีกร และจะเชิญผูใดเปนประธาน ซ่ึงควรเปน
ผูท่ีมีความรู ความเขาใจข้ันตอนการชุมนุมรอบกองไฟดีพอสมควร หรือพิธีกรจะตองซักซอมการท่ีประธาน
จะตองปฏิบัติตามข้ันตอนตาง ๆ เสียกอน ถาเปนการอยูคายพักแรมของลูกเสือตามธรรมดา โดยปกติผูกํากับ
ลูกเสือท่ีพาลูกเสือไปอยูคายพักแรมนั่นเอง จะทําหนาท่ีประธาน และใหรองผูกํากับลูกเสือหรือลูกเสือคนใด      
คนหนึ่งท่ีมีความสามารถทําหนาท่ีพิธีกร 

๔.๒ พิธีกร คือ ผูนําในการชุมนุมรอบกองไฟ มีหนาท่ี 
๔.๒.๑ นัดหมาย  

• ประธาน เก่ียวกับข้ันตอนท่ีจะตองปฏิบัติ 
• ผูรวมแสดง เก่ียวกับข้ันตอนการปฏิบัติ การแตงเพลงประจําหมู/กลุม การสงเรื่องท่ี

จะแสดง เวลาท่ีมาพรอม เวลาท่ีใชในการแสดง การแตงกายตามเนื้อเรื่อง การรายงานเม่ือเริ่มแสดง การกลาว
ชมเชย การตอบรับคําชมเชย การกลาวเม่ือมีผูมาเยี่ยม ขอหามในเนื้อเรื่องท่ีจะแสดง 

• กลุมบริการใหจัดสถานท่ี กองไฟ จัดทําพวงมาลัย ทําพุมสลาก และคนถือขบวนแห          
การชวยเหลือพิธีกร การทําความสะอาดสถานท่ีเม่ือเลิกการแสดง 

๔.๒.๒ ชี้แจงลําดับการชุมนุม ซักซอม ขอปฏิบัติ ขอหาม 
๔.๒.๓ ประกาศชื่อผูท่ีจะมาเปนประธานและผูติดตาม 
๔.๒.๔ เชิญประธานและผูติดตามเขาสูท่ีประชุม 
๔.๒.๕ ควบคุมและดําเนินการใหถูกตอง โดยใหผูเขารวมชุมนุมไดรับความสนุกสนาน 
๔.๒.๖ เลือกเพลงท่ีจะนํามาใชใหเหมาะสมกับผูเขารับการฝกอบรม 
๔.๒.๗ รักษาเวลาโดยเครงครัด 

๕. การจัดกองไฟ 
กองไฟอาจจะกอดวยไมจริง โดยกอเปนแบบผสม (คอกหมู + ปรามิด) หรือจะใชไฟใหแสงสวางอ่ืน ๆ 

แทนก็ได ถาเปนกองไฟจริงจะตองมีผูรับผิดชอบ ซ่ึงโดยปกติจะมอบใหหมู/กลุมบริการในวันนั้นทําหนาท่ีนี้      
คือ มีหนาท่ีกอไฟใหเรียบรอยกอนทําพิธีเปด จุดแลวใหไฟติดและจะตองคอยดูแลกองไฟใหติดอยูตลอดเวลา     
ในการนี้ จะตองเตรียมฟนอะไหลและน้ําสํารองไว ถาไฟมอดลงจะตองเติมฟนลงไป และถาไฟลุกลามมากหรือ
กระเด็นออกจากกองไฟ ก็ตองพรมน้ําลงไป 

ในปจจุบัน นโยบายของรัฐบาลใหอนุรักษปาไมและสิ่งแวดลอม จึงควรละเวนการกอไฟดวยไมจริง        
เม่ือเลิกการชุมนุมรอบกองไฟผูมีหนาท่ีรับผิดชอบจะตองออกจากบริเวณไปอยางเงียบ ๆ พรอมกับผูเขารวม
ชุมนุมอ่ืน ภายหลังอีกสักครูจะตองหวนกลับมาท่ีบริเวณการชุมนุมรอบกองไฟอีกคร้ังหนึ่ง ดูแลไมใหมีเศษไม
หรือเถาถานเหลืออยูเลย เรื่องการทําความสะอาดบริเวณการชุมนุมรอบกองไฟนี้ อยาถือวาเปนเรื่องเล็กนอย  
ตองถือวาเปนบทเรียนอันสําคัญในการฝกอบรมดวย 
๖. การจัดท่ีนั่งรอบกองไฟ  

การจัดท่ีนั่งรอบกองไฟใหจัดเปนรูปวงกลมหรือเกือกมา ใหกองไฟอยูตรงกลาง มีท่ีนั่งพิเศษสําหรับ
ประธานและผูรับเชิญ ต้ังอยูในทิศทางเหนือลม ท่ีนั่งของประธานเปนท่ีนั่งเด่ียวใหต้ังล้ําหนากวาแถวของ
ผูติดตามและผูรวมชมการแสดง ใหมีโตะวางพุมสลากไวตรงหนา สวนผูเขารวมชุมนุมโดยปกติใหนั่งตาม       
หมู/กลุม ณ สถานท่ีท่ีกําหนด 



172

๑๗๐
 

๗. พิธีเปดการชุมนุมรอบกองไฟ 
มีข้ันตอนการปฏิบัติดังนี้ 
๗.๑ ผูรวมแสดงแตงกายตามเนื้อเรื่องท่ีจะแสดง เขานั่งท่ีเรียงตามลําดับหมู/กลุม จากซายของประธาน

ไปทางขวา ควรพรอมกอนเวลาเริ่มตนการแสดงท่ีกําหนดไวประมาณ ๑๐ นาที 
๗.๒ พิธีกรชี้แจง ซักซอมการปฏิบัติ แลวแจงชื่อและตําแหนงหนาท่ีการงานหรือตําแหนงทางลูกเสือ

ของผูเปนประธานในพิธี และผูติดตามใหทราบท่ัวกัน 
๗.๓ ผูมีหนาท่ีของหมู/กลุมบริการจุดไฟ 
๗.๔ พิธีกรออกไปเชิญประธาน ซ่ึงมารอคอยอยูกอนแลวใกลท่ีชุมนุมฯ 
๗.๕ เม่ือประธานเดินเขามาในพ้ืนท่ีการแสดง พิธีกรสั่งตรง ทุกคนลุกข้ึนยืนตรง 
๗.๖ ประธานรับการเคารพแลวเดินตรงไปท่ีต้ังกองไฟ ยืนอยูระยะหางพอสมควร ยกมือขวาแสดงรหัส

ของลูกเสือชูสูงข้ึนไปขางหนา ทํามุมกับไหลประมาณ ๔๕ องศา 
๗.๗ ผูติดตามประธานและผูมารวมชุมนุมเดินตามประธานเขามา ใหเดินไปยืนอยู ณ บริเวณท่ีจัดให 
๗.๘ ประธานกลาวเปดดวยขอความท่ีเปนมงคล และจบลงดวยถอยคําวา “ขาพเจาขอเปดการชุมนุม

รอบกองไฟ ณ บัดนี้” โดยใชเวลาประมาณ ๓ นาที ประธานยังคงยืนอยู ณ ท่ีเดิม 
๗.๙ ทุกคนเขารวมในท่ีชุมนุมกลาวพรอมกันวา “ฟู” ๓ ครั้ง  

๗.๑๐ พิธีกรนํารองเพลง ๑ หรือ ๒ เพลง เชน เพลงสยามานุสติ เพลงสดุดีมหาราชา เพลงสถาบันของ
ผูเขารวมการฝกอบรม เปนตน ท้ังนี้ โดยไมมีดนตรีประกอบและไมปรบมือ 

๗.๑๑ จบเพลงแลว ประธานเดินกลับไปนั่งยังท่ีนั่งซ่ึงจัดไว ผูติดตามนั่งลงตามท่ีของตน 
๗.๑๒ พิธีกรสั่งใหผูรวมชุมนุม “นั่ง” 
๗.๑๓ พิธีกรสั่งใหผูถือพวงมาลัยและพุมสลากมาต้ังขบวนอยูดานขวามือของประธาน         
๗.๑๔ พิธีกรนํารองเพลงเก่ียวกับแหมาลัย - พุมสลาก ขบวนเร่ิมออกเดินผานหนาประธานเวียนรอบ 

กองไฟ เม่ือครบ ๓ รอบ ผูถือพวงมาลัยและพุมสลากหยุดยืนตรงหนาประธาน บุคคลอ่ืน ๆ ในขบวนแห
พวงมาลัยและพุมสลากใหกลับไปนั่งท่ีเดิม ผูถือพวงมาลัยสงมาลัยใหแกประธาน ผูถือพุมสลากสงพุมสลากให
ประธานตามลําดับ แลวกลับเขาท่ีนั่งของตน 
๘. การดําเนินการ 

๘.๑ พิธีกรเปนผูนําการจัดกิจกรรมเพ่ือเปลี่ยนอิริยาบถ โดยการรองเพลงประกอบทาทางหรือการเลน
เกมตามความเหมาะสม    

๘.๒ พิธีกรเชิญประธานจับสลาก รับสลากจากประธาน อานใหทราบวาหมู/กลุมใด จะตองแสดง 
๘.๓ ใหนายหมู/หัวหนากลุมสั่งสมาชิกในหมู/กลุมใหเคารพผูเปนประธาน “หมู/กลุม……ตรง” นายหมู 

/หัวหนากลุมทําความเคารพ 
๘.๔ ทุกคนภายในหมู/กลุมรวมกันรองเพลงประจําหมู/กลุม ๒ จบ จึงเริ่มการแสดง 
๘.๕ เริ่มการแสดงบริเวณหนาหมู/กลุมของตน โดยหันหนาไปทางประธาน 
๘.๖ จบการแสดงทุกคนกลับไปยืน ณ ท่ีนั่งของตน นายหมู/หัวหนากลุมสั่ง “หมู/กลุม……ตรง” นายหมู 

/หัวหนากลุม ทําความเคารพ แลวสั่งสมาชิกภายในหมู/กลุมของตนนั่งลง 
๘.๗ พิธีกรใหผูเขารวมชุมนุมซ่ึงไมใชหมู/กลุมท่ีแสดงคนหนึ่ง เปนผูนํากลาวชมเชยใหแกหมู/กลุมท่ี

แสดง ผูนํากลาวชมเชยจะเชิญชวนใหหมู/กลุมอ่ืน ๆ ลุกข้ึนยืน แลวกลาวคําชมเชย ดังตัวอยางเชน “พ่ีนอง
.........โปรดยืนข้ึน แลวกลาวคําชมเชยใหแกหมู/กลุม…….…พรอมกัน ๓ ครั้งวา “ยอดเยี่ยม” ผูเขารวมชุมนุม
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กลาวคําชมเชยพรอมกันและแสดงกิริยาประกอบ โดยกาวเทาซายออกไปขางหนาประมาณครึ่งกาว กํามือขวา
ไวบริเวณหัวใจ แลวผายมือขวาไปยังหมู/กลุมท่ีแสดงจบ พรอมกับกลาวคําชมเชยตามท่ีนัดหมายเสร็จแลวนั่งลง 

๘.๘ หมู/กลุมท่ีแสดงลุกข้ึนยืน ใชแขนขวาทับแขนซาย ต้ังฉากเสมอไหล พรอมกับคํากลาวสั้น ๆ เชน 
“ขอบคุณ ครับ/คะ” พรอมกับนอมตัวลง ๑ ครั้ง 

๘.๙ พิธีกรดําเนินการเชนเดียวกันนี้ไปจนครบทุกหมู/กลุม เม่ือจบการแสดงของแตละหมู/กลุม      
กอนจะเริ่มการแสดงของหมู/กลุมตอไป อาจมีการแนะนําบทเรียนหรือประกอบพิธีหรือมีกิจกรรมอ่ืนหรือ      
รองเพลง เพ่ือเปลี่ยนอิริยาบถสลับเปนครั้งคราวตามเวลาท่ีเหมาะสม 
๙. การเปล่ียนอิริยาบถของผูเขาชุมนุม 

ในการชุมนมรอบกองไฟ การเปลี่ยนอิริยาบถของผูเขาชุมนุมใหสนุกสนานราเริงเปนเรื่องสําคัญ ผูเขา
ชุมนุมอาจจะรูสึกเบื่อและงวงเหงาหาวนอน การเปลี่ยนอิริยาบถของผูเขาชุมนุมนี้อาจทําไดหลายวิธี และ        
เปนหนาท่ีของพิธีกรท่ีจะตองเปนผูนํา หรือมอบหมายใหผูรูคนใดคนหนึ่งเปนผูนํา เชน นําใหรองเพลงรําวง         
นําใหแสดงกิริยาอาการตาง ๆ ท่ีขบขัน หรือปลุกใหเกิดความสนุกสนาน ต่ืนตา ต่ืนใจ ดวยวิธีการตาง ๆ ท่ีเห็น
วาเหมาะสมกับผูเขารวมชุมนุม และเหมาะสมกับเวลา 
๑๐. พิธีปด 

๑๐.๑ เม่ือจบการแสดงของทุกหมู/กลุมแลว พิธีกรจะใหมีการรองเพลงทํานองชา อาจเปนเพลงท่ีเปน
คติหรือสรางสรรคเหมาะสมกับผูรวมชุมนุม ท้ังนี้ ควรเปนเพลงท่ีสวนใหญหรือท้ังหมดไดรวมรองดวย 

๑๐.๒ พิธีกรเชิญประธานกลาวปด 
๑๐.๓ ประธานไปยืนในท่ีเหมาะสม กลาวเรื่องสั้นอันเปนประโยชนในเรื่องใด ๆ ท่ีเห็นวาเหมาะสม 

และจบลงดวยถอยคําวา “ขาพเจาขอปดการชุมนุมรอบกองไฟ ณ บัดนี้” ใชเวลาประมาณ ๑๐ นาที 
๑๐.๔ พิธีกรใหทุกคนลอมวง โดยใหแขนขวาซอนบนแขนซายของตนเอง และใชมือขวาซายจับคน

ขางเคียง รวมกันรองเพลงสามัคคีชุมนุม พรอมกับโยกตัวไปทางขวา ซาย ชา ๆ จนจบเพลง 
๑๐.๕ ผูแทนหมู /กลุมบริการนําสวดมนตอยางยาว จบแลวสั่ ง ให ทุกคนหันหนาไปยังทิศท่ี

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวประทับอยูในขณะนั้น ถาหากพระองคมิไดประทับอยูในประเทศไทย ใหหันหนา
ไปยังพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร สั่งทําความเคารพ แลวนํารองเพลงสรรเสริญพระบารมีจนจบ 

๑๐.๖ พิธีกรนัดหมาย 
๑๐.๗ ทุกคนแยกยายกันกลับท่ีพักอยางสงบ สวนหมู/กลุมท่ีทําหนาท่ีเปนหมู/กลุมบริการกลับมาทํา

ความสะอาดใหเรียบรอย 
๑๑.  หนาท่ีของพิธีกร 

๑๑.๑ นัดหมายสมาชิก  
• เรื่องการแสดง  
• เวลาสงเรื่อง  
• เพลงประจําหมู/กลุม  
• การแตงกาย  
• ขอหาม/ขอปฏิบัติ  
• ข้ันตอน  
• หนาท่ีหมู/กลุมบริการ 
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๑๑.๒ นัดหมายประธานในพิธี  
• เวลา  
• ข้ันตอน  
• การกลาวเปด  
• การเลาเรื่องสั้น 

๑๑.๓ กอนการชุมนุม  
• ตรวจสถานท่ี/อุปกรณ/กองไฟ  
• รับเรื่องท่ีจะแสดง (ไมควรซํ้ากัน)  
• จัดรายการใหเหมาะสม 

๑๒. ตัวอยางคํากลาวเปดการชุมนุมรอบกองไฟ 
๑๒.๑ ดวยจิตใจอันดีของ..........ท่ีมาชุมนุม ณ กองไฟนี้ จากทิศเหนือ ทิศใต ทิศตะวันออก ทิศตะวันตก 

ขาพเจาขอเชิญสิ่งศักด์ิสิทธิ์ท้ังหลาย จงมาเปนสักขีพยานในการชุมนุมรอบกองไฟนี้ จงนําโชคดีมาสูทาน และ
ขอใหกิจการ.............จงเจริญรุงโรจน เหมือนแสงไฟอันรุงโรจน สิ่งไมดีไมงามท้ังหลายขอจงมอดไหม         
เปนเถาถานในกองไฟนี้ พ่ีนอง.............ท้ังหลาย บัดนี้ ถึงเวลาแลว ขาพเจาขอเปดชุมนุมรอบกองไฟ ณ บัดนี้ 

๑๒.๒ จากแสงไฟท่ีลุกโชติชวงอยู ณ บัดนี้ เปรียบประดุจกิจการของ.........ท่ีรุงโรจน สวนเถาถาน        
ท่ีมอดดับ เหมือนกับสิ่งท่ีเราทําผิดพลาดไว ขอใหสลายไป ถึงเวลาแลว ขาพเจาขอเปดการชุมนุมรอบกองไฟ   
ณ บัดนี้ 

๑๒.๓ ขอเดชะสิ่งศักด์ิสิทธิ์ในสากลโลก จงดลบันดาลใหกิจการ……….เจริญรุงเรืองยิ่ง ๆ ข้ึนไป          
ท้ัง ๔ ทิศ ดุจเปลวเพลิงท่ีสองแสงสวางรุงโรจนอยูนี้ บัดนี้ ไดเวลาอันสมควรแลว ขาพเจาขอเปดการชุมนุม    
รอบกองไฟของ...................ณ บัดนี้ 

๑๒.๔ ทามกลางกองไฟอันรุงโรจนท่ีอยูตรงหนาเรานี้ เปรียบเหมือนแสงสวางแหงวิญญาณและ     
ความรุงเรืองของกิจการ……….สวนความชั่วรายอันจะพึงเกิดข้ึนกับกิจการ…………ขอใหสลายหมดสิ้นไป
เหมือนกับเถาถานของกองไฟท่ีกําลังจะมอดดับไป บัดนี้ ถึงเวลาแลว ขาพเจาขอเปดการชุมนุมรอบกองไฟ        
ณ บัดนี้ 
หมายเหตุ 

• เพลงประจําหมูท่ีใชรอง ใหมีเนื้อรองระบุชื่อหมู มีสาระปลุกใจเปนคติ 
• เรื่องท่ีจะแสดง ควรเปนเรื่องเปนคติเตือนใจ ประวัติศาสตรปลุกใจใหรักชาติ สงเสริมขนบธรรมเนียม

ประเพณี สนุกสนาน ความซ่ือสัตยสุจริต ไมคดโกง ไมคอรรัปชัน 
• ไมควรแสดงเรื่องไรสาระ เสียดสีบุคคลเรื่องการเมือง ผีสาง ลามกอนาจาร ลอผูเขารวมชุมนุม          

เลียนศาสนา 
• หามใชอาวุธจริงหรือของมีคมมาประกอบการแสดง 
• หามสูบบุหรี่ในขณะนั่งอยูในบริเวณชุมนุม 
• หามด่ืมของมึนเมา รวมท้ังนํามาใชประกอบการแสดง 
• ไมควรแตะตองหรือนําสิ่งของขามกองไฟ หรือใชกองไฟประกอบการแสดงในทางไมเหมาะสม 
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แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรม 
ช่ือวิชา กิจกรรมการชุมนุมรอบกองไฟ 
หมู............................... 
การแสดงเรื่อง............................... 

ขอ รายการประเมิน ระดับคุณภาพ 
๔ ๓ ๒ ๑ 

๑ เนื้อหาของเรื่องท่ีแสดงเหมาะสม     

๒ อุปกรณประกอบการแสดงและเครื่องแตงกาย     

๓ ตัวละครแสดงไดสมบทบาท     

๔ การมีสวนรวมของสมาชิก     

 รวม     
       
      ลงชื่อ.................................................  
                                                                         (..................................................) 

