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5. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามูลนิธิฯ 

 5.1 ยุทธศาสตร์ที่สอดคล้อง  

  (1) ยุทธศาสตร์การขยายการดำเนินการโดยมีภาคีเครือข่ายเชิงยุทธ์  โครงการนี้จะสร้าง

เครือข่ายผู้กำกับลูกเสือช่อสะอาด (คร)ู สังกัดสถานศึกษาท้ังของรัฐและเอกชน ทั้งระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

และระดับอาชีวศึกษา จากทุกภาคทั่วประเทศ ที่จะร่วมกันทำกิจกรรม เผยแพร่ แจ้งข้อมูลข่าวสาร และ

สนับสนุนงานของมูลนิธิฯ ได้เป็นอย่างดี สามารถใช้เป็นฐานในการขยายกิจกรรมอื่น ๆ ของมูลนิธิฯ ได้ใน

อนาคต 

  (2) ยุทธศาสตร์เร่งแก้ไข/ปรับปรุงโครงสร้าง ระบบ สมรรถนะการบริหาร โดยเฉพาะในการ

ประสานงานกับเครือข่ายผู้กำกับลูกเสือช่อสะอาดเพื่อมอบหมายให้ทำหน้าที่ชี้นำสังคมในการต่อต้านการ

ทุจริตตามแนวทางของมูลนิธิฯ 

  (3) ยุทธศาสตร์การสร้างบทบาทที่ชัดเจนต่อสาธารณะ โดยพัฒนาผู้กำกับลูกเสือช่อสะอาด

ให้มีองค์ความรู้และเท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริตและประพฤติมิชอบและนำไปขยายผลในระดับโรงเรียนที่
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กระจายอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการยกระดับจิตสำนึกและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กและ

เยาวชนให้ต่อต้านการทุจริต ทั้งที่พบเห็นในชีวิตประจำวันและที่เป็นปัญหาของสังคมโดยรวม อีกทั้งยังเป็น

การเผยแพร่บทบาท กิจกรรม ชื่อเสียงของมูลนิธิฯ ให้สังคมได้รู้จักอย่างแพร่หลายและรวดเร็ว 

  (4) ยุทธศาสตร์การผลักดันสังคมต้านทุจริตฯ สู่มาตรฐานสากล โครงการนี้จะทำให้เกิดการ

ถ่ายทอดองค์ความรู้และตัวอย่างในเรื่องการทุจริตแก่สังคมในวงกว้าง ผ่านทางผู้กำกับลูกเสือช่อสะอาดซึ่ง

เป็นครูในสถานศึกษาที่สังคมไทยให้การยอมรับว่าเป็นผู้ชี้นำของสังคม ซึ่งมูลนิธิฯ เพียงให้การสนับสนุน

เฉพาะทางวิชาการในครั้งแรก และประสานติดตามผลเป็นระยะ ๆ  โดยไม่จำเป็นต้องสนับสนุนงบประมาณ

อีก เพราะผู้กำกับลูกเสือช่อสะอาดต่างมีศรัทธา มีหน้าที่ตามตำแหน่ง และได้รับค่าตอบแทนจากต้นสังกัดอยู่

แล้ว สามารถทำหน้าที่ปลูกฝัง ชี้นำ กำกับ และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เด็กและเยาวชนต่อไปได้ในระยะยาว ตาม

หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาดที่มีความต่อเนื่องตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาถึงอาชีวศึกษา เป็นไปตามหลักการกล่อม

เกลาทางสังคม (Socialization) ที่ต้องใช้เวลา การย้ำทำ และการมีตัวอย่างที่ดี เพื่อให้เกิดการจดจำ เรียนรู้ 

นำไปประพฤติจริงในชีวิตประจำวัน จนเป็นลักษณะนิสัยถาวร 

 5.2 แนวคิดที่สอดคล้องและแผนงานที่สอดคล้องและ/หรืออยู่ภายใต้แผนงานใด  

  การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด เป็นการฝึกอบรมผู้กำกับ

ลูกเสือ (ครู) ให้มีองค์ความรู้และเท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งของประเทศไทยและ

ในระดับสากล รวมทั้งเกิดทักษะและเข้าใจเทคนิคการถ่ายทอดไปสู่เด็กและเยาวชนให้สามารถเข้าใจปัญหา

และผลร้ายของการทุจริตและประพฤติมิชอบ สามารถนำไปบูรณาการกับวิชาลูกเสือและวิชาสามัญในชั้น

เรียน เพ่ือให้ความรู้ ยกระดับจิตสำนึก และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนให้ปฏิเสธการทุจริตทุก

