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โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ประจำปี 2563 

 
1. หลักการและเหตุผล 

โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็น
เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้
สอดคล้องและบูรณาการกัน ให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่กำหนดใน
กฎหมายว่าด้วยการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 
2560 และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเพื่อรับผิดชอบในการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติ กำหนด
วิธีการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติ ในการติดตาม การตรวจสอบ และการ
ประเมินผล รวมทั้งกำหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนดำเนินการให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ดังนั้น ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) จึงเป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศ
ไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ที่จะต้องนำไปสู่การปฏิบัติเพื ่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน ซึ่งจะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม โดยประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ในยุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้าน ได้มีการจัดทำแผนแม่บทเพื ่อบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์ชาติทั้งสิ้น 23 แผนแม่บท เพื่อใช้เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติให้บรร ลุตาม
เป้าหมายที่วางไว้ในปี 2580 ซึ่งประเทศและประชาชนทุกกลุ่มวัยจะได้รับประโยชน์  ตั้งแต่วัยครรภ์มารดาถึง
ปฐมวัย วัยประถมถึงมัธยมต้น วัยรุ่น วัยทำงาน จนถึงวัยสูงอายุ โดยมีแผนแม่บทที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาคน ให้
เป็นคนดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต และต่อต้านการทุจริต ดังนี้ 

- แผนแม่บท ด้านการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม เพื่อปลูกฝังค่านิยมวัฒนธรรมที่พึงประสงค์
ของประชาชนไทยในช่วงระยะเวลา 20 ปีข้างหน้า โดยเฉพาะการมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตอาสา จิต
สาธารณะ และความตระหนักถึงหน้าที่ต่อประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้ง การส่งเสริมให้ประชาชนยึดมั่นสถาบันหลัก
ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิดความรัก ความสามัคคี ความภาคภูมิใจในความเป็นไทยที่มีอัตลักษณ์และความโดด
เด่นจนเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลก โดยมุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรมที่พึง
ประสงค์ ซึ่งบูรณาการร่วมระหว่างภาคีต่าง ๆ อาทิ ครอบครัว ชุมชน ศาสนา การศึกษา สื่อ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาสังคม 
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- แผนแม่บท ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีแนวทางการพัฒนาที่สำคัญเพ่ือ
ขับเคลื่อนในเรื่องการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มุ่งการพัฒนาคนและการพัฒนาระบบ ซึ่งในส่วน
การพัฒนาคนเน้นการปรับพฤติกรรม “คน” ทุกกลุ่มในสังคม โดยกลุ่มเด็กและเยาวชน เน้นการปลูกฝังและหล่อ
หลอมให้มีจิตสำนึกและพฤติกรรม ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตผ่านหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับทั้งทฤษฎีและ
ปฏิบัติตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา กลุ่มประชาชนทั่วไป เน้นการสร้างวัฒนธรรมและพฤติกรรมสุจริตควบคู่กับ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ กลุ่มข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐส่งเสริมการ
สร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน รู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน พร้อมกับสร้างจิตสำนึก
และค่านิยมของบุคลากรในการต่อต้านการทุจริต สนับสนุนการมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวัง สอดส่อง และ
แจ้งเบาะแสการทุจริต พร้อมทั้งจัดให้มีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส กลุ่มนักการ เมือง ให้
ความสำคัญกับการพัฒนาและยกระดับการมีจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองทั้งระดับประเทศและ
ท้องถิ่นให้มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ ในการทำตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต เห็น
แก่ประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งส่งเสริมให้มีการกำกับจริยธรรมภายในพรรคการเมืองอย่างเข้มข้น 

นอกจากนี้ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 
2564) ยังได้กำหนดยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทาง
สังคมในทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย 
ซื่อสัตย์ สุจริต ดำเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ทำหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคมให้มีความเป็น
พลเมืองดี  ที่มีจิตอาสา จิตสาธารณะ เสียสละเพ่ือส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับ
และต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ 