                                                               ผูกํากับลูกเสือ 
เกณฑการประเมินผลงานกลุม 

รายการท่ีประเมิน ระดับคุณภาพ/คะแนน 
ดีมาก (๔) ดี (๓) พอใช (๒) ปรับปรุง (๑) 

๑. เนื้อหาของเรื่อง
ท่ีแสดงเหมาะสม 

๑. คุณธรรมพ้ืนฐาน   
๘ ประการ 
๒. ความกตัญูกตเวที 
๓. จิตอาสา 
๔. หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

ปฏิบัติได ๓ ขอ ปฏิบัติได ๒ ขอ ปฏิบัติได ๑ ขอ 

๒. อุปกรณ
ประกอบการแสดง
และเครื่องแตงกาย 

๑. ประยุกตการแตงกาย 
๒. ประยุกตอุปกรณ 
๓. การแตงกายสอดคลอง
กับเรื่องท่ีแสดง 

ปฏิบัติได ๒ ขอ
ใน ๓ ขอ 

ปฏิบัติได ๑ ขอ
ใน ๓ ขอ 

ปฏิบัติไมไดเลย 

๓. ตัวละครแสดง 
ไดสมบทบาท 

ทุกคนแสดงไดสมบทบาท แสดงไม             
สมบทบาท             
๑ คน 

แสดงไม            
สมบทบาท              
๒ คน 

แสดงไม             
สมบทบาท                
๓ คน ข้ึนไป 

๔. การมีสวนรวม
ของสมาชิก 

ทุกคนมีสวนรวม สมาชิก ๑ คน
ไมไดมีสวนรวม 

สมาชิก ๒ คน
ไมไดมีสวนรวม 

สมาชิก ๓ คน         
ข้ึนไป ไมได          
มีสวนรวม 
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         บทเรียนท่ี ๑๔ 
ช่ือวิชา  แนวคิดในการรวมตัวเปนเครือขายลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาด              เวลา ๖๐ นาที 
 

ขอบขายรายวิชา 
๑. ขอกําหนดในการสรางเครือขายลูกเสือชอสะอาด 
๒. ขอบังคับสําหรับการสรางเครือขายลูกเสือชอสะอาด 
๓. สัญลักษณเก่ียวกับลูกเสือชอสะอาด 
๔. แนวทางในการรวมตัวเปนเครือขายลูกเสือชอสะอาด   

จุดหมาย  
เพ่ือใหลูกเสือสามัญรุนใหญสามารถรวมตัวกันเปนเครือขายลูกเสือชอสะอาดได 

วัตถุประสงค 
เม่ือจบบทเรียนนี้แลว ลูกเสือสามัญรุนใหญสามารถ 
๑. จัดทําขอกําหนดในการสรางเครือขายลูกเสือชอสะอาดได 
๒. จัดทําขอบังคับสําหรับการสรางเครือขายลูกเสือชอสะอาดได 
๓. รู เขาใจ และใหความหมายสัญลักษณของลูกเสือชอสะอาดได   
๔. ระบุแนวทางท่ีจะประดับเครื่องหมายลูกเสือชอสะอาดได 
๕. ระบุแนวทางในการรวมตัวกันเปนเครือขายลูกเสือชอสะอาดได 
๖. นําแนวทางท่ีไดจากการฝกอบรมจัดต้ังเครือขายลูกเสือชอสะอาดในโรงเรียนได 
๗. นําความรูท่ีไดไปเผยแพรเพ่ือการขยายเครือขายลูกเสือชอสะอาดได 

วิธีสอน/กิจกรรม 
๑. บรรยายเก่ียวกับความหมายของสัญลักษณลูกเสือชอสะอาดเพ่ือนําเขาสูบทเรียน (๕ นาที) 
๒. ใหแตละหมูอภิปรายแนวทางในการรวมตัวเปนเครือขายลูกเสือชอสะอาด (๒๐ นาที) 

๒.๑ ขอกําหนดของเครือขายลูกเสือชอสะอาด 
๒.๒ ขอบังคับของเครือขายลูกเสือชอสะอาด 
๒.๓ แนวทางการรวมตัวกันเปนเครือขายลูกเสือชอสะอาด 

๓. แตละหมูรายงานผลการอภิปราย (๑๐ นาที) 
๔. ชวยกันสรุปเพ่ือจัดทําเปน (๑๐ นาที) 

๔.๑ ขอกําหนดในการสรางเครือขายลูกเสือชอสะอาด 
๔.๒ ขอบังคับสําหรับการสรางเครือขายลูกเสือชอสะอาด 
๔.๓ แนวทางการรวมตัวกันเปนเครือขายลูกเสือชอสะอาด 

๕. บรรยายเก่ียวกับวิธีการประดับสัญลักษณลูกเสือชอสะอาด (๑๐ นาที) 
๖. มอบหมายใหผูเขารับการฝกอบรมกลับไปจัดต้ังเครือขายลูกเสือชอสะอาดในโรงเรียน (๕ นาที) 
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ส่ือการสอน 
๑. เพลง เกม 
๒. ใบงาน เรื่อง แนวคิดในการรวมตัวเปนเครือขายลูกเสือชอสะอาด 
๓. เอกสารประกอบการสอน เรื่อง แนวคิดในการรวมตัวเปนเครือขายลูกเสือชอสะอาด 

การประเมินผล 
๑. วิธีการวัดผล : การตอบแบบสอบถาม 
๒. เครื่องมือวัดผล : แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรม  
๓. เกณฑการประเมินผล : ผานเกณฑรอยละ ๘๐ 

เนื้อหาวิชา 
สัญลักษณของลูกเสือชอสะอาด  
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เรื่อง แนวคิดในการรวมตัวเปนเครือขายลูกเสือชอสะอาด

คําส่ัง   ใหแตละหมูอภิปรายหัวขอตอไปนี้ 
๑. ขอกําหนดของเครือขายลูกเสือชอสะอาด
๒. ขอบังคับของเครือขายลูกเสือชอสะอาด
๓. แนวทางการรวมตัวกันเปนเครื

 

เรื่อง แนวคิดในการรวมตัวเปนเครือขายลูกเสือชอสะอาด
 
ท่ีมา  

คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
สังคม เพ่ืออํานวยตอการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
โดยเฉพาะในดานความซ่ือสัตยสุจริต 

ดวยเหตุผลดังกลาว สํานักงาน ป
โดยผลงานท่ีชนะการประกวด คือ
สะทอนใหเห็นถึงความซ่ือสัตยสุจริต ซ่ึงไดนําเผยแพรและขอความรวมมือจากองคกร
ภาคเอกชน และประชาชนท่ัวไป ใหนําไปใชในการจัดกิจกรรมจูงใจใหประพฤติปฏิบัติในสิ่งท่ีดีงาม เพ่ือสราง
พลังแหงความซ่ือสัตย บริสุทธิ์ และจริงใ

สัญลักษณ “ชอสะอาด
และครั้งนี้เปนโอกาสท่ีจะรวมมอบของขวัญอันยิ่งใหญแดผูตั้งม่ัน
ความดี ไมโกง ไมทุจริตตอตนเองตอผูอ่ืน ตอชุมชน สังคม ศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย
โดยผานสัญลักษณสงเสริมคุณธรรมความดี
ท้ังในและนอกราชอาณาจักร โดยไมจํากัดเพศ วัย 
ผูกดวยโบสีธงชาติไทย แสดงถึงการรวมพลังไทยทําดีทุกคนไวดวยกัน

มือสีขาวสะอาดปรากฏรัศมีสีฟากระจาย
ออกมาโดยรอบ หลากหลายขนาดและรูปแบบ 
ผูกมัดรวมเปนชอเดียวกันดวยโบสีธงชาติไทย 
   แทนคนท้ังประเทศ ทุกเพศ วัย เ ช้ือชาติ 
ศาสนา ท่ีรวมกันทําความดี โดยเฉพาะในเรื่อง
ความซื่อสัตยสุจริต ผลลัพธท่ีได คือ พลัง
ท่ีเปลงออกมาสูคนรอบขาง 

คําวา "ชอสะอาด" 
   เขียนในรูปแบบลายมือ แสดงใหเห็นถึงความ
มีชีวิตและอิสระ สื่อถึงความบริสุทธ์ิและจริงใจ

๑๗๖
 

ใบงานท่ี ๑ 
เรื่อง แนวคิดในการรวมตัวเปนเครือขายลูกเสือชอสะอาด

 
แตละหมูอภิปรายหัวขอตอไปนี้ แลวสงตัวแทนรายงานผลการอภิปราย 
ขอกําหนดของเครือขายลูกเสือชอสะอาด 
ขอบังคับของเครือขายลูกเสือชอสะอาด 
แนวทางการรวมตัวกันเปนเครือขายลูกเสือชอสะอาด 

เอกสารประกอบการสอนท่ี ๑๕ 
เรื่อง แนวคิดในการรวมตัวเปนเครือขายลูกเสือชอสะอาด

. มีภารกิจในการเสริมสรางทัศนคติคานิยมในความซ่ื
การปองกันและปราบปรามการทุจริต การปลูกจิตสํานึกและสงเสริมคุณธรรม

เฉพาะในดานความซ่ือสัตยสุจริต จึงเปนแนวทางหนึ่งท่ีตองดําเนินการ 
ดวยเหตุผลดังกลาว สํานักงาน ป.ป.ช. จึงจัดใหมีการประกวดสัญลักษณข้ึนเพ่ือใชสื่อถึงคุณงามความดี  

โดยผลงานท่ีชนะการประกวด คือ "ชอสะอาด" ของนายกิตติบดี  บัวหลวงงาม สื่อถึงความบริสุทธิ์และจริงใจ  
สะทอนใหเห็นถึงความซ่ือสัตยสุจริต ซ่ึงไดนําเผยแพรและขอความรวมมือจากองคกร
ภาคเอกชน และประชาชนท่ัวไป ใหนําไปใชในการจัดกิจกรรมจูงใจใหประพฤติปฏิบัติในสิ่งท่ีดีงาม เพ่ือสราง

บริสุทธิ์ และจริงใจ ใหเกิดข้ึนเปนเครือขายอยางยั่งยืนในชาติบานเมือง
ชอสะอาด” มีแนวคิดมาจากชอดอกไม ซ่ึงเปนของขวัญท่ีนิยมมอบใหกันในวาระสําคัญ  

และครั้งนี้เปนโอกาสท่ีจะรวมมอบของขวัญอันยิ่งใหญแดผูตั้งม่ันและดํารงตนในความซ่ือสัตยสุจริต 
ความดี ไมโกง ไมทุจริตตอตนเองตอผูอ่ืน ตอชุมชน สังคม ศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย

สัญลักษณสงเสริมคุณธรรมความดี ซ่ึงไดรวบรวมทุกลานมือขาวใสสะอาดของคนบนแผนดินไทย
ท้ังในและนอกราชอาณาจักร โดยไมจํากัดเพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนาใด ๆ ท้ังสิ้น รวมเขาไวเปนหนึ่งเดียวกัน

แสดงถึงการรวมพลังไทยทําดีทุกคนไวดวยกัน 
 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

มือสีขาวสะอาดปรากฏรัศมีสีฟากระจาย
ออกมาโดยรอบ หลากหลายขนาดและรูปแบบ 
ผูกมัดรวมเปนชอเดียวกันดวยโบสีธงชาติไทย  

แทนคนท้ังประเทศ ทุกเพศ วัย เ ช้ือชาติ 
ศาสนา ท่ีรวมกันทําความดี โดยเฉพาะในเรื่อง
ความซื่อสัตยสุจริต ผลลัพธท่ีได คือ พลังพิเศษ

โบสีธงชาติ ท่ีผูกชอเอาไว  
   แทนการรวมเปนหน่ึงเดียวกัน
ของทุก ๆ ความดี และนําพลังสะอาด
เหลาน้ีมอบเปนของข
ประเทศชาติ

แสดงใหเห็นถึงความ
สื่อถึงความบริสุทธ์ิและจริงใจ 

เรื่อง แนวคิดในการรวมตัวเปนเครือขายลูกเสือชอสะอาด 

เรื่อง แนวคิดในการรวมตัวเปนเครือขายลูกเสือชอสะอาด 

มีภารกิจในการเสริมสรางทัศนคติคานิยมในความซ่ือสัตยสุจริตใหเกิดข้ึนใน
ตสํานึกและสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

จึงจัดใหมีการประกวดสัญลักษณข้ึนเพ่ือใชสื่อถึงคุณงามความดี  
บัวหลวงงาม สื่อถึงความบริสุทธิ์และจริงใจ  

สะทอนใหเห็นถึงความซ่ือสัตยสุจริต ซ่ึงไดนําเผยแพรและขอความรวมมือจากองคกร หนวยงานภาครัฐ  
ภาคเอกชน และประชาชนท่ัวไป ใหนําไปใชในการจัดกิจกรรมจูงใจใหประพฤติปฏิบัติในสิ่งท่ีดีงาม เพ่ือสราง

ยั่งยืนในชาติบานเมือง 
ซ่ึงเปนของขวัญท่ีนิยมมอบใหกันในวาระสําคัญ  
และดํารงตนในความซ่ือสัตยสุจริต ดวยการทํา

ความดี ไมโกง ไมทุจริตตอตนเองตอผูอ่ืน ตอชุมชน สังคม ศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย และประเทศชาติ  
มือขาวใสสะอาดของคนบนแผนดินไทย           

ติ ศาสนาใด ๆ ท้ังสิ้น รวมเขาไวเปนหนึ่งเดียวกัน       

โบสีธงชาติ ท่ีผูกชอเอาไว                   
แทนการรวมเปนหน่ึงเดียวกัน    

ๆ ความดี และนําพลังสะอาด
เหลาน้ีมอบเปนของขวัญตอบแทน
ประเทศชาติ 
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๑๗๗
 

แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรม  
ช่ือวิชา   แนวคิดในการรวมตัวเปนเครือขายลูกเสือชอสะอาด 
หมู............................... 

ขอ รายการประเมิน ระดับคุณภาพ 
๔ ๓ ๒ ๑ 

๑ การตรงตอเวลา     
๒ ระบบหมูและการมีสวนรวมของสมาชิก     
๓ การสรุปความรูท่ีไดรับ     
 รวม     

       
      ลงชื่อ.................................................  
                                                                         (..................................................) 

                                                               ผูกํากับลูกเสือ 
 

 
เกณฑการประเมินผล 

รายการท่ีประเมิน ระดับคุณภาพ/คะแนน 
ดีมาก (๔) ดี (๓) พอใช (๒) ปรับปรุง (๑) 

๑. การตรงตอเวลา ๑. การเขารวม
กิจกรรมตามเวลา 
/ตรงตอเวลา 
๒. ผลงานสําเร็จ
ตามเวลาท่ีกําหนด 
๓. การนําเสนอใช
เวลาตามท่ีกําหนด 

ปฏิบัติได ๒ ขอ       
ใน ๓ ขอ 

ปฏิบัติได ๑ ขอ         
ใน ๓ ขอ 

ปฏิบัติไมไดเลย 

๒. ระบบหมูและ
การมีสวนรวม   
ของสมาชิก 

ทุกคนมีสวนรวม สมาชิก ๑ คน 
ไมไดมีสวนรวม 

สมาชิก ๒ คน 
ไมไดมีสวนรวม 

สมาชิก ๓ คน     
ข้ึนไป ไมได         
มีสวนรวม 

๓. การสรุปความรู
ท่ีไดรับ 

ถูกตองทุกขอ ผิด ๑ ขอ ผิด ๒ ขอ ผิด ๓ ขอ ข้ึนไป 
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๑๗๘
 

         บทเรียนท่ี ๑๕ 
ช่ือวิชา การจัดทําโครงการรณรงคปองกันและปราบปรามการทุจริต                  เวลา ๑๘๐ นาที 
           โดยเครือขายลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาด                            

ขอบขายรายวิชา 
๑. ความหมาย และองคประกอบของโครงการ  
๒. การวางแผนจัดทําโครงการ/กิจกรรม  
๓. ข้ันตอนการจัดทําโครงการ   

จุดหมาย เพ่ือใหลูกเสือสามัญรุนใหญมีความรู ความเขาใจ และมีทักษะในการจัดทําโครงการ  
วัตถุประสงค 

เม่ือจบบทเรียนนี้แลว ลูกเสือสามัญรุนใหญสามารถ 
๑. เขียนโครงการเก่ียวกับกิจกรรมสงเสริมความซ่ือสัตยสุจริตได 
๒. นําโครงการท่ีจัดทําไปใชในสถานศึกษาของตนเองได 

วิธีสอน/กิจกรรม 
๑. นําเขาสูบทเรียนโดยนําเสนอตัวอยางโครงการ “หนึ่งนาทีกับลูกเสือชอสะอาด” หรือ วีดิทัศน เกม 

เพลง แผนพับ ฯลฯ 
๒. ใหความรูเรื่องการวางแผนจัดทําโครงการและกิจกรรมเพ่ือสงเสริมความซ่ือสัตยสุจริต โดยใช 

Power Point เรื่อง การจัดทําโครงการรณรงคปองกันและปราบปรามการทุจริต โดยเครือขายลูกเสือชอสะอาด 
และใบความรู เรื่อง การจัดทําโครงการรณรงคปองกันและปราบปรามการทุจริต โดยเครือขายลูกเสือชอสะอาด 

๓. มอบหมายใหแตละหมูวางแผนจัดทําโครงการรณรงคปองกันและปราบปรามการทุจริตโดย
เครือขายลูกเสือชอสะอาด ๑ โครงการ  

๔. ตัวแทนแตละหมูนําเสนอโครงการ  
๕. สรุปและประเมินผล 

ส่ือการสอน 
 ๑. วีดิทัศนตัวอยางกิจกรรมสงเสริมความซ่ือสัตย สุจริต 
 ๒. Power Point เรื่อง การจัดทําโครงการรณรงคปองกันและปราบปรามการทุจริต โดยเครือขาย
ลูกเสือชอสะอาด 
 ๓. ใบความรู เรื่อง การจัดทําโครงการรณรงคปองกันและปราบปรามการทุจริต โดยเครือขายลูกเสือ
ชอสะอาด 
 ๔. กระดาษ Flipchart 
 ๕. ปากกาเคมี  
การประเมินผล 
 ๑. วิธีการวัดผล : ประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุม 
 ๒. เครื่องมือวัดผล : แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรม เรื่อง การจัดทําโครงการ 

๓. เกณฑการประเมินผล : มีผลการประเมินผานเกณฑท่ีกําหนด 
เนื้อหาวิชา การจัดทําโครงการรณรงคปองกันและปราบปรามการทุจริต โดยเครือขายลูกเสือชอสะอาด 



181

๑๗๙
 

ใบความรูท่ี ๑๔ 
เรื่อง การจัดทําโครงการรณรงคปองกันและปราบปรามการทุจริต 

โดยเครือขายลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาด 
 

การจัดทําโครงการเพ่ือดําเนินการตามแผนงานอยางใดอยางหนึ่งนั้น สามารถทําใหผูปฏิบัติงานทํางาน
ไดอยางมีข้ันตอน และมองเห็นปญหาในการทํางานไดอยางชัดเจนยิ่งข้ึน รวมท้ังมองเห็นแนวทางในการแกปญหา
อีกดวย การเสนอแนะใหจัดทําโครงการนั้น จําเปนจะตองระดมความสามารถ งบประมาณและทรัพยากรอ่ืน ๆ 
อีกเปนจํานวนมาก ซ่ึงโครงการบางโครงการอาจไมจําเปนตองดําเนินการของบประมาณสนับสนุนก็ได        
แตการเขียนโครงการจะตองทําใหถูกข้ันตอน โดยมีแนวทางในการเขียนโครงการ ดังตอไปนี้ 

๑. โครงการ คือ งานหรือกิจกรรมท่ีระบุรายละเอียดตาง ๆ เพ่ือท่ีจะนําไปปฏิบัติใหบรรลุตาม
วัตถุประสงคท่ีกําหนดในแผน บางครั้งวัตถุประสงคหนึ่ง ๆ อาจจําเปนตองมีหลายโครงการก็ได แตโครงการ
หนึ่ง ๆ จะตองมีสวนประกอบท่ีระบุรายละเอียดอยางชัดเจน และมีความแนนอน ดังนี้ 

๑.๑ ชื่อโครงการ       
๑.๒ หลักการและเหตุผล    
๑.๓ วัตถุประสงค   
๑.๔ เปาหมาย 
๑.๕ วธิีดําเนินงาน 
๑.๖ ระยะเวลา 
๑.๗ สถานท่ี 
๑.๘ งบประมาณ 
๑.๙ ผูรับผิดชอบ 

๑.๑๐ หนวยงานท่ีเก่ียวของ 
๑.๑๑ การประเมินผล 
๑.๑๒ ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

๒. แนวทางในการเขียนโครงการ 
๑.๑ ชื่อโครงการ เปนการกําหนดชื่อโครงการใหเฉพาะเจาะจงในเรื่องท่ีจะทํา 
๑.๒ หลักการและเหตุผล ควรระบุอยางกวาง ๆ วามีความจําเปนและมีความเหมาะสมอยางไร 

จะใหประโยชนอยางไร 
๑.๓ วัตถุประสงค คือ สิ่งท่ีผูทําโครงการตองการจะไดรับ และผลตอเนื่องของโครงการ 
๑.๔ เปาหมาย คือ การระบุชนิด คุณภาพ และขอบขายงานท่ีจะทํา 
๑.๕ วิธีดําเนินงาน เปนการบอกรายละเอียดของการดําเนินงาน หรือวิธีดําเนินงานใหบรรลุ

ตามวัตถุประสงค เริ่มต้ังแตการเตรียมงาน การศึกษาและสํารวจขอเท็จจริงตาง ๆ การเสนอขออนุมัติโครงการ      
การเริ่มงานจนถึงการปฏิบัติงาน 

๑.๖ ระยะเวลา เปนการกําหนดวันเริ่มโครงการ วันสิ้นสุดโครงการ หรือชวงเวลาท่ีดําเนินการ 
๑.๗ สถานท่ี การระบุสถานท่ีหรือบริเวณท่ีจะทําโครงการ 
๑.๘ งบประมาณ แยกงบประมาณรายรับรายจายท้ังหมดไวใหละเอียดท่ีสุดเทาท่ีจะทําได 
๑.๙ ผูรับผิดชอบ ใหระบุชื่อผูทําใหชัดเจนวาใครหรือหนวยงานใดท่ีรับผิดชอบโครงการนั้น ๆ 

 



182

๑๘๐
 

๑.๑๐ หนวยงานท่ีเก่ียวของ คือ หนวยหลักท่ีชวยสงเสริม สนับสนุนใหการดําเนินงานตาม
โครงการสําเร็จลุลวง 

๑.๑๑ การประเมินผล การบอกแนวทางในการประเมินผล วาจะทําอยางไรและทําในชวงเวลาใด 
๑.๑๒ ผลท่ีคาดวาจะไดรับ การระบุผลของโครงการท่ีคาดวาเม่ือเสร็จสิ้นโครงการ 

 
ตัวอยางโครงการ  

๑. ช่ือโครงการ  “หนึ่งนาทีกับลูกเสือชอสะอาด”     
๒. หลักการและเหตุผล 

 ปญหาการทุจริตท่ีเกิดข้ึนในปจจุบันมีแนวโนมท่ีจะมีระดับความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึน ท้ังในองคกร
ภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงบุคคลท่ีเปนท้ังนักการเมืองระดับชาติและระดับทองถ่ิน จากดัชนีชี้วัดความโปรงใส
ของประเทศในเชิงปริมาณ ชี้ใหเห็นความรุนแรงของปญหาการทุจริต ผลการจัดอันดับภาพลักษณคอรรัปชัน
โลกประจําป พ.ศ. ๒๕๕๕ ประเทศไทยไดลําดับท่ี ๘๘ (ได ๓๗ คะแนน จาก ๑๐๐ คะแนน) จากการจัดอันดับ
ท้ังหมด ๑๗๖ ประเทศท่ัวโลก และอยูอันดับท่ี ๑๑ จาก ๒๑ ประเทศในภูมิภาคเอเชีย โดยมีคะแนนเทากับ
ประเทศมาลาวี โมรอคโค ซุรินาม สวาซิแลนด และแซมเบีย มีเพียง ๕๓ ประเทศเทานั้นท่ีสอบผานหรือได
คะแนนเกิน ๕๐ คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ไดแก ประเทศเดนมารก ฟนแลนด และนิวซีแลนด       
ไดคะแนนอันดับหนึ่ง (๙๐ คะแนน  จาก ๑๐๐ คะแนน) ขณะท่ีอีก ๑๒๓ ประเทศมีคะแนนตํ่ากวาครึ่งหนึ่ง  
อันดับสุดทายท่ีไดคะแนนตํ่าท่ีสุด ไดแก ประเทศอัฟกานิสถาน เกาหลีเหนือ และโซมาเลีย (๘ คะแนน จาก 
๑๐๐ คะแนน) สวนระดับความรุนแรงของปญหาการทุจริตในเชิงคุณภาพนั้น จะเห็นไดวาคานิยมของสังคมไทย
มีแนวโนมท่ีแปรเปลี่ยนไปในทิศทางท่ีตรงขามกับคุณธรรม จริยธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งความซ่ือสัตยสุจริต  
จนการทุจริตไดรับการยอมรับจากสังคมไทยในบางระดับแลว เชน การยอมใหมีการทุจริตเกิดข้ึนหากมีผลงาน 
ท่ีพอจะเกิดประโยชนบาง ถาปลอยใหคานิยมท่ีไมถูกตองเชนนี้เกิดข้ึนอีกตอไปโดยไมมีการแกไข ความลมเหลว
ของคุณธรรม จริยธรรม ก็จะเกิดข้ึนกับสังคมไทยและจะสงผลเสียอ่ืน ๆ ตามมาอยางมากมาย อีกท้ังการทุจริต
ในปจจุบันมีรูปแบบท่ีซับซอนมากข้ึน เชน การทุจริตเชิงนโยบาย การมีผลประโยชนซับซอน และการแสวงหา
คาเชาทางเศรษฐกิจ เปนตน ซ่ึงรูปแบบการทุจริตเหลาน้ีเปนรูปแบบทางเศรษฐกิจท่ีรวมสมัยกับการทุจริต    
แบบเกา โดยเปนการขยายตัวของการทุจริตท่ีมาพรอมกับสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม
แบบใหมท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม   

ดังนั้น ในฐานะท่ีเปน “เครือขายลูกเสือชอสะอาด” จึงเห็นสมควรท่ีจะตองชวยกันแกไขปญหารวมกัน  
โดยการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และกระตุนใหมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในการปองกันการทุจริต         
มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหกับเยาวชนในโรงเรียน โดยการจัดทําโครงการ “หนึ่งนาทีกับลูกเสือชอสะอาด”  
เพ่ือใหความรูเก่ียวกับลูกเสือชอสะอาด การสรางคานิยมเก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรม และความซ่ือสัตยสุจริต  
ใหเกิดข้ึนกับเยาวชนในโรงเรียน เพ่ือใหสามารถตอตานการทุจริตไดรอบดานมากข้ึน และเปนการขยาย 
“เครือขายลูกเสือชอสะอาด”   
๓. วัตถุประสงค 

๓.๑ เพ่ือใหบุคลากรในโรงเรียนมีความรูเก่ียวกับ “ลูกเสือชอสะอาด”   
๓.๒ เพ่ือใหบุคลากรในโรงเรียนมีความรูเก่ียวกับภารกิจของ ป.ป.ช. 
๓.๓ เพ่ือใหบุคลากรในโรงเรียนไดรับรูถึงปญหาการทุจริตท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน 
๓.๔  เพ่ือใหบุคลากรในโรงเรียนมีสวนกระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในการปองกันการทุจริต 
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๓.๕ เพ่ือขยายสมาชิก “ลูกเสือชอสะอาด” ในลักษณะ “เครือขายของลูกเสือชอสะอาด” ใหมากข้ึน 
๓.๖  เพ่ือปลูกจิตสํานึกเก่ียวกับความซ่ือสัตยสุจริตและเห็นแกประโยชนสวนรวม   

๔. เปาหมาย 
๔.๑ เชิงปริมาณ   

มีการประชาสัมพันธหนาเสาธงเก่ียวกับลูกเสือชอสะอาด ภารกิจของ ป.ป.ช. ปญหาการทุจริต
ท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน และแนวทางการปองกันการทุจริต อยางนอย ๗๕ ครั้ง 

๔.๒ เชิงคุณภาพ  
บุคลากรในโรงเรียนโดยเฉพาะเยาวชนไดรับความรูและมีคานิยมซ่ือสัตยสุจริตและเห็นแก

ประโยชนสวนรวม 
๕. วิธีดําเนินงาน 

๕.๑ ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมเพ่ือเผยแพรความรูเก่ียวกับลูกเสือชอสะอาด ภารกิจของ ป.ป.ช.  
คุณธรรม จริยธรรม และความซ่ือสัตยสุจริต จัดทําเปนโครงการ “หนึ่งนาทีกับลูกเสือชอสะอาด” กิจกรรมท่ีจัด
จะใชเวลาหลังพิธีกรรมในชวงพิธีเคารพธงชาติตอนเชาของโรงเรียนทุกวัน วันละ ๑ นาที 

๕.๒ เสนอขออนุมัติจากผูบริหารจัดทําโครงการ “หนึ่งนาทีกับลูกเสือชอสะอาด” ตามลําดับข้ันตอน  
๕.๓ จัดกิจกรรมเผยแพรใหความรูตาง ๆ ตามตารางท่ีไดวางแผนและไดรับอนุมัติใหดําเนินการ 
๕.๔ สรุปและประเมินผล 

๖. สถานท่ี 
หนาเสาธงของโรงเรียน 

๗. ระยะเวลา 
ระหวางเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนสิงหาคม 

๘. งบประมาณ 
ใชเงินบริจาคจํานวน ๑,๐๐๐ บาท        

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ  
ประธานชมรม “ลูกเสือชอสะอาด” ในโรงเรียน 

๑๐. หนวยงานท่ีเก่ียวของ 
ฝายวิชาการและฝายบริหารงานบุคคล 

๑๑. การติดตาม ประเมินผล 
สังเกตพฤติกรรมของบุคลากรของโรงเรียน 

๑๒. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
บุคลากรของโรงเรียนโดยเฉพาะเยาวชนมีจิตสํานึกเก่ียวกับความซ่ือสัตยสุจริตและเห็นแกประโยชน

สวนรวม และมีผูสมัครเขารวมเปนสมาชิกของ “ลูกเสือชอสะอาด” อยางนอย ๒๐ คน 
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แบบฟอรมการเขียนโครงการ  
 
๑. ช่ือโครงการ .................................................................................................................................. 

๒. หลักการและเหตุผล   
.............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................ 

๓. วัตถุประสงค 
๓.๑ ……………………...……….……………..………………………………………………………………………… 

............................................................................................................................................................ 
๓.๒ ……………………...……….………………………………………………………………………………………. 

............................................................................................................................................................ 
๓.๓ ……………………...……….………………………………………………………………………………………. 

............................................................................................................................................................ 

๔. เปาหมาย 
๔.๑ เชิงปริมาณ………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๔.๒ เชิงปริมาณ………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๕. วิธีดําเนินงาน 
๕.๑…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………...……………………………………………………………………………………………… 
๕.๒…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………...…………………………………………………………………………………………. 
๕.๓………………………………..………………………………………………………………………………………

……………………………………………...………………………………………………………………………………………….. 

๖. สถานท่ี 
 ………………………………………………………………………..………………………………………………………
…………………………………………………………………….……………………………………………………………………..   

๗. ระยะเวลา 
………………………………………………………………………………………………………………………………

..……………………………………………………………………..…………………………………………………………….…… 
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๘. งบประมาณ 
………………………………………………………..………………………………………………………….…………

……………………………………..…………………………………………..………………………………………………………. 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ/โครงงาน   
………………………………………………………………………………………………………………………………

.……………………………………………………………………………………………………………..………………………….. 

๑๐. หนวยงานท่ีเก่ียวของ 
……………………………………………………..……………………………………………………………………….

….………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

๑๑. การประเมินผล 
๑๑.๑ ……………………………………………………………………………………………………………………. 
๑๑.๒ ………………………………………………………………………………………………………………….... 

๑๒. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
๑๒.๑ …………………………….……………………………………………………………………………………… 
๑๒.๒ ………………….………………………….……………………….................................................... 
๑๒.๓ ………………………………………………….………………………………………………………………… 

       ลงชื่อ…………………………………ผูเสนอโครงการ 
(…………………………………) 

       ลงชื่อ…………………………………ท่ีปรึกษาโครงการ 
(…………………………………) 

       ลงชื่อ…………………………………ผูเห็นชอบโครงการ 
(…………………………………) 

       ลงชื่อ…………………………………ผูอนุมัติโครงการ 
(…………………………………) 
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เทคนิคการจัดทําแผนปฏิบัตงิาน (Action Plan) 
 

เม่ือองคกรกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายหลักเรียบรอยแลว ภาระอันหนักอ้ึงอยางหนึ่งของคนทํางาน 
โดยเฉพาะหัวหนาหนวยงานตาง ๆ คือ การจัดทําแผนงาน/โครงการ พรอมกับแผนการดําเนินงาน หรือท่ีนิยม
เรียกกันวา Action Plan นั่นเอง หลายคนมีคําถามวาจะทําอยางไรให Action Plan มีประสิทธิภาพ แตก็ยังมี
อีกหลายคนถามวามันคืออะไร เจานายบอกใหทํา Action Plan ถาใหแปลเปนไทย ก็พอเขาใจวามันคือ
แผนปฏิบัติงานหรือแผนการดําเนินงาน ประเด็นสําคัญไมไดอยูท่ีความหมายของคําวา Action Plan แต...อยู
ท่ีวาจะเริ่มตนตรงไหน และใน Action Plan ควรมีอะไรบาง  

มีคํากลาวคําหนึ่ง (จําไมไดเหมือนกันวาไดมาจากไหน) เขากลาววา "Plan your work, work you 
plan, your plan will work" ผมเห็นดวยกับแนวคิดนี้นะครับ เพราะวาถึงแมเราไดมีการวางแผนงาน/
โครงการไวอยางดีแคไหน แตถาเราไมทําตามแผนท่ีวางไว แผนงานนั้น ๆ ก็ไมมีความหมายอะไร อะไรท่ีจะชวย
ใหเราทําตามแผนงาน/โครงการท่ีกําหนดไว สิ่งนั้นก็คือ Action Plan  

คําวา Action Plan ถาแปลเปนไทยแบบตรง ๆ ตัว จะเรียกวา "แผนปฏิบัติ" บางทานก็เรียกวา 
แผนการดําเนินการ แผนการดําเนินงาน แผนปฏิบัติมีความสําคัญตรงท่ีเปนเครื่องมือในการแปลงแผนงาน/
โครงการไปสูกิจกรรมยอยในเชิงปฏิบัติ และชวยในการควบคุมใหผูปฏิบัติงาน ดําเนินงานไดสะดวกมากยิ่งข้ึน 
ลดภาระในการตัดสินใจวาจะทําอะไรเม่ือไหร ลดความเสี่ยงในการควบคุมใหเปนไปตามเปาหมายของแผนงาน/
โครงการ 
แผนปฏิบัติท่ีดี ควรจะประกอบดวยสวนตาง ๆ ดังนี้ 

๑. ช่ือแผนปฏิบัติ เนื่องจากแตละปมีแผนงาน/โครงการเยอะมาก ดังนั้น เราควรจะต้ังชื่อแผนปฏิบัติ
ใหชัดเจนและท่ีสําคัญควรจะต้ังชื่อโดยอาศัยแนวคิดทางการตลาดเขามาดวย เพราะจะชวยใหทุกคนท่ีเก่ียวของ
สามารถจดจําแผนปฏิบัตินั้นไดดียิ่งข้ึน เปนการสรางแบรนดเนมของแผนปฏิบัตินั้น ๆ  

๒. ข้ันตอนหลัก ในแผนปฏิบัติควรจะกําหนดข้ันตอน/กระบวนการหลัก ๆ ไวใหชัดเจน โดยเริ่มจาก
กระบวนการแรกจนถึงกระบวนการสุดทายกอน เชน ข้ันตอนแรกจัดฝกอบรมใหความรู ข้ันตอนท่ีสองประชุม
เชิงปฏิบัติการ ข้ันตอนท่ีสามใหเก็บรวบรวมขอมูล ข้ันตอนท่ีสี่...หา....ฯลฯ  

๓. กิจกรรม เม่ือเราไดข้ันตอนหรือกระบวนการหลักแลว ใหกําหนดกิจกรรมยอย ๆ ของแตละข้ันตอน
วามีอะไรบาง เชน ข้ันตอนการฝกอบรม จะมีกิจกรรมยอย ๆ ตาง ๆ อาจจะเปนการกําหนดหลักสูตรฝกอบรม 
การติดตอวิทยากร แจงกําหนดการฝกอบรมใหหนวยงานตาง ๆ รับทราบ ฯลฯ  

๔. วิธีการหรือแนวทางในการปฏิบัติ เพ่ือปองกันปญหาในการนํากิจกรรมไปปฏิบัติ ควรจะระบุแนวทาง
ในการปฏิบัติตามกิจกรรมนั้น ๆ ดวย เชน ประชาสัมพันธโดยการติดประกาศ การใชอีเมล เสียงตามสาย และ 
มีการติดตามผลทุกสัปดาห ฯลฯ  

๕. กําหนดวันเวลาสถานท่ี ใหระบุวากิจกรรมแตละขอนั้นจะทําเม่ือไหร ถาระบุวัน เวลา และสถานท่ี
ไดจะดีมาก ท้ังนี้ เพ่ือจะสามารถดูภาพรวมของแผนปฏิบัติไดวา มีกิจกรรมไหนบางท่ีสามารถทําไปพรอมกันได 
กิจกรรมไหนบางท่ีตองรอใหกิจกรรมอ่ืนเสร็จกอนจึงจะดําเนินการได  

๖. ความเส่ียงของข้ันตอนหรือกิจกรรม เพ่ือใหแผนปฏิบัติเปนแผนท่ีคํานึงถึงการปฏิบัติจริง ๆ จึงควรมี
สวนท่ีเราเรียกวา การวิเคราะหความเสี่ยงหรือปญหาอุปสรรคของข้ันตอนหรือกิจกรรมนั้น ๆ ดวยวามีอะไรบาง 
เชน ความเสี่ยงของกิจกรรมการจัดฝกอบรม คือ หนวยงานตาง ๆ งานเยอะ ไมสามารถสงคนเขามารับ       
การฝกอบรมพรอมกันไดครั้งละมาก ๆ  

  



187

๑๘๕
 

๗. แผนปฏิบัติรองรับ/แผนปฏิบัติสํารอง ใหนําเอาความเสี่ยงหรือปญหาอุปสรรคท่ีอาจจะเกิดข้ึน      
มาวิเคราะหหาทางปองกันแกไข ผอนหนักใหเปนเบา เพ่ือปองกันหรือลดผลท่ีจะเขามากระทบตอแผนปฏิบัติ
โดยรวม เชน อาจจะตองแบงการฝกอบรมออกเปนกลุมยอย ๆ หรืออาจจะเริ่มกําหนดการฝกอบรมใหเร็วข้ึน
และทยอยฝกอบรมท้ังป  

๘. งบประมาณ ควรจะมีการวิเคราะหและกําหนดงบประมาณจากทุกกิจกรรม ท้ังนี้ เพ่ือใหแผนปฏิบัติ
มีความใกลเคียงกับความเปนจริงมากยิ่งข้ึน เพราะถาเราประมาณการงบประมาณยอยมากเทาไหร โอกาสท่ี
งบประมาณโดยรวมจะผิดพลาดก็ยอมมีนอยลง  

๙. ผูรับผิดชอบ ควรจะมีการกําหนดตําแหนงหรือชื่อบุคคลผูท่ีรับผิดชอบแผนปฏิบัติหลัก (Action 
Plan Leader/Owner) ไวหนึ่งคน และในแตละกิจกรรมควรจะกําหนดผูรับผิดชอบใหชัดเจนเชนเดียวกัน ท้ังนี้
เพ่ือจะไดพิจารณาดูวาใครรับผิดชอบมากนอยเกินไป คนท่ีรับผิดชอบมีความเหมาะสมกับกิจกรรมนั้น ๆ หรือไม  

จากรายละเอียดของแผนปฏิบัติดังกลาวนี้ นาจะพอมีประโยชนกับทานที่กําลังจัดทําแผนงาน/โครงการ
และแผนปฏิบัติสําหรับปงบประมาณหนาไดบาง กอนท่ีจะจัดทําแผนปฏิบัติในปหนา กรุณาทบทวนขอดีขอดอย
ของแผนปฏิบัติในปนี้กอนวา จะนําไปพัฒนาปรับปรุงการจัดทําแผนปฏิบัติในปหนาไดอยางไรบาง และหวังเปน
อยางยิ่งวา ปหนาแผนปฏิบัติของทานจะชวยใหทานบรรลุเปาหมายในการบริหารงานไดดียิ่งข้ึน 
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๑๘๗

แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรม  
เรื่อง  การจัดทําโครงการรณรงคปองกันและปราบปรามการทุจริต โดยเครือขายลูกเสือสามัญรุนใหญ        

ชอสะอาด 
หมู............................... 