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักประการหนึ่ง คือ ให้การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรม 
ในการปลูกฝังค่านิยม คุณธรรมและจริยธรรม ให้กับคนในชาติ โดยเฉพาะเยาวชน ให้เป็นคนดี มีความซื่อสัตย์
สุจริต และมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ  ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมทั้งให้การสนับสนุนและส่งเสริม
กิจกรรมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งนอกจากเป็นวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3  
แล้ว โครงการของมูลนิธิฯ ที่แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาสังคมให้เป็นสังคมสุจริต คือ โครงการ
หมู่บ้านช่อสะอาด ที่ทำให้เกิดหมู่บ้านช่อสะอาดในทุกจังหวัด โดยนำเอาสถาบันหลักทางสังคม คือ บ้าน วัด 
โรงเรียน มาใช้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนให้เกิดพัฒนาการทางสังคมอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ โครงการที่มูลนิธิฯ 
ได้ดำเนินการควบคู่กันไป คือ โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ประจำปี 
2562 ยังไดม้ีส่วนสำคัญในการเสริมสร้างสังคมด้วยการฝึกการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือของโรงเรียนในหมู่บ้าน
ช่อสะอาดและโรงเรียนใกล้เคียง ให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีคู่มือ มีสื่อการสอน มีช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับ
หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สามารถบูรณาการกระบวนการลูกเสือเพื่อการ
ปรับเปลี่ยนฐานคิดของเด็กและเยาวชน ทั้งระบบด้วย 
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ในปี 2563 มูลนิธิฯ จึงเห็นสมควรจัดทำโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อ
สะอาดขึ้น โดยคาดหวังว่าครูกำกับลูกเสือหรือครูผู้สอนลูกเสือจะได้นำหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาดสำหรับลูกเสือ
ทุกประเภทไปใช้ในสถานศึกษาพร้อมกันทั่วทั้งประเทศ เพื่ออบรมเด็กและเยาวชนให้มีความสุจริต  ปฏิเสธการ
ทุจริตทุกรูปแบบที่พบในชีวิตประจำวัน และเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองดีของชาติ รู้จักแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและ
ประโยชน์ส่วนรวม ทำให้ฐานการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมของหมู่บ้านช่อสะอาดเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป ซึ่งจะเป็น
การตัดต้นตอของปัญหาการทุจริตของประเทศไม่ให้เกิดขึ้นในอนาคตได้  

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว จึงเห็นควรจัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตร
ลูกเสือช่อสะอาด ให้แก่ครูผู้กำกับลูกเสือของสถานศึกษาทั่วประเทศ เพ่ือส่งผลโดยตรงไปถึงเด็กและเยาวชน ให้
ได้รับการกล่อมเกลาด้วยกระบวนการลูกเสือตามหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาดต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพครูกำกับลูกเสือหรือครูผู ้สอนลูกเสือให้มีความพร้อมในการนำหลักสูตร

ลูกเสือช่อสะอาดไปใช้ในโรงเรียนทีเ่ด็กและเยาวชนในหมู่บ้านช่อสะอาดเข้าเรียน 
2.2 เพื่อส่งเสริมให้นำหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ไปใช้ปรับฐานคิดของเด็กและเยาวชนของชาติ                

ด้วยการกล่อมเกลาตามกระบวนการของลูกเสือ โดยเน้นให้ปฏิเสธการทุจริตทุกรูปแบบที่พบในชีวิตประจำวัน 
2.3 เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม่บทภายใต้

ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 
2564) 

3. เป้าหมายหลัก 
ครูกำกับลูกเสือหรือครูผู้สอนลูกเสือทุกสังกัดทั่วประเทศ จำนวน 4 รุ่น รุ่นละ 100 คน โดยกำหนด

ตัวชี้วัดของผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ ดังนี้ 

ผลผลิต (Output)/ผลลัพธ์(Outcome) ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา 
ผลผลิต 
การฝ ึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ
หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด 

 
2 รุ่น 

 
มีผ ู ้ เข ้าร ับการอบรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
จำนวนที่รับสมัคร 

 
พ.ศ. 2563 

ผลลัพธ์ 
1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความ
เข้าใจ ในหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด 
 
 
 

 
1 .  ผ ู ้ เ ข ้ าร ั บการ
ฝึกอบรมมีความรู้ 
ค ว าม เ ข ้ า ใ จ  ใน
หลักสูตรลูกเสือช่อ
สะอาด 

 
1. ผู ้เข้ารับการฝึกอบรม 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 มี
ความร ู ้  ความเข ้าใจ ใน
หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด 
มากกว่าก่อนเข้าอบรม 

 
พ.ศ. 2563 
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ผลผลิต (Output)/ผลลัพธ์(Outcome) ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา 
2. ผ ู ้ เข ้าร ับการฝ ึกอบรมนำหลักส ูตร
ลูกเสือช่อสะอาดไปใช้ในการเรียนการ
สอน 

2 .  ผ ู ้ เ ข ้ าร ั บการ
ฝ ึ ก อ บ ร ม น ำ
หลักสูตรลูกเสือช่อ
สะอาดไปใช้ในการ
เรียนการสอน 

2. ผู ้เข้ารับการฝึกอบรม 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 33 นำ
หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด
ไปใช้ในการเรียนการสอน 

 
4. ประโยชน์ที่จะได้รับ 

4.1 ครูกำกับลูกเสือหรือครูผู้สอนลูกเสือที่เข้ารับการอบรม มีความรู้ ทักษะ และมีความพร้อมในการนำ
หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาดไปใช้ในโรงเรียนที่เด็กและเยาวชนในหมู่บ้านช่อสะอาดเข้าเรียน 

4.2 โรงเรียนในหมู่บ้านช่อสะอาดและโรงเรียนใกล้เคียง ทีมี่ครกูำกับลูกเสือหรือครูผู้สอนลูกเสือเข้ารับ
การอบรม สามารถทำหน้าที่เป็นสถาบันทางสังคมเพื่อพัฒนาหมู่บ้านช่อสะอาดตามหลักการ บ้าน วัด โรงเรียน 
ไดอ้ย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 