ขอ รายการประเมิน ระดับคุณภาพ 
๔ ๓ ๒ ๑ 

๑ การมีสวนรวมของสมาชิก     
๒ ความคิดริเริ่มสรางสรรค     
๓ ความถูกตองของการจัดทําโครงการ     
๔ วิธีการนําเสนอ     
๕ ความเปนไปไดของโครงการ     
 รวม     

      ลงชื่อ.................................................  
                                                                         (..................................................) 

                                                               ผูกํากับลูกเสือ 
เกณฑการประเมินผล 

รายการท่ีประเมิน ระดับคุณภาพ/คะแนน 
ดีมาก (๔) ดี (๓) พอใช (๒) ปรับปรุง (๑) 

๑. การมีสวนรวม         
ของสมาชิก 

ทุกคนมีสวนรวม สมาชิก ๑ คน
ไมไดมีสวนรวม 

สมาชิก ๒ คน
ไมไดมีสวนรวม 

สมาชิก ๓ คน
ข้ึนไป ไมได         
มีสวนรวม 

๒. ความคิดริเริ่ม
สรางสรรค 

๑. ใหมไมซ้ําใคร 
๒. มีประโยชน 
๓. ประยุกตเปนรูปแบบใหม 

ปฏิบัติได ๒ ขอ 
ใน ๓ ขอ 

ปฏิบัติได ๑ ขอ
ใน ๓ ขอ 

ปฏิบัติไมไดเลย 

๓. ความถูกตอง
ของการจัดทํา
โครงการ  

ถูกตองทุกข้ันตอนตาม        
แนวทางการจัดทําโครงการ 

ผิด ๑ - ๒ ขอ ผิด ๒ - ๔ ขอ ผิด ๕ ขอ ข้ึนไป 

๔. วิธีการนําเสนอ ๑. นําเสนอนาสนใจ 
๒. เสียงดังฟงชัดเจน 
๓. วาจาสุภาพ 
๔. ตามกําหนดเวลา 

ปฏิบัติได ๓ ขอ ปฏิบัติได ๒ ขอ ปฏิบัติได ๑ ขอ 

๕. ความเปนไปได      
ของโครงการ 

๑. ปฏิบัติไดจริง 
๒. มีประโยชน 
๓. มีความคุมคา 
๔. ยึดหลักความซ่ือสัตยสุจริต   

ปฏิบัติได ๓ ขอ ปฏิบัติได ๒ ขอ ปฏิบัติได ๑ ขอ 



190

ส่วนที่ ๓
กิจกรรมเสนอแนะ
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การประดับเครื่องหมายลูกเสือ

 

 
 
ช่ือเครื่องหมาย “ลูกเสือชอสะอาด
สัญลักษณ “ชอสะอาด

ของคนบนแผนดินไทย ท้ังในและนอกราชอาณาจักร โดยไมจํากัดเพศ วัย เชื้อชาติ และศาสนาใด ๆ ท้ังสิ้น 
รวมเขาไวเปนหนึ่งเดียวกัน ผูกดวยโบวสีธงชาติไ

สัญลักษณ “วงเชือกผูกเง่ือนพิรอด
ลูกเสือโลก 

สัญลักษณ “ลูกเสือ”
ประกอบกับรูปหนาเสือ มีอักษรจารึกดานลางวา 

พ้ืนสีขาว แสดงถึง ความบริสุทธิ์ ความซ่ือสัตยสุจริต
เชือกสีมวง แสดงถึง ความเปนผูนําและการชวยเหลือผูอ่ืน และเปนสีของวันท่ีมีการประกาศใช

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
คําขวัญ “เสียชีพอยาเสียสัตย

ความมีคุณธรรม จริยธรรมของลูกเสือ

๑๙๔

การประดับเครื่องหมายลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาด 
ตราสัญลักษณลูกเสือชอสะอาด  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลูกเสือชอสะอาด” ประดับท่ีอกเสื้อดานขวาเหนือกระเปา
ชอสะอาด” เปนสัญลักษณสงเสริมคุณงามความดี ซ่ึงไดรวบรวมทุกลานมือขาวใสสะอาด

ของคนบนแผนดินไทย ท้ังในและนอกราชอาณาจักร โดยไมจํากัดเพศ วัย เชื้อชาติ และศาสนาใด ๆ ท้ังสิ้น 
รวมเขาไวเปนหนึ่งเดียวกัน ผูกดวยโบวสีธงชาติไทย แสดงถึงการรวมพลังไทยทําดีทุกคนเขาไวดวยกัน

วงเชือกผูกเง่ือนพิรอด” หมายถึง ความสามัคคีและความเปนพ่ีนองกันของขบวนการ

” ประกอบดวย สัญลักษณลูกเสือโลก คือ รูปเฟอรเดอลีส 
จารึกดานลางวา “เสียชีพอยาเสียสัตย”  

แสดงถึง ความบริสุทธิ์ ความซ่ือสัตยสุจริต 

แสดงถึง ความเปนผูนําและการชวยเหลือผูอ่ืน และเปนสีของวันท่ีมีการประกาศใช
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซ่ึงเปนวันเสาร 

พอยาเสียสัตย” สื่อถึง ความภูมิใจในลูกเสือไทย มีจิตสํานึกในการทําความดี และ
ความมีคุณธรรม จริยธรรมของลูกเสือ 

 
 
 
 
 
 

 

อกเสื้อดานขวาเหนือกระเปา 

เปนสัญลักษณสงเสริมคุณงามความดี ซ่ึงไดรวบรวมทุกลานมือขาวใสสะอาด
ของคนบนแผนดินไทย ท้ังในและนอกราชอาณาจักร โดยไมจํากัดเพศ วัย เชื้อชาติ และศาสนาใด ๆ ท้ังสิ้น 

ทย แสดงถึงการรวมพลังไทยทําดีทุกคนเขาไวดวยกัน 

หมายถึง ความสามัคคีและความเปนพ่ีนองกันของขบวนการ

ญลักษณลูกเสือโลก คือ รูปเฟอรเดอลีส (Fleur-de-lis) 

แสดงถึง ความเปนผูนําและการชวยเหลือผูอ่ืน และเปนสีของวันท่ีมีการประกาศใช

สื่อถึง ความภูมิใจในลูกเสือไทย มีจิตสํานึกในการทําความดี และ

๑๙๕
 

แนวทางการจัดตั้งกองลูกเสือสามัญรุนใหญในสถานศึกษา 
 
การจัดตั้งกองลูกเสือ - เนตรนารีในสถานศึกษา 
  การจัดกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารีในสถานศึกษาตามหลักสูตรท่ีสถานศึกษากําหนด ควรดําเนินการ       
ใหเปนไปตามขอบังคับคณะลูกเสือแหงชาติวาดวยการปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษ พ.ศ. ๒๕๐๙ ผูบริหาร
โรงเรียนและผูรับผิดชอบกิจกรรมลูกเสือ ควรสํารวจขอมูลลูกเสือ - เนตรนารี และดําเนินการดังนี้ 

๑. รับสมัครนักเรียนและรวบรวมจํานวนลูกเสือ - เนตรนารี แตละประเภทแลวเขียนใบสมัครเขาเปน
ลูกเสือ (ใชแบบ ลส.๓) ดังนี้ 

๑.๑ กองลูกเสือสํารอง หมายถึง นักเรียนชายท่ีเรียนระดับชวงชั้นท่ี ๑ ตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ คือ ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ - ๓ ใหมีจํานวน ๒ - ๖ หมู หมูหนึ่งมีลูกเสือ 
๔ - ๖ คน รวมท้ังนายหมูและรองนายหมูดวย (ขอบังคับฯ พ.ศ. ๒๕๐๙ ขอ ๗๒) กองลูกเสือสํารองมีลูกเสือ
ต้ังแต ๘ - ๓๖ คน (ขอบังคับฯ พ.ศ. ๒๕๐๘ ขอ ๖) 

๑.๒ กองเนตรนารีสํารอง หมายถึง นักเรียนหญิงท่ีเรียนระดับชวงชั้นท่ี ๑ ตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ คือ ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ - ๓ ใหมีจํานวน ๒ - ๖ หมู หมูหนึ่งมี 
เนตรนารี ๔ - ๖ คน รวมท้ังนายหมูและรองนายหมูดวย (ขอบังคับฯ พ.ศ. ๒๕๐๙ ขอ ๗๒) กองเนตรนารีสํารอง
มีเนตรนารีตั้งแต ๘ - ๓๖ คน 

๑.๓ กองลูกเสือสามัญ หมายถึง นักเรียนชายท่ีเรียนระดับชวงชั้นท่ี ๒ ตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ คือ ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๔ - ๖ ใหมีจํานวน ๒ - ๖ หมู หมูหนึ่งมีลูกเสือ 
๖ - ๘ คน รวมท้ังนายหมูและรองนายหมูดวย (ขอบังคับฯ ฉบับท่ี ๑๓ พ.ศ. ๒๕๒๕ ขอ ๘๔) กองลูกเสือสามัญ   
มีลูกเสือต้ังแต ๑๒ - ๔๘ คน (ขอบังคับฯ พ.ศ. ๒๕๐๘ ขอ ๖) 

๑.๔ กองเนตรนารีสามัญ หมายถึง นักเรียนหญิงท่ีเรียนระดับชวงชั้นท่ี ๒ ตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ คือ ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๔ - ๖ ใหมีจํานวน ๒ - ๖ หมู หมูหนึ่งมี
เนตรนารี ๖ - ๘ คน รวมท้ังนายหมูและรองนายหมูดวย กองเนตรนารีสามัญมีเนตรนารีตั้งแต ๑๒ - ๔๘ คน 

๑.๕ กองลูกเสือสามัญรุนใหญ หมายถึง นักเรียนชายท่ีเรียนระดับชวงชั้นท่ี ๓ ตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ คือ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ - ๓ ใหมีจํานวน ๒ - ๖ หมู หมูหนึ่งมีลูกเสือ 
๖ - ๘ คน รวมท้ังนายหมูและรองนายหมูดวย กองลูกเสือสามัญรุนใหญมีลูกเสือต้ังแต ๘ - ๔๘ คน (ขอบังคับฯ 
ฉบับท่ี ๑๔ พ.ศ. ๒๕๒๘) 

๑.๖ กองเนตรนารีสามัญรุนใหญ หมายถึง นักเรียนหญิงท่ีเรียนระดับชวงชั้นท่ี ๓ ตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ คือ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ - ๓ ใหมีจํานวน ๒ - ๖ หมู หมูหนึ่งมี     
เนตรนารี ๔ - ๘ คน รวมท้ังนายหมูและรองนายหมูดวย กองเนตรนารีสามัญรุนใหญมีเนตรนารีตั้งแต ๘ - ๔๘ คน 

๑.๗ กองลูกเสือวิสามัญ หมายถึง นักเรียนหรือนักศึกษาชายท่ีเรียนระดับมัธยมศึกษาปท่ี     
๔ - ๖ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ - ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือระดับอุดมศึกษา ประกอบดวยลูกเสือ
วิสามัญอยางนอย ๑๐ คน ไมเกิน ๔๐ คน กองลูกเสือวิสามัญจะแบงเปนชุดหรือหมูตามความตองการ และ 
ควรมีลูกเสือวิสามัญชุดหรือหมูละ ๔ - ๖ คน รวมท้ังนายหมูและรองนายหมูดวย  

๑.๘ กองเนตรนารีวิสามัญ หมายถึง นักเรียนหรือนักศึกษาหญิงท่ีเรียนระดับมัธยมศึกษาปท่ี 
๔ - ๖ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ - ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือระดับอุดมศึกษา ประกอบดวยเนตรนารี
วิสามัญอยางนอย ๑๐ คน ไมเกิน ๔๐ คน กองลูกเสือวิสามัญจะแบงเปนชุดหรือหมูตามความตองการก็ได และ
ควรมีลูกเสือวิสามัญชุดหรือหมูละ ๔ - ๖ คน รวมท้ังนายหมูและรองนายหมูดวย  
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๑๙๕
 

แนวทางการจัดตั้งกองลูกเสือสามัญรุนใหญในสถานศึกษา 
 
การจัดตั้งกองลูกเสือ - เนตรนารีในสถานศึกษา 
  การจัดกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารีในสถานศึกษาตามหลักสูตรท่ีสถานศึกษากําหนด ควรดําเนินการ       
ใหเปนไปตามขอบังคับคณะลูกเสือแหงชาติวาดวยการปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษ พ.ศ. ๒๕๐๙ ผูบริหาร
โรงเรียนและผูรับผิดชอบกิจกรรมลูกเสือ ควรสํารวจขอมูลลูกเสือ - เนตรนารี และดําเนินการดังนี้ 

๑. รับสมัครนักเรียนและรวบรวมจํานวนลูกเสือ - เนตรนารี แตละประเภทแลวเขียนใบสมัครเขาเปน
ลูกเสือ (ใชแบบ ลส.๓) ดังนี้ 

๑.๑ กองลูกเสือสํารอง หมายถึง นักเรียนชายท่ีเรียนระดับชวงชั้นท่ี ๑ ตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ คือ ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ - ๓ ใหมีจํานวน ๒ - ๖ หมู หมูหนึ่งมีลูกเสือ 
๔ - ๖ คน รวมท้ังนายหมูและรองนายหมูดวย (ขอบังคับฯ พ.ศ. ๒๕๐๙ ขอ ๗๒) กองลูกเสือสํารองมีลูกเสือ
ต้ังแต ๘ - ๓๖ คน (ขอบังคับฯ พ.ศ. ๒๕๐๘ ขอ ๖) 

๑.๒ กองเนตรนารีสํารอง หมายถึง นักเรียนหญิงท่ีเรียนระดับชวงชั้นท่ี ๑ ตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ คือ ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ - ๓ ใหมีจํานวน ๒ - ๖ หมู หมูหน่ึงมี 
เนตรนารี ๔ - ๖ คน รวมท้ังนายหมูและรองนายหมูดวย (ขอบังคับฯ พ.ศ. ๒๕๐๙ ขอ ๗๒) กองเนตรนารีสํารอง
มีเนตรนารีตั้งแต ๘ - ๓๖ คน 

๑.๓ กองลูกเสือสามัญ หมายถึง นักเรียนชายท่ีเรียนระดับชวงชั้นท่ี ๒ ตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ คือ ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๔ - ๖ ใหมีจํานวน ๒ - ๖ หมู หมูหนึ่งมีลูกเสือ 
๖ - ๘ คน รวมท้ังนายหมูและรองนายหมูดวย (ขอบังคับฯ ฉบับท่ี ๑๓ พ.ศ. ๒๕๒๕ ขอ ๘๔) กองลูกเสือสามัญ   
มีลูกเสือต้ังแต ๑๒ - ๔๘ คน (ขอบังคับฯ พ.ศ. ๒๕๐๘ ขอ ๖) 

๑.๔ กองเนตรนารีสามัญ หมายถึง นักเรียนหญิงท่ีเรียนระดับชวงชั้นท่ี ๒ ตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ คือ ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๔ - ๖ ใหมีจํานวน ๒ - ๖ หมู หมูหนึ่งมี
เนตรนารี ๖ - ๘ คน รวมท้ังนายหมูและรองนายหมูดวย กองเนตรนารีสามัญมีเนตรนารีตั้งแต ๑๒ - ๔๘ คน 

๑.๕ กองลูกเสือสามัญรุนใหญ หมายถึง นักเรียนชายท่ีเรียนระดับชวงชั้นท่ี ๓ ตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ คือ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ - ๓ ใหมีจํานวน ๒ - ๖ หมู หมูหนึ่งมีลูกเสือ 
๖ - ๘ คน รวมท้ังนายหมูและรองนายหมูดวย กองลูกเสือสามัญรุนใหญมีลูกเสือต้ังแต ๘ - ๔๘ คน (ขอบังคับฯ 
ฉบับท่ี ๑๔ พ.ศ. ๒๕๒๘) 

๑.๖ กองเนตรนารีสามัญรุนใหญ หมายถึง นักเรียนหญิงท่ีเรียนระดับชวงชั้นท่ี ๓ ตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ คือ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ - ๓ ใหมีจํานวน ๒ - ๖ หมู หมูหนึ่งมี     
เนตรนารี ๔ - ๘ คน รวมท้ังนายหมูและรองนายหมูดวย กองเนตรนารีสามัญรุนใหญมีเนตรนารีตั้งแต ๘ - ๔๘ คน 

๑.๗ กองลูกเสือวิสามัญ หมายถึง นักเรียนหรือนักศึกษาชายท่ีเรียนระดับมัธยมศึกษาปท่ี     
๔ - ๖ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ - ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือระดับอุดมศึกษา ประกอบดวยลูกเสือ
วิสามัญอยางนอย ๑๐ คน ไมเกิน ๔๐ คน กองลูกเสือวิสามัญจะแบงเปนชุดหรือหมูตามความตองการ และ 
ควรมีลูกเสือวิสามัญชุดหรือหมูละ ๔ - ๖ คน รวมท้ังนายหมูและรองนายหมูดวย  

๑.๘ กองเนตรนารีวิสามัญ หมายถึง นักเรียนหรือนักศึกษาหญิงท่ีเรียนระดับมัธยมศึกษาปท่ี 
๔ - ๖ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ - ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือระดับอุดมศึกษา ประกอบดวยเนตรนารี
วิสามัญอยางนอย ๑๐ คน ไมเกิน ๔๐ คน กองลูกเสือวิสามัญจะแบงเปนชุดหรือหมูตามความตองการก็ได และ
ควรมีลูกเสือวิสามัญชุดหรือหมูละ ๔ - ๖ คน รวมท้ังนายหมูและรองนายหมูดวย  

 



193

๑๙๖
 

๒. เริ่มทําการสอนวิชาลูกเสือ - เนตรนารีตามหลักสูตรกําหนด 
๓. มีผูบังคับบัญชาท่ีผานการฝกอบรมวิชาผูกํากับลูกเสือประเภทนั้น ๆ อยางนอยข้ันความรูเบื้องตน 

๑ คน ทําหนาท่ีเปนผูกํากับกับ มีรองผูกํากับอีก ๑ คน ข้ึนไปเปนผูชวย (วิธีปฏิบัติของสํานักงานฯ กลุมลูกเสือ 
๑ กลุม มีกรรมการกลุมไมเกิน ๔๐ คน และกองลูกเสือ ๑ กอง มีรองผูกํากับไมเกิน ๑๐ คน) 

๔. ดําเนินการขออนุญาต โดยกรอกลงแบบคําขอตอไปนี้ แบบละ ๓ ชุด 
๔.๑ ล.ส.๑ ใบคํารองขอต้ังกลุมลูกเสือหรือกองลูกเสือ 
๔.๒ ล.ส.๒ ใบสมัครขอเปนผูบังคับบัญชาลูกเสือ  
๔.๓ ทําหนังสือนําของผูบังคับบัญชา/ผูขออนุญาต สงผานหนวยงานตนสังกัดเพ่ือขออนุญาต

ตอผูมีอํานาจแตงต้ังแลวแตกรณี ถึงเลขาธิการสํานักงานลูกเสือแหงชาติหรือผูอํานวยการลูกเสือจังหวัด สงใบ
แตงต้ังใหเปนเจาหนาท่ีลูกเสือ (ลส.๑๓) ตําแหนงผูกํากับหรือรองผูกํากับมาใหโรงเรียน 

๕. เม่ือไดรับอนุมัติใหต้ังกองไดแลว ใหทําพิธีเขาประจํากองและจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ตามปกติอยางตอเนื่อง (โรงเรียนจะไดรับ ลส.๑๑ หรือ ลส.๑๒ ใหต้ังกลุมหรือกองลูกเสือจากสํานักงานลูกเสือ
แหงชาติหรือสํานักงานคณะกรรมการลูกเสือจังหวัด)  
  

๑๙๗
 

เกณฑการจัดตั้งลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาดในสถานศึกษา 
 

๑. สถานศึกษาตองจัดการอบรมหลักสูตรลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาด อยางนอย ๒ หมู ๆ ละ           
๖ - ๘ คน โดย 

๑.๑ ฝกอบรมหลักสูตรลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาด ๓ วัน ๒ คืน (ไดรับวุฒิบัตร) 
๑.๒ ทดสอบความรูดานความซ่ือสัตยสุจริต ความโปรงใส ความเปนพลเมืองดี และจิตอาสา

จากคณะกรรมการ 
๑.๓ เขารวมกิจกรรมรณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธความซ่ือสัตยสุจริต ความโปรงใส   

ความเปนพลเมืองดีและจิตอาสา รวมกับสถานศึกษา ครอบครัว และชุมชน หรือมีสวนรวมกิจกรรม
สาธารณประโยชน อยางนอย ๓ กิจกรรม (ภายในระยะเวลา ๓ เดือน) 

๑.๔ ผูบังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาดรับรองผลการปฏิบัติงาน 
๒. ควรมีผูบังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาดในโรงเรียน อยางนอย ๑ คน 
๓. การดําเนินการขอมีลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาดในสถานศึกษา 

๓.๑ ผูบังคับบัญชาลูกเสือในสถานศึกษา ทําหนังสือแจงผลการอบรมหลักสูตรลูกเสือสามัญ
รุนใหญชอสะอาดผานสถานศึกษา ผานสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัด จากนั้น สํานักงาน ป.ป.ช. ประจํา
จังหวัด สงไปยังสํานักงาน ป.ป.ช. (สวนกลาง) รวบรวมและพิจารณานําเสนอตอไปยังสํานักงานลูกเสือแหงชาติ 
ในการนี้ ใหสถานศึกษาทําสําเนาแจงสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีดูแล รับทราบอีกทางหนึ่งดวย  

๓.๒ สํานักงานลูกเสือแหงชาติ เ ม่ือไดรับหนังสือและพิจารณาเห็นสมควรรับรองให
สถานศึกษามีลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาดได ก็จะมีหนังสือตอบกลับไปยังสถานศึกษาท่ีมีหนังสือขออนุญาตมา 

๓.๓ สถานศึกษาสามารถจัดอบรมขยายผลหลักสูตรลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาดตอไปได 
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๑๙๗
 

เกณฑการจัดตั้งลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาดในสถานศึกษา 
 

๑. สถานศึกษาตองจัดการอบรมหลักสูตรลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาด อยางนอย ๒ หมู ๆ ละ           
๖ - ๘ คน โดย 

๑.๑ ฝกอบรมหลักสูตรลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาด ๓ วัน ๒ คืน (ไดรับวุฒิบัตร) 
๑.๒ ทดสอบความรูดานความซ่ือสัตยสุจริต ความโปรงใส ความเปนพลเมืองดี และจิตอาสา

จากคณะกรรมการ 
๑.๓ เขารวมกิจกรรมรณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธความซ่ือสัตยสุจริต ความโปรงใส   

ความเปนพลเมืองดีและจิตอาสา รวมกับสถานศึกษา ครอบครัว และชุมชน หรือมีสวนรวมกิจกรรม
สาธารณประโยชน อยางนอย ๓ กิจกรรม (ภายในระยะเวลา ๓ เดือน) 

๑.๔ ผูบังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาดรับรองผลการปฏิบัติงาน 
๒. ควรมีผูบังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาดในโรงเรียน อยางนอย ๑ คน 
๓. การดําเนินการขอมีลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาดในสถานศึกษา 

๓.๑ ผูบังคับบัญชาลูกเสือในสถานศึกษา ทําหนังสือแจงผลการอบรมหลักสูตรลูกเสือสามัญ
รุนใหญชอสะอาดผานสถานศึกษา ผานสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัด จากนั้น สํานักงาน ป.ป.ช. ประจํา
จังหวัด สงไปยังสํานักงาน ป.ป.ช. (สวนกลาง) รวบรวมและพิจารณานําเสนอตอไปยังสํานักงานลูกเสือแหงชาติ 
ในการนี้ ใหสถานศึกษาทําสําเนาแจงสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีดูแล รับทราบอีกทางหนึ่งดวย  

๓.๒ สํานักงานลูกเสือแหงชาติ เ ม่ือไดรับหนังสือและพิจารณาเห็นสมควรรับรองให
สถานศึกษามีลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาดได ก็จะมีหนังสือตอบกลับไปยังสถานศึกษาท่ีมีหนังสือขออนุญาตมา 

๓.๓ สถานศึกษาสามารถจัดอบรมขยายผลหลักสูตรลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาดตอไปได 
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๑๙๘
 

บรรณานุกรม 
 

คณะกรรมการลูกเสือฝายพัฒนาบุคลากร, สํานักงานลูกเสือแหงชาติ. คูมือการฝกอบรมผูบังคับบัญชาลูกเสือ          
ข้ันผูชวยผูใหการฝกอบรมวิชาผูกํากับลูกเสือ  

งานสารสนเทศ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. วารสารปท่ี ๓๓ ฉบับท่ี ๑๒๕  
มกราคม-มีนาคม ๒๕๕๓ เรยีบเรียง ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕   

สํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน, คูมือการฝกอบรมหลักสูตรลูกเสือประชาธิปไตย 
สํานักงาน ป.ป.ช., จุลสารของสํานักงาน ป.ป.ช. 
สํานักงานลูกเสือแหงชาติ, คูมือการฝกอบรมวิชาผูกํากับลูกเสือสามัญรุนใหญ ข้ันความรูเบ้ืองตน 
สํานักงานลูกเสือแหงชาติ, ขอบังคับคณะลูกเสือแหงชาติวาดวยการปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ 

พ.ศ. ๒๕๐๙ 
สํานักงาน ป.ป.ช., รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประจําป 

พ.ศ. ๒๕๔๔ 
เลม ๑๒๗ ตอนท่ี ๘๐ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ 
รก.๒๕๔๓/๑๐๕ก/๔๔/๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ 
เลม ๑๒๖ ตอนท่ี ๕๓ ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๒ 
เลม ๑๒๘ ตอนท่ี ๖๔ ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ 
เลม ๑๒๗ ตอนท่ี ๖๕ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๓ 
สมคิด  ลวางกูร www.facebook.com/SomkidFanPage สืบคนเม่ือวันท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖ 
แหลงขอมูล www.bureausrs.org สืบคนเม่ือวันท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖ 
แหลงขอมูล www.skp.more.go.th สืบคนเม่ือวันท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖ 
แหลงขอมูล www.scoutthailand.org สืบคนเม่ือวันท่ี ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
แหลงขอมูล www.macc.go.th สืบคนเม่ือวันท่ี ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
แหลงขอมูล http://www.kpi.ac.th/wiki/index สืบคนเม่ือวันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๕๖ 
แหลงขอมูล http://th.wikipedia.org สืบคนเม่ือวันท่ี ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
แหลงขอมูล http://www2.diw.go.th/ppp/PDF/people.PDF สืบคนเม่ือวันท่ี ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๖  
แหลงขอมูล http://nucha.chs.ac.th/1.1.html สืบคนเม่ือวันท่ี ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
แหลงขอมูล https://sites.google.com/site/rattanakosinstrategy/school-of-politics สืบคนเม่ือวันท่ี 

๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
แหลงขอมูล knowledge/political-development-plan/strategy-3/social-sanction สืบคนเม่ือวันท่ี 

๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
แหลงขอมูล http://www.theiiat.or.th/km/newsdesc.php สืบคนเม่ือวันท่ี ๒ มีนาคม ๒๕๕๗ 
แหลงขอมูล http://www.nithan.in.th สืบคนเม่ือวันท่ี ๒ มีนาคม ๒๕๕๗ 
แหลงขอมูล www.th.answers.yahoo.com/question/index?qid=20071114013519AAOEEzm

สืบคนเม่ือวันท่ี ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗ 
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๑๙๘

 
 
 

      
คําสั่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

ท่ี 73/2556 
เรื่อง  แตงต้ังคณะอนุกรรมการบริหารโครงการลูกเสือชอสะอาด 

 
 

 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการประชุมครั้งท่ี 152 - 17/2556 เม่ือวันท่ี 28 กุมภาพันธ 
2556 มีมติเห็นชอบใหแตงต้ังคณะอนุกรรมการบริหารโครงการลูกเสือชอสะอาด 

  ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 19 (16) แหงพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2554 จึงใหแตงต้ังคณะอนุกรรมการบริหารโครงการลูกเสือชอสะอาด ประกอบดวย 

1. ศาสตราจารย (พิเศษ) วิชา  มหาคุณ ท่ีปรึกษา 
2. นายศุภกร  วงศปราชญ ประธานอนุกรรมการ 
3. รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือ   

ผูชวยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
(กลุมภารกิจดานสงเสริมจริยธรรม คุณธรรม และ 
ปองกันการทุจริต) อนุกรรมการ 

4. นายนิคม  อินทรโสภา อนุกรรมการ 
5. นายคงวุฒิ  ไพบูลยศิลป อนุกรรมการ 
6. นายเดช  วรเจริญศรี อนุกรรมการ 
7. นางวรรณภา  พรหมถาวร อนุกรรมการ 
8. นายสมมาต  สังขพันธ อนุกรรมการ 
9. นายโอฬาร  เกงรักษสัตว อนุกรรมการ 

10. ผูอํานวยการสํานักปองกันการทุจริตภาครัฐ อนุกรรมการ 
11. ผูอํานวยการสํานักปองกันการทุจริตภาคประชาสังคม 

และการพัฒนาเครือขาย อนุกรรมการ 
12. ผูอํานวยการสํานักปองกันการทุจริตภาคการเมือง     อนุกรรมการและเลขานุการ 
13. นางสุวัฒนา  ธรรมประภาสอนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ 
14. นางสาวสุพิชญา  อาภาวศิน อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ 
15. นางขวัญใจ  กลิ่นขจาย  อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ 
16. นายศุภสิทธิ์  รักไทยดี อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 
/โดยมีอํานาจหนาท่ี... 
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โดยมีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 
(1) ประสานความรวมมือในการดําเนินโครงการลูกเสือชอสะอาดระหวางสํา

แหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงาน ป
(2) พิจารณาจัดทําคูมือแนวทางปฏิบัติในการดําเนินโครงการลูกเสือชอสะอาด จัดทํา

หลักสูตร 
(3) ดําเนินงานตามกรอบแนวทางปฏิ

ตามท่ีกําหนด
(4) ดําเนินการอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการ ป

ท้ังนี้ ต้ังแตวันท่ี 

 สั่ง ณ วันท่ี 

 

 

  
  

 

๑๙๙
 

ประสานความรวมมือในการดําเนินโครงการลูกเสือชอสะอาดระหวางสํา
แหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงาน ป.ป.ช. และหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ
พิจารณาจัดทําคูมือแนวทางปฏิบัติในการดําเนินโครงการลูกเสือชอสะอาด จัดทํา

“ลูกเสือชอสะอาด” ท่ีเหมาะสมกับกิจกรรมลูกเสือในแตละชวงชั้นเรียน
ดําเนินงานตามกรอบแนวทางปฏิบัติหรือข้ันตอนการดําเนินโครงการลูกเสือชอสะอาด
ตามท่ีกําหนด 
ดําเนินการอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย 

ท้ังนี้ ต้ังแตวันท่ี 28 กุมภาพันธ พ.ศ. 2556 เปนตนไป 

สั่ง ณ วันท่ี 11 มีนาคม พ.ศ. 2556 

  (นายปานเทพ  กลาณรงคราญ) 
     ประธานกรรมการ ป.ป.ช. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประสานความรวมมือในการดําเนินโครงการลูกเสือชอสะอาดระหวางสํานักงานลูกเสือ
และหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

พิจารณาจัดทําคูมือแนวทางปฏิบัติในการดําเนินโครงการลูกเสือชอสะอาด จัดทํา
ท่ีเหมาะสมกับกิจกรรมลูกเสือในแตละชวงชั้นเรียน 

บัติหรือข้ันตอนการดําเนินโครงการลูกเสือชอสะอาด
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เรื่อง  แตงต้ังคณะอนุกรรมการบริหารโครงการลูกเสือชอสะอาด 

  ตามคําสั่งคณะกรรมการ ป
คณะอนุกรรมการบริหารโครงการลูกเสือชอสะอาด

  บัดนี้ คณะกรรมการ ป
มิถุนายน 2556 มีมติเห็นชอบใหแตงต้ังคณะอนุกรรมการบริหารโครงการลูกเสือชอสะอาด 
จํานวน 5 ราย 

  ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ
2554 จึงใหแตงต้ังคณะอนุกรรมการบริหารโครงการลูกเสือชอสะอาด 

1. พลโทสมหมาย  วงษมาก
2. นายวายุ  พยัคฆันตร
3. นายศัจธร  วัฒนะมงคล
4. นายกฤษณ  โกไศยกานนท
5. นางสุธินี  ขาวออน

ท้ังนี้ ต้ังแตวันท่ี 

 สั่ง ณ วันท่ี 

 

 

  
  

 
 

๒๐๐
 

   
คําสั่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

ท่ี 220/2556 
เรื่อง  แตงต้ังคณะอนุกรรมการบริหารโครงการลูกเสือชอสะอาด (เพ่ิมเติม

 
 

ตามคําสั่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. ท่ี 73/2556 ลงวันท่ี 11 มีนาคม 
คณะอนุกรรมการบริหารโครงการลูกเสือชอสะอาด นั้น 

บัดนี้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการประชุม ครั้งท่ี 481 - 46/
มีมติเห็นชอบใหแตงต้ังคณะอนุกรรมการบริหารโครงการลูกเสือชอสะอาด 

ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 19 (16) แหงพระราชบัญญัติประกอบ
รมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติม 

จึงใหแตงต้ังคณะอนุกรรมการบริหารโครงการลูกเสือชอสะอาด (เพ่ิมเติม) จํานวน 
พลโทสมหมาย  วงษมาก   อนุกรรมการ 
นายวายุ  พยัคฆันตร  อนุกรรมการ 

ยศัจธร  วัฒนะมงคล  อนุกรรมการ 
นายกฤษณ  โกไศยกานนท   อนุกรรมการ 
นางสุธินี  ขาวออน    อนุกรรมการ 

ท้ังนี้ ต้ังแตวันท่ี 20 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เปนตนไป 

สั่ง ณ วันท่ี 28 มิถุนายน พ.ศ. 2556 

  (นายปานเทพ  กลาณรงคราญ) 
     ประธานกรรมการ ป.ป.ช. 

 
 
 
 

เพ่ิมเติม) 

มีนาคม 2556 แตงต้ัง

/2556 เม่ือวันท่ี 20 
มีมติเห็นชอบใหแตงต้ังคณะอนุกรรมการบริหารโครงการลูกเสือชอสะอาด (เพ่ิมเติม) 

แหงพระราชบัญญัติประกอบ
ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 

จํานวน 5 ราย ดังนี้ 
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๒๐๑
 

 
 
 
 
 

คําสั่งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
โดยใชกลไกทางการศึกษา 

ท่ี   3/2556 
เรื่อง  แตงต้ังคณะทํางานจัดทําหลักสูตรและคูมือการฝกอบรมลูกเสือชอสะอาด 

 
 

ตามท่ี คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามทุจริต         
โดยใชกลไกทางการศึกษา เห็นชอบใหดําเนินโครงการลูกเสือชอสะอาด และคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดมีคําสั่ง
แตงต้ังคณะอนุกรรมการบริหารโครงการลูกเสือชอสะอาด เพ่ือพิจารณาการดําเนินงานตามกรอบแนวทาง             
การดําเนินโครงการลูกเสือชอสะอาด ซ่ึงการจัดทําหลักสูตรและคูมือการฝกอบรมลูกเสือชอสะอาด          
เปนข้ันตอนหนึ่งของการดําเนินโครงการลูกเสือชอสะอาด นั้น 

ดังนั้น เพ่ือใหการจัดทําหลักสูตรและคูมือการฝกอบรมลูกเสือชอสะอาด สําหรับลูกเสือสํารอง 
ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุนใหญ และลูกเสือวิสามัญ เปนไปดวยความเรียบรอย จึงใหแตงต้ังคณะทํางาน
จัดทําหลักสูตรและคูมือการฝกอบรมลูกเสือชอสะอาด ประกอบดวย 

นายศุภกร  วงศปราชญ ท่ีปรึกษา 
นายพะนอม   แกวกําเนิด ท่ีปรึกษา 
พลเรือเอกสุชาติ  กลศาสตรเสนี ท่ีปรึกษา 
นายนิคม  อินทรโสภา ท่ีปรึกษา 
นายคงวุฒิ  ไพบูลยศิลป ท่ีปรึกษา 

1. นายวายุ  พยัคฆันตร ประธานคณะทํางาน 
2. นายกฤษณ  โกไศยกานนท คณะทํางาน 
3. นางสาวจตุพร  พูลแกว คณะทํางาน 
4. นางสาวจิราภรณ  วงศถิรวัฒน คณะทํางาน 
5. นางสาวจิราภรณ  ภูอุดม คณะทํางาน 
6. นายชุมพล  ชุมจิตร คณะทํางาน 
7. นายเดช  วรเจริญศรี คณะทํางาน 
8. นายทวีศักด์ิ  ทวีรัตนธรรม คณะทํางาน 
9. นายทองชุบ  ศรแกว คณะทํางาน 

10. นายพรัชฌ  ผุดผอง คณะทํางาน 
11. นายไพฑูรย  พันธุชาตรี คณะทํางาน 
12. นางวรรณภา  พรหมถาวร คณะทํางาน 
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13. นายวลฺลภ  ยุติธรรมดํารง
14. นายวิรัช  บุญชัยศรี
15. นายศัจธร  วัฒนะมงคล
16. นางศิริณี  บุญปถัมภ
17. นางสุวัฒนา  ธรรมประภาส
18. นายสมเกียรติ  ฮะวังจู
19. นายสมเจตน  พงษวิสุวรรณ
20. นายสุภโชค  เกษมจิต
21. นายเสนห  ภูสวาง
22. นายโอฬาร  เกงรักษสัตว
23. นายบุญแสง  ชีระภากร
24. นางขวัญใจ  กลิ่นขจาย
25. นายสุทัศน  สมนอย

โดยมีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 
(1) จัดทําหลักสูตรลูกเสือชอสะอาด สําหรับลูกสํารอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุนใหญ 

และลูกเสือวิสามัญ
(2) จัดทําคูมือสําหรับครูผูปฏิบัติการสอนหลักสูตรลูกเสือชอสะอาด
(3) พิจารณากําหนดแนวทางการนําหลักสูตรลูกเสือชอสะอาด เขาเปนวิชาบังคับเลือก       

ในการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา เชน การทดลองใชหลักสูตรลูกเสือ       
ชอสะอาดท้ัง 
การจัดต้ังหนวยลู

(4) ดําเนินการอ่ืนตามท่ีคณะอนุกรรมการบริหารโครงการลูกเสือชอสะอาด มอบหมาย

ท้ังนี้ ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป

          สั่ง ณ วันท่ี  
 
 
 
 

 
 

๒๐๒
 

นายวลฺลภ  ยุติธรรมดํารง คณะทํางาน 
นายวิรัช  บุญชัยศร ี คณะทํางาน 
นายศัจธร  วัฒนะมงคล คณะทํางาน 
นางศิริณี  บุญปถัมภ คณะทํางาน 
นางสุวัฒนา  ธรรมประภาส คณะทํางาน  
นายสมเกียรติ  ฮะวังจู คณะทํางาน 
นายสมเจตน  พงษวิสุวรรณ คณะทํางาน 
นายสุภโชค  เกษมจิต คณะทํางาน 
นายเสนห  ภูสวาง คณะทํางาน 
นายโอฬาร  เกงรักษสัตว คณะทํางาน 
นายบุญแสง  ชีระภากร คณะทํางานและเลขานุการ
นางขวัญใจ  กลิ่นขจาย คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ
นายสุทัศน  สมนอย คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ

จัดทําหลักสูตรลูกเสือชอสะอาด สําหรับลูกสํารอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุนใหญ 
และลูกเสือวิสามัญ 
จัดทําคูมือสําหรับครูผูปฏิบัติการสอนหลักสูตรลูกเสือชอสะอาด 
พิจารณากําหนดแนวทางการนําหลักสูตรลูกเสือชอสะอาด เขาเปนวิชาบังคับเลือก       
ในการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา เชน การทดลองใชหลักสูตรลูกเสือ       
ชอสะอาดท้ัง 4 ประเภท การฝกอบรมครูผูปฏิบัติการสอนหลักสูตรลูกเสือชอสะอาด       
การจัดต้ังหนวยลูกเสือชอสะอาดในสถานศึกษา ฯลฯ 
ดําเนินการอ่ืนตามท่ีคณะอนุกรรมการบริหารโครงการลูกเสือชอสะอาด มอบหมาย

ท้ังนี้ ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 

สั่ง ณ วันท่ี  21  สิงหาคม พ.ศ. 2556 

(ศาสตราจารย (พิเศษ) วิชา  มหาคุณ
ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต

โดยใชกลไกทางการศึกษา

 

 

คณะทํางานและเลขานุการ 
คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 
คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 

จัดทําหลักสูตรลูกเสือชอสะอาด สําหรับลูกสํารอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุนใหญ 

 
พิจารณากําหนดแนวทางการนําหลักสูตรลูกเสือชอสะอาด เขาเปนวิชาบังคับเลือก       
ในการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา เชน การทดลองใชหลักสูตรลูกเสือ       

ประเภท การฝกอบรมครูผูปฏิบัติการสอนหลักสูตรลูกเสือชอสะอาด       

ดําเนินการอ่ืนตามท่ีคณะอนุกรรมการบริหารโครงการลูกเสือชอสะอาด มอบหมาย 

วิชา  มหาคุณ) 
ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

โดยใชกลไกทางการศึกษา 
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๒๐๓
 

เพลง  ลูกเสือคุณธรรม ๘ ประการ 
ทํานอง หลงเสียงนาง คํารอง ศิริณี  บุญปถัมภ 

(สรอย)  หลา  ลา   ลา  ลา  ............................... 
คุณธรรม ประจํา ลูกเสือไทย มีน้ําใจ เปนมิตร จิตอาสา 
คุณธรรม ๘ ประการ นั้นนํามา  ใหนําพา สามัคคี มีวินัย ลา............... 
ซ่ือสัตย ประหยัด และขยัน   สะอาดสรรคท้ังกายและจิตใจ 

 ความสุภาพนอมนํามีน้ําใจ เราทําได ลูกเสือเพ่ือ “ชอสะอาด”  
(สรอย) หลา............... 

 
 
 

เพลง  ความขยัน 
ทํานอง หลงเสียงนาง คํารอง ศิริณี  บุญปถัมภ 

(สรอย)  หลา  ลา   ลา  ลา  ............................... 
 ความขยัน นั้นคือความต้ังใจ   ทําอะไรใหทําอยางจริงจัง 

อดทน รักงาน จิตปลูกฝง ปฏิบัติหวังเปนนิสัยใหชินชา 
(สรอย)  หลา  ลา   ลา  ลา  ...............................                   

พยายามจิตใจไมทอถอย อีกตองคอยใชสติและปญญา 
กลาเผชิญอุปสรรคและปญหา   นี่แหละหนา ลูกเสือเพ่ือ “ชอสะอาด” 

     (สรอย) หลา......... 
 
 
 

เพลง  ความประหยัด 
ทํานอง หลงเสียงนาง    คํารอง ศิริณี  บุญปถัมภ 

(สรอย)  หลา  ลา   ลา  ลา  ............................... 
ลูกเสือเก็บออมอีกทรัพยสิน  การอยูกินพอควรพอประมาณ 
ไมฟุมเฟอย ฟุงเฟอ ทะเยอทะยาน   คิดนาน ๆ กอนซ้ือหรือจะใช   

(สรอย)  หลา  ลา   ลา  ลา  ...............................          
ใชทรัพยสิน สิ่งของอยางคุมคา รูจักวามีเงินของตนไซร 
ใชชีวิตเรียบงายจําใสใจ โปรดจําไวทุกคนชวยประหยัด 

  (สรอย) หลา.......... 
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๒๐๔
 

เพลง  ความซื่อสัตย 
ทํานอง หลงเสียงนาง     คํารอง ศิริณี  บุญปถัมภ 

    (สรอย)  หลา  ลา   ลา  ลา  ............................... 
    ซ่ือสัตยปฏิบัติอยางเท่ียงตรง ลูกเสือจงมีใจไมลําเอียง 

 อคติ คดโกง จงหลีกเลี่ยง ปฏิบัติเท่ียงธรรมตอหนาท่ี 
         (สรอย)  หลา  ลา   ลา  ลา  ............................... 
      อีกอยาใชเลหกลแบบคนพาล  จงทํางานใหเต็มถูกตองดี 

 ลูกเสือไทยรับผิดชอบในหนาท่ี   เปนคนดี ตองมีความซ่ือสัตย 
       (สรอย)  หลา  ลา   ลา  ลา  ............................... 
 
 
 

เพลง  ความสามัคคี 
ทํานอง หลงเสียงนาง     คํารอง ศิริณี  บุญปถัมภ 

 (สรอย)  หลา  ลา   ลา  ลา  ............................... 
สามัคคีมีความพรอมเพรียงกัน รวมสรางสรรค กลมเกลียว สามัคคี 

 เปนผูนํา และผูตาม กันดวยดี สามัคคี รวมงาน สานสัมพันธ 
           (สรอย)  หลา  ลา   ลา  ลา  ............................... 
   รวมพลังชวยเหลืออีกเก้ือกูล  ใหเปนศูนย รวมใจ ไมเดียดฉันท 

 ฟงความคิด ความเห็น กันและกัน   ปรับตนนั้น อยูกันอยางสันติ 
    (สรอย)  หลา  ลา   ลา  ลา  ............................... 
 
 
 

เพลง  ความสุภาพ 
ทํานอง หลงเสียงนาง     คํารอง ศิริณี  บุญปถัมภ 

(สรอย)  หลา  ลา   ลา  ลา  ............................... 
 ความสุภาพ ออนนอม ไมถือตน   มีเหตุผล รูกาลเทศะ 

ไมกาวราว รุนแรง วางอํานาจนะ   ใชวาทะ เรียบรอย มารยาทดี 
(สรอย)  หลา  ลา   ลา  ลา  ............................... 

กิริยา วาจา และทาทาง อีกท้ังวางตัวตนและทวงที 
  เอกลักษณ สอดคลองประเพณี วัฒนธรรมไทยนี้ล้ําเลอคา 

    (สรอย)  หลา  ลา   ลา  ลา  ............................... 
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๒๐๕
 

เพลง  ความสะอาด 
ทํานอง หลงเสียงนาง    คํารอง ศิริณี  บุญปถัมภ 

(สรอย)  หลา  ลา   ลา  ลา  ............................... 
ความสะอาดอยามีความมัวหมอ    เราท้ังผองสะอาดท้ังกายใจ 
สิ่งแวดลอมท่ีเราอยูอาศัย ใหเปนไปตามสุขลักษณะ 

      (สรอย)  หลา  ลา   ลา  ลา  ............................... 
ฝกฝนจิตใจใหเริงรื่น จิตชุมชื่น เปนนิสัยไมเลยละ 
เจริญตา เจริญใจ ใครพบปะ เขาก็จะชื่นชมสมเสือไทย 

   (สรอย) หลา............. 
 
 
 

เพลง  ความมีวินัย 
ทํานอง หลงเสียงนาง     คํารอง ศิริณี  บุญปถัมภ 

    (สรอย)  หลา  ลา   ลา  ลา  ............................... 
มีวินัย นั้นเปนสิ่งสําคัญ ควรยึดม่ัน มีระเบียบ ปฏิบัติ 
สรางวินัย ในตนเอง อยางเครงครัด ปฏิบัติตามวินัย ตอสังคม 

       (สรอย)  หลา  ลา   ลา  ลา  ............................... 
กฎ วินัย ยึดถือไว ใหจงดี   สิ่งเหลานี้ จักเชิดชู สงาสม  
ปฏิบัติเต็มใจ  ใครก็ชม   ใหเหมาะสมท่ีเปนลูกเสือไทย                 

         (สรอย)......หลา......  
 
 
 

เพลง  ความมีน้ําใจ 
ทํานอง หลงเสียงนาง     คํารอง ศิริณี  บุญปถัมภ 

    (สรอย)  หลา  ลา   ลา  ลา  ............................... 
มีน้ําใจ คือไมเห็นแกตัว อยาขุนมัว ใจคิดเอาแตได 
ลูกเสือจงเห็นอก และเห็นใจ   รูคาใน เพ่ือนมนุษยทุกชีวี 

        (สรอย)  หลา  ลา   ลา  ลา  ............................... 
ชวยเหลือ เก้ือกูล ซ่ึงกันและกัน   อีกแบงปนเอ้ืออาทร มีไมตรี 
ลูกเสือคุณธรรม เปนคนดี   ทุกคนมีน้ําใจ ใสสะอาด 

   (สรอย)  หลา  ลา   ลา  ลา  ............................... 
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๒๐๖
 

เพลง  ครูคือผูให  (สยามเมืองยิ้ม) 
(ครูหลิน ) 

จงภูมิใจเถิดท่ีเกิดเปนครู สังคมเชิดชูวาครูนั้นคือผูให ท่ัวโลกกลาวขานขนานนาม                         
พระคุณท่ีสามเปนหลักชัย พระคุณสรางไวดวยความดีงาม 

ครูทําหนาท่ีไมมีเก่ียวใคร ทุกขมาจากไหน ลูกใครไมเคยมองขาม ครูใหความรักสั่งสอนศิษย                      
ครูใหชีวิตพนขวากนาม พระคุณท่ีสามลูกขอกราบกราน 

ข้ึนชื่อวาครู ศิษยรูมีแตน้ําใจ ขอเพียงศิษยกาวไปไกล หากมีสิ่งใดใหครูราวราน                                          
ครูยอมทนไดหากใครไมเขาใจกัน ขอเพียงศิษยใหรางวัล ตอบแทนครูทานดวยทําความดี 

ครูเพียรสอนสั่งใหตั้งใจเรียน ขอจงพากเพียรด่ังเทียนสองทางทุกท่ี สงสูจุดหมายปลายทาง                     
ครูสรางชีวิตศิษยไปดี ขอเพียงเทานี้ท่ีครูตองการ (ขอบคุณ อ.ศิรินทร ธารเพชรวัฒนา) 

 
 
 

เพลง  ใจชอสะอาด   (เขียงรายรําลึก) 
(ศิริณี  บุญปถัมภ) 

 
พบกันครั้งหนึ่ง ชางซาบซ้ึงใจ ไดอยูรวมกัน ผูกมิตรสัมพันธ ลูกเสือผองเรา ดวยใจมุงหมาย 
“ลูกเสือชอสะอาด” เกงกาจทุกคน สะอาดใจกาย ตางมีจุดหมายมาทําใหตนเปนคนท่ีดี 
คดโกงเอาเปรียบ ทุจริตบานเมือง ใหหยุดเสียที สิ่งสําคัญมี เพ่ือชาติไทยเรา เจริญกาวหนา              

 ตองมีระเบียบ วินัย ยึดกฎ คําปฏิญาณ รักษ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย บูชาเทิดทูน 
 
 
 

เพลง  ชอสะอาด  (เปลวเทียน เดือนเพ็ญ) 
(ศิริณี  บุญปถัมภ) 

สัญลักษณคุณธรรมความดี ชอดอกไมนี้ ชอแหงความดีคือ “ลูกเสือชอสะอาด”                       
มอบผูทําความดี ของขวัญชอนี้ เพ่ือคนดีมีคุณธรรม 

เรามารวมการอยูคาย ดวยจิตใจท่ีหมาย จะทําใหตน เปนคนสะอาด 
กลาทําสิ่งท่ีถูกตอง ซ่ือสุจริตดังปอง ทําความดีใหมีน้ําใจ 

ตองเคารพกติกา ทุจริต คดโกงนั้นหนา จงเลี่ยงหลีกมาใหไกลใหหาง 
ทําสิ่งใดตองต้ังจิต ยอมรับฟงความคิด คําเพ่ือนเตือนจิต ตองยอมรับฟง 

อันคําปฏิญาณและกฎ เราจะจําจด นําไปปฏิบัติใหได 
มีคุณธรรม นําวินัย จิตอาสาทําไป รวมมือรวมใจสามัคคี 

มีสติและมีเหตุผล มีความอดทน บังคับใจตน ใหหยุดยั้งได 
ขอปณิธานและสัญญา ตอพระราชบิดา องควชิรา แหงลูกเสือไทย 

 
 

๒๐๗
 

เพลง  คําปฏิญาณและกฎ 
ทํานอง หลงเสียงนาง     คํารอง ศิริณี  บุญปถัมภ 

ลา.....คําปฏิญาณ คือการใหสัญญา จะพูดจาตองทําตามคําม่ัน                                                                  
 พูดอะไรทุกสิ่งจริงใจกัน ดังคําม่ันท่ีเราใหสัญญา (ลา...) 

กฎคือขอกําหนดท่ีมีไว ใหตั้งใจประพฤติปฏิบัติ สรางนิสัยท่ีดีอยางเครงครัด                                           
ปฏิบัติดีเพ่ือตนและสวนรวม (ลา...) 

คติพจนชักนําใหทําดี คติพจนนั้นมีคําสอนใจ ทําดีท่ีสุด จงเตรียมพรอม และมองไกล 
กําหนดไว วิสามัญ บริการ (ลา....)            

 
 
 

เพลง  จํากฎลูกเสือ ๑๐ ขอ  (มีออกทาทาง) 
ทํานอง พวงมาลัยของฉัน     คํารอง ศิริณี  บุญปถัมภ 

จํามาจํากันหนา ลูกเสือมาจํากฎกันเอย (ซํ้า) กฎลูกเสือนั้นมี ๑๐ ขอ (ซํ้า) จงจําคํายอใหแมน ๆ เอย 
    เกียรติ จงรัก มีหนาท่ีกระทํา (ซํ้า) ลูกเสือเปนมิตรนํา เปนผูสุภาพเอย เมตตา กรุณา เชื่อฟง (ซํ้า) 

ใจราเริงจัง มัธยัสถ ประพฤติชอบเอย 
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๒๐๗
 

เพลง  คําปฏิญาณและกฎ 
ทํานอง หลงเสียงนาง     คํารอง ศิริณี  บุญปถัมภ 

ลา.....คําปฏิญาณ คือการใหสัญญา จะพูดจาตองทําตามคําม่ัน                                                                  
 พูดอะไรทุกสิ่งจริงใจกัน ดังคําม่ันท่ีเราใหสัญญา (ลา...) 

กฎคือขอกําหนดท่ีมีไว ใหตั้งใจประพฤติปฏิบัติ สรางนิสัยท่ีดีอยางเครงครัด                                           
ปฏิบัติดีเพ่ือตนและสวนรวม (ลา...) 

คติพจนชักนําใหทําดี คติพจนนั้นมีคําสอนใจ ทําดีท่ีสุด จงเตรียมพรอม และมองไกล 
กําหนดไว วิสามัญ บริการ (ลา....)            