5. สถานที่ดำเนินการ 
กรุงเทพมหานครหรือจังหวัดที่มีความเหมาะสม 

6. ขั้นตอนและระยะเวลาในการฝึกอบรม 
จัดฝึกอบรม 2 รุ่น ในปี 2563 โดยใช้ระยะเวลารุ่นละ 3 วัน 2 คืน 

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
7.1 มูลนิธิต่อต้านการทุจริต  
7.2 ผู้อำนวยการฝึกอบรมและคณะวิทยากร ตามคำสั่งมูลนิธิต่อต้านการทุจริตแต่งตั้งคณะที่ปรึกษา

และวิทยากรการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด และตามหนังสือเชิญวิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 

8. ผู้ที่เกี่ยวข้องท่ีอาจจะได้รับผลกระทบ 
8.1 มูลนิธิต่อต้านการทุจริต สามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ 
8.2 โรงเรียนในหมู่บ้านช่อสะอาดและโรงเรียนใกล้เคียง สามารถทำหน้าที่เป็นสถาบันทางสังคมเพ่ือ

พัฒนาหมู่บ้านช่อสะอาดตามหลักการ บ้าน วัด โรงเรียน 
8.3 ครูกำกับลูกเสือหรือครูผู้สอนลูกเสือผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักสูตร

ลูกเสือช่อสะอาด และสามารถนำหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาดไปใช้ในการเรียนการสอน 
8.4 เด็กและเยาวชนที่ได้รับการอบรมตามหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาดได้รับการกล่อมเกลาด้วย

กระบวนการลูกเสือให้มีความสุจริต  ปฏิเสธการทุจริตทุกรูปแบบที่พบในชีวิตประจำวัน รู้จักแยกแยะประโยชน์
ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม และเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองดีของชาติ  
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9. ความเสี่ยง 

ประเด็นความเสี่ยง แนวทางการแก้ไข 
1. สถานศึกษาไม่อนุญาตให้ครูกำกับลูกเสือหรือ
ครูผู้สอนลูกเสือเข้าฝึกอบรม 
2. ครูกำกับลูกเสือหรือครูผู้สอนลูกเสือเข้าฝึกอบรม
ไม่ครบตามหลักสูตร 
 
 
3. ขาดวิทยากรในวิชาหลัก 
 
 
 
4. ขาดความชัดเจนในการบริหารโครงการ 

1. มูลนิธิฯ ประสานในระดับนโยบายทั้งในระดับกรม
และเขตพ้ืนที่ เพ่ือขอความร่วมมือ 
2. ควรดำเนินการ 
    2.1 ให้ผู้สมัครเข้าฝึกอบรมยืนยันการเข้าอบรมเต็ม
เวลาของหลักสูตรเป็นหนังสือก่อนถึงกำหนดการอบรม 
    2.2 จัดฝึกอบรมในช่วงปิดเทอม 
3. ควรดำเนินการ 
    3.1 จัดฝึกอบรมในช่วงปิดเทอม 
    3.2 กำหนดและแจ้งแผนการฝึกอบรมล่วงหน้า
อย่างน้อย 3 เดือน 
4. มูลนิธิฯ มอบหมายบุคลากรของมูลนิธิฯ หรือมอบ
อำนาจให้ผู้อำนวยการฝึกอบรมเป็นผู้บริหารโครงการ 

10. องค์ประกอบอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้องและจำเป็น  
ผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด ดังนี้ 
10.1 เป็นครูผู้สอนในสถานศึกษาทุกสังกัด 
10.2 เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิทางการลูกเสือขั้นวู้ดแบดจ์ทุกประเภท ยกเว้นประเภทผู้นำ 
10.3 อายุไม่เกิน 55 ปี นับถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 
10.4 ได้รับอนุญาตจากต้นสังกัดและสามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้เต็มเวลาตามหลักสูตร 
10.5 ไม่เคยเข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด มาก่อน 
ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นผู้มีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือ

ช่อสะอาด ตามท่ีมูลนิธิฯ เคยจัดฝึกอบรม แต่ไม่มารายงานตัวเข้าฝึกอบรม 

11. โครงการหรือหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
11.1 โครงการหมู่บ้านช่อสะอาด โดยโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อ

สะอาด จะเป็นส่วนเสริมให้โรงเรียนมีบทบาทเป็นสถาบันหลักของการพัฒนาหมู่บ้านช่อสะอาด 
11.2 สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ โดยในการฝึกอบรมมีความจำเป็นต้องใช้วิทยากรที่สังกัดสำนักงาน

ลูกเสือแห่งชาติ และควรรายงานผลการจัดการฝึกอบรมให้สำนักงานลูกเสือแห่งชาติทราบเมื่อสิ้นสุดโครงการ 
11.3 สำนักงาน ป.ป.ช. เนื่องจากการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด 

เป็นไปตามหลักสูตรที่สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ และสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
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ร่วมกันพัฒนาขึ้น จึงควรกำหนดเนื้อหาสาระของการฝึกอบรมและคุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้เป็นไป
ตามหลักสูตร 

11.4 ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาเอกชน 
ที่เป็นต้นสังกัดของผู้สมัครเข้าฝึกอบรม ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการอนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้ารับการ
ฝึกอบรม 
  
 

 