 
 
 

เพลง  จํากฎลูกเสือ ๑๐ ขอ  (มีออกทาทาง) 
ทํานอง พวงมาลัยของฉัน     คํารอง ศิริณี  บุญปถัมภ 

จํามาจํากันหนา ลูกเสือมาจํากฎกันเอย (ซํ้า) กฎลูกเสือนั้นมี ๑๐ ขอ (ซํ้า) จงจําคํายอใหแมน ๆ เอย 
    เกียรติ จงรัก มีหนาท่ีกระทํา (ซํ้า) ลูกเสือเปนมิตรนํา เปนผูสุภาพเอย เมตตา กรุณา เชื่อฟง (ซํ้า) 

ใจราเริงจัง มัธยัสถ ประพฤติชอบเอย 
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๒๐๘
 

ลูกเสือมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 
การมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตของลูกเสือชอสะอาด 

หลักการสรางการมีสวนรวมของประชาชน  
หมายถึง การเปดโอกาสใหประชาชนและผูท่ีเก่ียวของทุกภาคสวนของสังคมเขามามีสวนรวมกับ

ภาครัฐ ซ่ึงสามารถจะแบงระดับของการสรางการมีสวนรวมของประชาชนเปน ๕ ระดับ ดังนี้  
๑. การใหขอมูลขาวสาร (Inform) ถือเปนการมีสวนรวมของประชาชนในระดับตํ่าท่ีสุด แตเปนระดับท่ี

สําคัญท่ีสุด เพราะเปนกาวแรกของการท่ีภาครัฐจะเปดโอกาสใหประชาชนเขาสูกระบวนการมีสวนรวมในเรื่อง
ตาง ๆ วิธีการใหขอมูลสามารถใชชองทางตาง ๆ เชน เอกสารสิ่งพิมพ การเผยแพรขอมูลขาวสารผานทางสื่อ
ตาง ๆ การจัดนิทรรศการ จดหมายขาว การจัดงานแถลงขาว การติดประกาศ และการใหขอมูลผานเว็บไซต  

๒. การรับฟงความคิดเห็น (Consult) เปนกระบวนการท่ีเปดใหประชาชนมีสวนรวมในการใหขอมูล 
ขอเท็จจริงและความคิดเห็น เพ่ือประกอบการตัดสินใจของหนวยงานภาครัฐดวยวิธีตาง ๆ เชน การรับฟง    
ความคิดเห็น การสํารวจความคิดเห็น การจัดเวทีสาธารณะ การแสดงความคิดเห็นผานเว็บไซต  

๓. การเก่ียวของ (Involve) เปนการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการปฏิบัติงานหรือรวมเสนอ 
แนะทางท่ีนําไปสูการตัดสินใจ เพ่ือสรางความม่ันใจใหประชาชนวาขอมูลความคิดเห็นและความตองการของ
ประชาชนจะถูกนําไปพิจารณาเปนทางเลือกในการบริหารงานของภาครัฐ เชน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
พิจารณาประเด็นนโยบายสาธารณะ ประชาพิจารณ การจัดต้ังคณะทํางานเพ่ือเสนอแนะประเด็นนโยบาย  

๔. ความรวมมือ (Collaboration) เปนการใหกลุมประชาชนผูแทนภาคสาธารณะมีสวนรวม โดยเปน
หุนสวนกับภาครัฐในทุกข้ันตอนของการตัดสินใจ และดําเนินกิจกรรมรวมกันอยางตอเนื่อง เชน คณะกรรมการ
ท่ีมีฝายประชาชนรวมเปนกรรมการ  

๕.การเสริมอํานาจแกประชาชน (Empower) เปนข้ันท่ีใหบทบาทประชาชนในระดับสูงท่ีสุด โดยให
ประชาชนเปนผูตัดสินใจ เชน การลงประชามติในประเด็นสาธารณะตาง ๆ โครงการกองทุนหมูบานท่ีมอบอํานาจ
ใหประชาชนเปนผูตัดสินใจท้ังหมด การสรางการมีสวนรวมของประชาชนอาจทําไดหลายระดับและหลายวิธี     
ซ่ึงบางวิธีสามารถทําอยางงาย ๆ แตบางวิธีก็ตองใชเวลา ข้ึนอยูกับความตองการเขามามีสวนรวมของประชาชน 
คาใชจายและความจําเปนในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม การมีสวนรวมของประชาชนเปนเรื่อง
ละเอียดออน จึงตองมีการพัฒนาความรูความเขาใจในการใหขอมูลขาวสารท่ีถูกตองแกประชาชน การรับฟง
ความคิดเห็น การเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม รวมท้ังพัฒนาทักษะและศักยภาพของขาราชการ    
ทุกระดับควบคูกันไปดวย จากหลักการและความจําเปนดังกลาว ทําใหการพัฒนาระบบราชการท่ีผานมาไดรับ
การพัฒนากระบวนการบริหารราชการ ท่ีสนับสนุนการปรับกระบวนการทํางานของสวนราชการท่ีเปดโอกาสให
ประชาชนเขามามีสวนรวมมากข้ึน หรือท่ีเรียกวา "การบริหารราชการแบบมีสวนรวม" 
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ระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ช. ท่ีสนับสนุนสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 
 

คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีภารกิจหลักในการปองกันการทุจริต โดยวิธีการสงเสริมและแสวงหาการมี
สวนรวมจากประชาชน หรือกลุมบุคคล เพ่ือรวมกันปองกันมิใหเกิดปญหาการทุจริต ดังนี้ 
  ๑. กํากับ ดูแลคุณธรรมและจริยธรรมของนักการเมือง 

๒. เสนอมาตรการ ความเห็น และขอเสนอแนะตอคณะรัฐมนตรี รัฐสภา ศาล หรือคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน เพ่ือใหมีการปรับปรุงการปฏิบัติราชการ หรือวางแผนงานโครงการของสวนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐ เพ่ือปองกันหรือปราบปรามการทุจริตตอหนาท่ี การกระทําความผิดตอ
ตําแหนงหนาท่ีราชการ หรือการกระทําความผิดตอตําแหนงหนาท่ีในการยุติธรรม 

๓. ดําเนินการสงเรื่องใหหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือขอใหศาลมีคําสั่ง หรือคําพิพากษาใหยกเลิก หรือ    
เพิกถอนสิทธิ หรือเอกสารสิทธิท่ีเจาหนาท่ีของรัฐไดอนุมัติ หรืออนุญาตใหสิทธิประโยชน หรือออกเอกสารสิทธิ
แกบุคคลใดไปโดยมิชอบดวยกฎหมาย หรือระเบียบของทางราชการอันเปนเหตุใหเสียหายแกทางราชการ 

๔. ดําเนินการเพ่ือปองกันการทุจริตและเสริมสรางทัศนคติและคานิยมเก่ียวกับความซ่ือสัตยสุจริต 
รวมท้ังดําเนินการใหประชาชนหรือกลุมบุคคล มีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

๕. ดําเนินการเก่ียวกับดานการตางประเทศ โดยเปนศูนยกลางความรวมมือระหวางประเทศ         
เพ่ือประโยชนในการปองกันและปราบปรามการทุจริต ท้ังนี้ เพ่ือใหเปนไปตามพันธกรณีและขอตกลงระหวาง
ประเทศในการตอตานการทุจริต  
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ระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
วาดวยการสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนหรือกลุมบุคคลมีสวนรวม 

ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 
โดยท่ีเปนการสมควรใหมีระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติวาดวย      

การสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนหรือกลุมบุคคลมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต          
เพ่ือดําเนินการปองกันการทุจริตและเสริมสรางทัศนคติและคานิยมเก่ียวกับความซ่ือสัตยสุจริต รวมท้ังดําเนินการ
ใหประชาชนหรือกลุมบุคคลมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 
๕ มาตรา ๑๙ (๑๐) และมาตรา ๑๐๗ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ป.ป.ช.  
จึงออกระเบียบไวดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติวาดวย      
การสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนหรือกลุมบุคคลมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต       
พ.ศ. ๒๕๕๓” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ  ๓ บรรดาระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือคําสั่งอ่ืนใดท่ีขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบ        

นี้แทน 
ขอ  ๔ ในระเบียบนี้  “ทุน” หมายความวา เงินท่ีสํานักงาน ป.ป.ช. ไดรับจากงบประมาณรายจาย

ประจําป หรือเงินท่ีมีผูบริจาคให หรือเงินท่ีไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานอ่ืนท้ังภาครัฐและภาคเอกชน
ภายในประเทศและตางประเทศ เพ่ือเปนคาใชจายในการสงเสริมและสนับสนุนแผนงาน โครงการ กิจกรรม       
ใหประชาชน หรือกลุมบุคคลเขามามีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต “คณะอนุกรรมการ” 
หมายความวา คณะอนุกรรมการอํานวยการประสานการขับเคลื่อนและติดตามผลการดําเนินการตาม
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

ขอ ๕ การสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนหรือกลุมบุคคลมีสวนรวมในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ใหสํานักงาน ป.ป.ช. พิจารณาใหทุนสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ 
กิจกรรมท่ีอยูในขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ ป.ป.ช. แกบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ท้ังภาครัฐ
และภาคเอกชน แบงเปน ๒ ประเภท คือ 

๕.๑ ประเภทท่ัวไป ไดแก เงินสนับสนุนการดําเนินงานท่ีผูเสนอแผนงาน โครงการ กิจกรรม
เปนผูกําหนดดวยตัวเอง ภายใตขอบเขตของยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

๕.๒ ประเภทกําหนดเรื่อง ไดแก เงินสนับสนุนการดําเนินงานท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือ
สํานักงาน ป.ป.ช. เปนผูกําหนดชื่อเรื่อง ขอปญหา หรือโครงการ วัตถุประสงค และรายละเอียดอ่ืน ๆ และ        
ใหหมายความรวมถึงเรื่องปญหาสําคัญเรงดวนของประเทศ หรือเรื่องท่ีมีความจําเปนตองรีบดําเนินการทันที 

ขอ ๖ การใหทุนสนับสนุนการดําเนินงาน มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
๖.๑ ผูมีสิทธิขอรับทุน ไดแก บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล สถาบัน หรือหนวยงานท้ังภาครัฐ

และภาคเอกชน ซ่ึงเสนอแผนงาน โครงการ กิจกรรม เพ่ือขอรับทุนตามระเบียบนี้ 
๖.๒ การพิจารณาอนุ มัติสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม

คณะกรรมการ ป.ป.ช. เปนผูพิจารณาอนุมัติ 
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ขอ  ๗  คณะอนุกรรมการมีอํานาจหนาท่ีในการเสนอความเห็นตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการอนุมัติ
ทุนรับลดเงินทุนสนับสนุนท่ีจัดสรรใหแกผูขอรับทุน ตามความเหมาะสมของวงเงินงบประมาณท่ีผูใหทุนไดรับ        
ในแตละป อนุมัติการขอขยายระยะเวลา อนุมัติผลการดําเนินงาน อนุมัติคําขอยุติการดําเนินงานหรือระงับ      
การใหทุน ในกรณีจําเปนเรงดวนและไมอาจเรียกประชุมคณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่งได ใหเสนอเรื่องให
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เปนผูพิจารณา   

ในการพิจารณาตามวรรคหนึ่ง คณะอนุกรรมการอาจใหคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ         
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาคเอกชน หรือคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริตภาคประชาสังคมและสื่อมวลชน เสนอความเห็นประกอบการพิจารณา
ของคณะอนุกรรมการก็ได   

การทําสัญญารับทุนสนับสนุนการดําเนินงาน ใหผูรับทุนทําสัญญารับทุนกับสํานักงาน ป.ป.ช. พรอม
เอกสารอ่ืน ๆ แนบทายสัญญา ตามแบบท่ีสํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด การตรวจรับผลสําเร็จของงานใหตรวจรับ
โดยบุคคลหรือคณะบุคคลท่ีคณะอนุกรรมการมอบหมาย ท้ังนี้ ตามเวลาท่ีกําหนด โดยพิจารณาจากเอกสาร 
รายงานผลการดําเนินงานหรือโดยวิธีการอ่ืนใดดวย และตามความเหมาะสมหรือความจําเปน การตรวจรับ
ผลสําเร็จของงานใหหมายรวมถึงการประเมินรายงานความกาวหนาของงานและการพิจารณาเก่ียวกับการขอ
เปลี่ยนแปลงในรายละเอียดของแผนงาน โครงการ กิจกรรมท่ีอนุมัติแลว การรายงานผลสําเร็จของงานแตละ
ครั้ง ใหผูรับทุนรายงานตามแบบท่ีสํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด การเบิกจายเงินสํานักงาน ป.ป.ช. จะจายเงิน
ใหแกผูรับทุนตามความสําเร็จของงานตามรายละเอียดของแผนงาน โครงการ กิจกรรม หากผูรับทุนจําเปนตอง
ขอรับทุนเพ่ือไปดําเนินการกอนใหอยูในดุลพินิจของคณะอนุกรรมการท่ีจะพิจารณา ท้ังนี้ ตามประกาศของ
สํานักงาน ป.ป.ช. ใหสํานักงาน ป.ป.ช. ติดตามประเมินผลงานของผูไดรับทุนสนับสนุนการดําเนินงาน 

ขอ ๘ ผูมีสิทธิขอรับทุนตามขอ ๖ (๖.๑) ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
๘.๑ มีสัญชาติไทย 
๘.๒ มีความรูและประสบการณเก่ียวกับการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมท่ี

เสนอ 
๘.๓ สามารถปฏิบัติงานและควบคุมการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมไดตลอด 

เวลาท่ีขอรับทุน 
ท้ังนี้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจในการกําหนดคุณสมบัติเพ่ิมเติมหรือยกเวนคุณสมบัติของผูมีสิทธิ

ขอรับทุนขอใดขอหนึ่งหรือหลายขอตามวรรคหนึ่งได 
ขอ  ๙  ใหเลขาธิการมีอํานาจออกประกาศหรือขอกําหนดสํานักงาน ป.ป.ช. วาดวยหลักเกณฑการใช

จายเงินเก่ียวกับการสงเสริมและสนับสนุนแผนงาน โครงการ กิจกรรมใหประชาชนหรือกลุมบุคคลมีสวนรวม       
ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต รวมท้ังการปฏิบัติตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ ท้ังนี้ เทาท่ีไมขัดหรือแยงกับ
ระเบียบนี้ 

ขอ ๑๐ ใหประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติรักษาการตามระเบียบนี้ 
 

 ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๓  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 ปานเทพ  กลาณรงคราญ 
 ประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
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๒๑๒
 

ระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
วาดวยการยกยองผูประพฤติปฏิบัติตนชอบดวยความซ่ือสัตยสุจริต  

พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 

 
โดยท่ีเปนการสมควรใหมีการยกยองผูประพฤติปฏิบัติตนชอบดวยความซ่ือสัตยสุจริต อาศัยอํานาจ

ตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๑๙ (๑๐) แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ              
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ จึงออกระเบียบไว ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑  ระเบียบนี้เรียกวา "ระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติวาดวย  
การยกยองผูประพฤติปฏิบัติตนชอบดวยความซ่ือสัตยสุจริต พ.ศ. ๒๕๔๓" 

ขอ  ๒  ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ  ๓  ผูท่ีจะไดรับการยกยองเปนผูประพฤติปฏิบัติตนชอบดวยความซ่ือสัตยสุจริต ตองเปนผูซ่ึงอยู 

ในหลักเกณฑ ดังนี้ 
๓.๑ แสดงออกจนเปนท่ียอมรับกันวาเปนผูประพฤติปฏิบัติตนชอบดวยความซ่ือสัตยสุจริต

และศีลธรรมอันดี 
๓.๒ มีองคประกอบอ่ืนท่ีสมควรแกการยกยอง ซ่ึงอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

ท้ังนี้ ผูท่ีจะไดรับการยกยอง ตองไมดํารงตําแหนงกรรมการ อนุกรรมการ และพนักงานเจาหนาท่ี      
ในสังกัดสํานักงาน ป.ป.ช. 

ขอ  ๔  ผูเสนอชื่อผูท่ีสมควรไดรับการยกยองเปนผูประพฤติปฏิบัติตนชอบดวยความซ่ือสัตยสุจริต         
ตามขอ ๓ ไดแก 

๔.๑ กรรมการ ป.ป.ช. 
๔.๒ อนุกรรมการ ป.ป.ช. 
๔.๓ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. และขาราชการในสังกัดสํานักงาน ป.ป.ช. 
๔.๔ กระทรวง ทบวง และหนวยงานอ่ืนของรัฐ 
๔.๕ นิติบุคคลภาคเอกชน 
๔.๖ สื่อมวลชน 
๔.๗ ประชาชนท่ัวไป 

การเสนอชื่อผูใดเปนผูสมควรยกยองเปนผูประพฤติปฏิบัติตนชอบดวยความซ่ือสัตยสุจริต ใหเสนอชื่อ
พรอมเกียรติประวัติของผูนั้นตอเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

ขอ ๕  ใหคณะอนุกรรมการเสริมสรางทัศนคติคานิยมในความซ่ือสัตยสุจริต มีอํานาจหนาท่ีพิจารณา     
ผูซึ่งไดรับการเสนอชื่อใหยกยองเปนผูประพฤติปฏิบัติตนชอบดวยความซ่ือสัตยสุจริต 

การประชุมคณะอนุกรรมการเสริมสรางทัศนคติคานิยมในความซ่ือสัตยสุจริต ตองมีอนุกรรมการมา
ประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนอนุกรรมการท้ังหมด จึงจะเปนองคประชุม 

การลงมติยกยองผูประพฤติปฏิบัติตนดวยความซ่ือสัตยสุจริต ตองมีคะแนนเสียงไมตํ่ากวาสองในสาม
ของจํานวนอนุกรรมการท่ีมาประชุม 

ขอ  ๖ ใหคณะอนุกรรมการเสริมสรางทัศนคติคานิยมในความซ่ือสัตยสุจริต เสนอชื่อและเกียรติ
ประวัติของผูซึ่งคณะอนุกรรมการมีมติเห็นควรยกยองเปนผูประพฤติปฏิบัติตนชอบดวยความซ่ือสัตยสุจริต       
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๒๑๓
 

ตอประธานกรรมการ ป.ป.ช. เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณา เม่ือคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให 
ความเห็นชอบในการยกยองหรือเชิดชูเ กียรติผูนั้นโดยการมอบโลหรือเครื่องหมายอ่ืนใด และหรือ
ประกาศนียบัตรหรือเกียรติบัตรหรือหนังสือชมเชยแลวแตกรณี ตามแบบท่ีคณะกรรมการเสริมสรางทัศนคติ
คานิยมความซ่ือสัตยสุจริตกําหนด และเผยแพรเกียรติประวัติใหเปนท่ีทราบโดยท่ัวไป 

ขอ  ๗  ใหประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติรักษาการตามระเบียบนี้ 
  
 ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๓  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 
 โอภาส  อรุณินท 
 ประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
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๒๑๔
 

ระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
วาดวยการยกยองผูประพฤติปฏิบัติตนชอบดวยความซ่ือสัตยสุจริต พ.ศ. ๒๕๔๓  

ซ่ึงแกไข (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒   

 
โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ           

วาดวยการยกยองผูประพฤติปฏิบั ติตนชอบดวยความซ่ือสัตยสุจริต พ.ศ. ๒๕๔๓ เพ่ือใหการประชุม                  
คณะอนุกรรมการเสริมสรางทัศนคติคานิยมในความซ่ือสัตยสุจริต สอดคลองกับประกาศคณะปฏิรูป                     
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับท่ี ๓๑ ขอ ๗ และระเบียบ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติวาดวยการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ขอ ๑๖ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๑๙ (๑๐) แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ     
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ จึงออกระเบียบไว 
ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติวาดวย       
การยกยองผูประพฤติปฏิบัติตนชอบดวยความซ่ือสัตยสุจริต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒” 

ขอ  ๒  ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ  ๓  ใหยกเลิกความในขอ ๕ ของระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  

วาดวยการยกยองผูประพฤติปฏิบัติตนชอบดวยความซ่ือสัตยสุจริต พ.ศ. ๒๕๔๓ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“ขอ ๕ ใหคณะอนุกรรมการเสริมสรางทัศนคติคานิยมในความซ่ือสัตยสุจริต มีอํานาจหนาท่ีพิจารณา       

ผูท่ีไดรับการเสนอชื่อใหยกยองเปนผูประพฤติปฏิบัติตนชอบดวยความซ่ือสัตยสุจริต การประชุมคณะอนุกรรมการ
เสริมสรางทัศนคติคานิยมในความซ่ือสัตยสุจริต ตองมีอนุกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวน
อนุกรรมการท้ังหมดจึงจะเปนองคประชุม ในกรณีประธานอนุกรรมการไมอยูในท่ีประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติ
หนาท่ีได ใหท่ีประชุมเลือกอนุกรรมการคนใดคนหนึ่งทําหนาท่ีประธานในท่ีประชุม การลงมติยกยองผูประพฤติ
ปฏิบัติตนชอบดวยความซ่ือสัตยสุจริตใหถือเสียงขางมากของจํานวนอนุกรรมการท้ังหมดเทาท่ีมีอยู 
อนุกรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในท่ีประชุมออกเสียง
เพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด การออกเสียงลงมติใหกระทําโดยเปดเผย เวนแตท่ีประชุมโดยเสียงขางมาก     
มีมติใหกระทําโดยวิธีการลงคะแนนลับ สวนวิธีการลงคะแนนลับใหเปนไปตามท่ีประธานในท่ีประชุมกําหนด” 

ขอ  ๔  การอันใดซ่ึงไดดําเนินการไปแลวตามระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติวาดวยการยกยองผูประพฤติปฏิบัติตนชอบดวยความซ่ือสัตยสุจริต พ.ศ. ๒๕๔๓ กอนระเบียบนี้ใชบังคับ 
ใหมีผลสมบูรณใชบังคับไดตอไป 

 
 ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๓๐  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 ปานเทพ  กลาณรงคราญ 
 ประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 

 
  



214

๒๑๕
 

ระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
วาดวยการจัดใหมีรางวัลตอบแทนหรือประโยชนอ่ืนใด 

เพ่ือสงเสริมการปองกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

 
โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติวาดวย

การตอบแทนผูทําคุณงามความดี ในการปองกันหรือปราบปรามการทุจริต และสมควรกําหนดใหมีรางวัล      
ตอบแทนแกบุคคล ซ่ึงไดใหถอยคําหรือแจงเบาะแสหรือขอมูล หรือกระทําการใด ๆ อันเปนประโยชนตอ       
การปองกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือใหเปนแบบอยางแกเจาหนาท่ีของรัฐและประชาชนโดยท่ัวไป และ
สงเสริมใหประชาชนและเจาหนาท่ีของรัฐมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต อาศัยอํานาจตาม
ความในมาตรา ๕ และมาตรา ๑๐๓/๓ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ      
จึงออกระเบียบไว ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติวาดวย 
การจัดใหมีรางวัลตอบแทนหรือประโยชนอ่ืนใดเพ่ือสงเสริมการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๔” 

ขอ  ๒  ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ  ๓  ใหยกเลิกระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติวาดวยการตอบแทน

ผูทําคุณงามความดีในการปองกันหรือปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๓ 
ขอ  ๔  ในระเบียบนี้  
“คณะอนุกรรมการ” หมายความวา คณะอนุกรรมการพิจารณารางวัลตอบแทนหรือประโยชนอ่ืนใด 

เพ่ือสงเสริมการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
“บุคคล” หมายความวา บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หนวยงานของรัฐ องคกรเอกชน คณะบุคคล ชมรม 

หรือกลุมของบุคคลท่ีเรียกชื่อเปนอยางอ่ืน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือประกอบกิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งรวมกัน      
ไมวาจะมีฐานะเปนนิติบุคคลหรือไมก็ตาม 

ขอ  ๕  ใหประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติรักษาการตามระเบียบนี้ และให
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีอํานาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาดปญหาท่ีเกิดข้ึนจาก 
การบังคับใชระเบียบนี้ 

หมวด ๑ 
บุคคลท่ีจะไดรับการพิจารณาใหไดรับรางวัลตอบแทนหรือประโยชนอ่ืนใด 

 
ขอ  ๖  บุคคลท่ีจะไดรับการพิจารณาใหไดรับรางวัลตอบแทนหรือประโยชนอ่ืนใด จะตองมีลักษณะ 

ดังนี้ 
(๑)  เปนผูกลาวหา ผูเสียหาย ผูทําคํารอง ผูรองทุกขกลาวโทษ ผูใหถอยคํา หรือผูท่ีแจงเบาะแสหรือ

ขอมูล หรือดําเนินการอยางใด ๆ อันเปนประโยชนตอการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
(๒)  เปนบุคคลท่ีไดเสนอความคิดเห็น ขอเสนอแนะ มาตรการในการปองกันและปราบปรามการทุจริต                                                                                                                   
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(๓)  เปนบุคคลท่ีไดเขารวมการดําเนินกิจกรรม สนับสนุนคาใชจาย หรือบริจาคทรัพยสินหรือให       
การชวยเหลือหรือสนับสนุนงานปองกันและปราบปรามการทุจริตดวยประการอ่ืน ๆ จนกอใหเกิดผลดีตอ        
การดําเนินงานของสํานักงาน ป.ป.ช. หรือคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

(๔)  เปนบุคคลท่ีไดกระทําการใดนอกจาก (๑) (๒) และ (๓) อันเปนประโยชนตอการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

ขอ  ๗  บุคคลท่ีจะไดรับการพิจารณาใหไดรับรางวัลตอบแทนหรือประโยชนอ่ืนใดตามขอ ๖ (๑)         
ตองไมมีลักษณะตองหาม ดังนี้ 

(๑)  เปนผูท่ีมีสวนรวมกระทําความผิดในเรื่องท่ีตนใหถอยคํา ทําคํารอง รองทุกขกลาวโทษ แจงเบาะแส 
หรือใหขอมูล 

(๒)  เคยไดรับรางวัลหรือประโยชนอ่ืนใดจากการกระทําหรือการดําเนินการในเร่ืองเดียวกันจาก
คณะกรรมการ ป.ป.ช. 

(๓)  เปนการกระทําท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ีตามปกติ 
ขอ  ๘  บุคคลท่ีจะไดรับการพิจารณาใหไดรับรางวัลตอบแทนหรือประโยชนอ่ืนใดตามขอ ๖ (๒) (๓) 

และ (๔) ตองไมมีลักษณะตองหาม ดังนี้ 
(๑)  เปนผูบกพรองในศีลธรรม 
(๒)  เปนผูมีอํานาจหนาท่ีเก่ียวของกับการกระทํานั้น 
(๓)  เปนผูมีสวนไดเสียในการกระทํานั้น 

หมวด ๒ 
การเสนอช่ือบุคคลท่ีสมควรไดรับรางวัลตอบแทนหรือประโยชนอ่ืนใด 

 
ขอ  ๙  ผูมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลท่ีสมควรไดรับรางวัลตอบแทนหรือประโยชนอ่ืนใดในการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต ไดแก 
(๑)  กรรมการ ป.ป.ช. 
(๒)  อนุกรรมการ ป.ป.ช. 
(๓)  พนักงานเจาหนาท่ี 
ขอ  ๑๐ การเสนอชื่อบุคคลท่ีสมควรไดรับรางวัลตอบแทนหรือประโยชนอ่ืนใด ใหเสนอรายชื่อตอ

สํานักงาน ป.ป.ช. เพ่ือใหคณะอนุกรรมการไดพิจารณาหรือตรวจสอบบุคคลท่ีไดรับการเสนอชื่อ 
ขอ ๑๑  ในการเสนอรายงานการไตสวนขอเท็จจริง หรือรายงานผลการตรวจสอบบัญชีแสดงรายการ

ทรัพยสินและหนี้สิน คณะอนุกรรมการไตสวน พนักงานไตสวน หรือพนักงานเจาหนาท่ีแลวแตกรณี อาจเสนอ
ความเห็นวาบุคคลใดไดกระทําการอันควรแกการไดรับรางวัลตอบแทนหรือประโยชนอ่ืนใดตอคณะอนุกรรมการ     
ก็ได 

ขอ ๑๒  คณะอนุกรรมการอาจมอบหมายใหสํานักงาน ป.ป.ช. หรือพนักงานเจาหนาท่ีตรวจสอบบุคคล    
ท่ีไดรับการเสนอชื่อใหไดรับรางวัลตอบแทนหรือประโยชนอ่ืนใดใหเปนไปตามระเบียบนี้ แลวเสนอความเห็นตอ
คณะอนุกรรมการก็ได 
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หมวด ๓ 
คณะอนุกรรมการพิจารณารางวัลตอบแทนหรือประโยชนอ่ืนใด  

เพ่ือสงเสริมการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 
ขอ  ๑๓  ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. แตงต้ังคณะอนุกรรมการพิจารณารางวัลตอบแทนหรือประโยชน 

อ่ืนใดเพ่ือสงเสริมการปองกันและปราบปรามการทุจริต มีจํานวนไมเกินสิบสามคน ประกอบดวย กรรมการ 
ป.ป.ช. เปนประธาน เลขาธิการ รองเลขาธิการหรือผูชวยเลขาธิการ ผูอํานวยการสํานัก พนักงานเจาหนาท่ีเปน
อนุกรรมการ และผูทรงคุณวุฒิท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. แตงต้ังอีกสี่คน เปนอนุกรรมการ 

ขอ  ๑๔  การประชุมของคณะอนุกรรมการ ตองมีอนุกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวน
อนุกรรมการท้ังหมดจึงจะเปนองคประชุม ในกรณีประธานอนุกรรมการไมอยูในท่ีประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติ
หนาท่ีได ใหท่ีประชุมเลือกอนุกรรมการคนใดคนหนึ่งทําหนาท่ีประธานในท่ีประชุม การลงมติของท่ีประชุมให
ถือเสียงขางมาก 

ขอ  ๑๕  ใหคณะอนุกรรมการพิจารณารางวัลตอบแทนหรือประโยชนอ่ืนใดเพ่ือสงเสริมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต มีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 

(๑)  พิจารณา เสนอความเห็นการใหรางวัลตอบแทนหรือประโยชนอ่ืนใดตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
(๒)  มอบหมายใหพนักงานเจาหนาท่ีตรวจสอบบุคคลท่ีไดรับการเสนอชื่อ 
(๓)  เรียกบุคคลท่ีเก่ียวของมาชี้แจงขอเท็จจริง และสงมอบเอกสารท่ีอยูในความครอบครอง 
 (๔)  เสนอความเห็นตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพ่ือระงับหรือรอการจายรางวัลตอบแทนหรือประโยชน

อ่ืนใด 
(๕)  ปฏิบัติการอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย 
ขอ  ๑๖  การพิจารณาบุคคลท่ีไดรับการเสนอชื่อใหไดรับรางวัลตอบแทนหรือประโยชนอ่ืนใด        

คณะอนุกรรมการอาจเชิญผูท่ีถูกเสนอชื่อหรือผูท่ีเห็นสมควรมาใหคําอธิบายหรือชี้แจงเพ่ิมเติมก็ได 
หมวด ๔ 

การพิจารณาใหรางวัลตอบแทนหรือประโยชนอ่ืนใด 
 
ขอ  ๑๗  การพิจารณาใหรางวัลตอบแทนหรือประโยชนอ่ืนใดแกบุคคลตามขอ ๖ ซ่ึงไดกระทําการใด ๆ 

อันเปนประโยชนตอการปองกันและปราบปรามการทุจริต มีลําดับชั้น ดังนี้ 
๑๗.๑ รางวัลเชิดชูเกียรติอันดับหนึ่ง 
๑๗.๒ รางวัลเชิดชูเกียรติอันดับสอง 

การพิจารณาเพ่ือจัดลําดับชั้นการใหรางวัลตอบแทนหรือประโยชนอ่ืนใดตามวรรคหนึ่ง ใหคํานึงถึง  
ความเสียสละ ระดับความยากของการกระทําท่ีเปนประโยชนตอการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
ประกอบดวย 

ขอ  ๑๘  การใหรางวัลตอบแทนหรือประโยชนอ่ืนใดชั้นรางวัลเชิดชูเกียรติอันดับหนึ่ง ใหพิจารณาจาก
การกระทําหรือการดําเนินการซ่ึงเปนประโยชนตอการปองกันและปราบปรามการทุจริต ดังนี้ 

(๑) เปนผลใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติวาเจาหนาท่ีของรัฐกระทําผิดทางวินัยหรือทางอาญาหรือ     
ท้ังทางวินัยและทางอาญา 
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(๒) เปนผลใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติวาเจาหนาท่ีของรัฐมีความผิดฐานร่ํารวยผิดปกติหรือมี
ทรัพยสินเพ่ิมข้ึนผิดปกติ 

(๓) เปนผลใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติวาเจาหนาท่ีของรัฐจงใจไมยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสิน
และหนี้สิน หรือจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบดวยขอความอันเปนเท็จ
หรือปกปดขอเท็จจริงท่ีควรแจงใหทราบ 

(๔) ดําเนินการหรือกระทําการใด ๆ อันเปนผลใหไดตัวผูกระทําผิดมาดําเนินคดี หรือลงโทษ 
(๕) ดําเนินการหรือกระทําการใด ๆ เปนผลใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติใหถอดถอนเจาหนาท่ีของ

รัฐออกจากตําแหนง 
(๖) สามารถบรรเทาความเสียหาย หรือปองกันมิใหผลประโยชนของรัฐสูญเสียไป หรือทําใหทางราชการ

ไดรับชดใชคาเสียหายทางแพง ซ่ึงคํานวณเปนเงินไดตั้งแตหนึ่งแสนบาทข้ึนไป 
(๗) สนับสนุนคาใชจาย หรือบริจาคเงินหรือทรัพยสินอ่ืน หรือเสียสละแรงงานชวยเหลือในการปองกัน   

การทุจริต ซ่ึงคํานวณเปนเงินไดตั้งแตหนึ่งแสนบาทข้ึนไป 
(๘) เสนอความเห็นและใหขอเสนอแนะ หรือมาตรการในการปองกันการทุจริต เปนผลใหคณะรัฐมนตรี

มีการดําเนินการ หรือเปนผลใหมีการนําไปปฏิบัติเพ่ือปองกันและปราบปรามการทุจริต 
การพิจารณารางวัลตอบแทนการกระทําอันเปนประโยชนตอการปองกันและปราบปรามการทุจริต       

ชั้นรางวัลเชิดชูเกียรติอันดับหนึ่ง ใหมอบโลหรือรางวัลเชิดชูเกียรติ โดยอาจมีเงินรางวัลดวยก็ได แตตองไมเกิน
จํานวนหนึ่งหม่ืนบาท 

ขอ  ๑๙  การใหรางวัลตอบแทนหรือประโยชนอ่ืนใดชั้นรางวัลเชิดชูเกียรติอันดับสอง ใหพิจารณาจาก
การกระทําหรือการดําเนินการซ่ึงเปนประโยชนตอการปองกันและปราบปรามการทุจริตตามขอ ๑๘ แตยังไมถึง
เกณฑท่ีกําหนดใหเปนการกระทําอันเปนประโยชนตอการปองกันและปราบปรามการทุจริตชั้นรางวัลเชิดชู
เกียรติอันดับหนึ่ง การพิจารณารางวัลตอบแทนการกระทําอันเปนประโยชนตอการปองกันและปราบปราม     
การทุจริตชั้นรางวัลเชิดชูเกียรติอันดับสอง ใหมอบโลหรือรางวัลเชิดชูเกียรติ โดยอาจมีเงินรางวัลดวยก็ได          
แตตองไมเกินจํานวนหาพันบาท 

ขอ  ๒๐  เม่ือคณะอนุกรรมการมีมติเห็นสมควรมอบรางวัลตอบแทนหรือประโยชนอ่ืนใดแกบุคคล       
ตามขอ ๖ ซ่ึงไดใหถอยคําหรือแจงเบาะแสหรือขอมูลหรือกระทําการใด ๆ อันเปนประโยชนตอการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ใหเสนอชื่อและการกระทํานั้นเพ่ือขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. มติ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามวรรคหนึ่งใหถือเปนท่ีสุด 

ขอ  ๒๑  ในการพิจารณารายงานการไตสวนขอเท็จจริง หรือรายงานผลการตรวจสอบบัญชีแสดง
รายการทรัพยสินและหนี้สิน คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจพิจารณาจัดใหมีรางวัลตอบแทนแกบุคคลซ่ึงไดใหถอยคํา 
หรือแจงเบาะแสหรือขอมูล หรือกระทําการใด ๆ อันเปนประโยชนตอการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
ตามท่ีเห็นสมควรก็ได ใหนําความในขอ ๑๒ และขอ ๑๖ มาใชบังคับกับการพิจารณาดําเนินการของคณะ 
กรรมการ ป.ป.ช. โดยอนุโลม 
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บทเฉพาะกาล 

 
ขอ  ๒๒  การดําเนินการใด ๆ ของบุคคลตามขอ ๖ ซ่ึงเปนประโยชนตอการปองกันและปราบปราม  

การทุจริตและเกิดข้ึนกอนท่ีระเบียบนี้มีผลใชบังคับ ใหมีสิทธิไดรับรางวัลตอบแทนหรือประโยชนอ่ืนใด       
ตามระเบียบนี้ดวย 

 
 ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๑  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 ปานเทพ  กลาณรงคราญ 
 ประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
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คําแนะนําท่ัวไป        บทพิเศษ ณ. 
 

คณะผูใหการฝกอบรมและหนาท่ีของผูใหการฝกอบรม 
ผูอํานวยการฝกอบรม 
 การฝกอบรมตองมีสมาชิกหนึ่งคนในคณะกรรมการฝกอบรมเปนผูอํานวยการฝกอบรม ตองเปนผูท่ีมี
วุฒิทางลูกเสือ คือ ไดรับเครื่องหมายวูดแบดจ ๔ ทอน (L.T.) หรือเครื่องหมายวูดแบดจ ๓ ทอน (A.L.T.) และ
ตองมีความรูเก่ียวกับลูกเสือชอสะอาด    
 หนาท่ีของผูอํานวยการฝกอบรม มีดังตอไปนี้ 

• จัดหาสถานท่ีฝกอบรมท่ีเหมาะสม พรอมอุปกรณการฝกอบรม 
• คัดเลือกคณะผูใหการฝกอบรม 
• ชี้แจงวัตถุประสงคและมอบหมายงานใหคณะผูใหการฝกอบรม 
• ควบคุม ดูแลการฝกอบรมใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว โดยวิธีการอันเหมาะสม 
• รายงานผลการฝกอบรม 

วิทยากร 
วิทยากรตองมีความรูและประสบการณ ในการใหการฝกอบรมลูกเสือชอสะอาด และสามารถถายทอด

ความรูไดอยางมีประสิทธิภาพ  
วิทยากรประจําหมู 

• มีหนาท่ีชวยเหลือผูเขารับการฝกอบรม และประเมินผลไดวาประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงคของ
หลักสูตรการฝกอบรม 

• ตองอยูประจําหมูของตนตลอดเวลาของการฝกอบรม  
• สงเสริมใหสมาชิกในหมูแสดงความคิดเห็นของตนในท่ีประชุมหมู และวิทยากรประจําหมูตองระวัง 

ไมแสดงวาความคิดของตนวาเปนความคิดท่ีถูกตองเพียงความคิดเดียว 
• ตองมีความรอบรูในเรื่องการฝกอบรม และสามารถใหความกระจางแกผูเขารับการฝกอบรมในเรื่อง

ของความซ่ือสัตยสุจริต และ ป.ป.ช. สามารถชี้แจงหรือแกปญหาตาง ๆ เพ่ือขจัดความขัดแยงในการฝกอบรมได 
วิทยากรสนับสนุน 

มีหนาท่ีใหบริการเก่ียวกับการฝกอบรมตามท่ีคณะผูใหการฝกอบรมตองการ จัดหาและบํารุงรักษา
เครื่องมือและอุปกรณการสอน    
ผูมาเยือน 

ถามีความจําเปนจะอนุญาตใหพบไดระหวางหยุดพัก  
วุฒิบัตร 

เม่ือจบการฝกอบรมแลว ใหแจกวุฒิบัตรแกผูผานการฝกอบรม 
กําหนดการ 

กําหนดการฝกอบรมในหนังสือคูมือเลมนี้ สามารถปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม 
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คณะผูใหฝกอบรม 
 ควรมีดังตอไปนี้ 
 ๑.  ผูอํานวยการฝกอบรม (L.T. หรือ A.L.T.)  ๑  คน 
 ๒.  วิทยากรผูบรรยาย ๕ คน 
 ๓.  วิทยากรประจําหมู ๆ ละ ๑ คน  ๑๐ คน 
 ๔.  วิทยากรสนับสนุน 

• ผูรับผิดชอบโครงการ  
• ฝายพัสดุ อุปกรณ  
• ฝายการเงิน 
• ฝายสถานท่ี 
• ฝายเอกสาร 

 ๕.  พยาบาล (ตามความเหมาะสม) 
 ๖.  แมครัวและคณะ 
 ๗.  คนงานดูแลสถานท่ี หองน้ํา หองสวม (ตามความจําเปน) 
หมายเหตุ คณะผูใหการฝกอบรมต้ังแตหมายเลข ๑ ถึง ๔ ควรมีคําสั่งแตงต้ังใหปฏิบัติงานเปนทางราชการ 





สนับสนุนการจัดพิมพโดย
สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ

เลขที่ ๓๖๑ ถนนนนทบุรี ตำบลทาทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
โทร ๐ ๒๕๒๘ ๔๘๐๐-๔๙ , ๐ ๒๒๘๒ ๓๑๖๑-๕

สายดวน ๑๒๐๕
www.nacc.go.th
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