รูปแบบ สร้างวัฒนธรรมไม่ยอมรับการโกงให้เกิดขึ้นในคนรุ่นใหม่ ให้รู้จักหน้าที่พลเมือง มีจิตสาธารณะ มี

ความพอเพียง เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน เพื่อสร้างสังคมไทยให้มั่นคง มั่งคั่ง และ

ยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมูลนิธิฯ  

 5.3 เจตนาเฉพาะ  

  (1) ระดับโครงการ เพื ่อพัฒนาผู ้กำกับลูกเสือ (ครู) ให้มีองค์ความรู ้และเท่าทันต่อ

สถานการณ์การทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในและต่างประเทศ เพิ่มพูนทักษะและเทคนิคการถ่ายทอดที่

เหมาะกับช่วงวัยของเด็กและเยาวชน สามารถนำกลับไปใช้ในการเรียนการสอนตามหน้าที่ความรับผิดชอบให้

บรรลุประสิทธิผล 

  (2) ระดับยุทธศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ ด้านการขยายและทำงาน

ร่วมกับภาคีเครือข่าย สร้างบทบาทของมูลนิธิฯ ให้ปรากฏแก่สาธารณะในการชี้นำสังคมเพื่อผลักดันให้

สังคมไทยเป็นสังคมสุจริต 
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6. หลักการและเหตุผลความจำเป็น 

6.1 ความจำเป็นต้องดำเนินโครงการ การตอบสนอง สภาวะแวดล้อม และหลักการบริหารเชิง

ยุทธ์  

โดยที่ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “ประเทศไทยมีความ

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และได้

กำหนด 6 ยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติ

ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอ

ภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ในยุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้าน ได้มีการจัดทำแผนแม่บทเพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ใน

ยุทธศาสตร์ชาติทั้งสิ้น 23 แผนแม่บท เพื่อใช้เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติให้บรรลุตาม

เป้าหมายที่วางไว้ในปี 2580 ซึ่งประเทศและประชาชนทุกกลุ่มวัยจะได้รับประโยชน์ ตั้งแต่วัยครรภ์มารดาถึง

ปฐมวัย วัยประถมถึงมัธยมต้น วัยรุ่น วัยทำงาน จนถึงวัยสูงอายุ โดยแผนแม่บทที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคน

ให้เป็นคนดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต และต่อต้านการทุจริต มีดังนี้ 

- แผนแม่บท ด้านการปรับเปลี ่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม เพื่อปลูกฝังค่านิยมวัฒนธรรมที่พึง

ประสงค์ของประชาชนไทยในช่วงระยะเวลา 20 ปีข้างหน้า โดยเฉพาะการมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต การมี

จิตอาสา จิตสาธารณะ และความตระหนักถึงหน้าที่ต่อประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้ง การส่งเสริมให้ประชาชนยึด

มั่นสถาบันหลักที่เป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิดความรัก ความสามัคคี ความภาคภูมิใจในความเป็นไทยที่มีอัต

ลักษณ์และความโดดเด่นจนเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลก โดยมุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝัง

ค่านิยม วัฒนธรรมที่พึงประสงค์ ซึ ่งบูรณาการร่วมระหว่างภาคีต่าง ๆ อาทิ ครอบครัว ชุมชน ศาสนา 

การศึกษา สื่อ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 

- แผนแม่บท ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีแนวทางการพัฒนาที่สำคัญเพ่ือ

ขับเคลื่อนในเรื่องการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มุ่งการพัฒนาคนและการพัฒนาระบบ ซึ่งใน

ส่วนการพัฒนาคนเน้นการปรับพฤติกรรม “คน” ทุกกลุ่มในสังคม โดยกลุ่มเด็กและเยาวชน เน้นการปลูกฝัง

และหล่อหลอมให้มีจิตสำนึกและพฤติกรรม ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตผ่านหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับทั้ง

ทฤษฎีและปฏิบัติตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา กลุ่มประชาชนทั่วไป เน้นการสร้างวัฒนธรรมและพฤติกรรม

สุจริตควบคู่กับส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ กลุ่มข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ

รัฐส่งเสริมการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน รู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน พร้อม

กับสร้างจิตสำนึกและค่านิยมของบุคลากรในการต่อต้านการทุจริต สนับสนุนการมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้า
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ระวัง สอดส่อง และแจ้งเบาะแสการทุจริต พร้อมทั้งจัดให้มีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 

กลุ่มนักการเมือง ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและยกระดับการมีจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

ทั้งระดับประเทศและท้องถิ่นให้มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ ในการทำตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม 

ความซื่อสัตย์สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งส่งเสริมให้มีการกำกับจริยธรรมภายในพรรคการเมือง

อย่างเข้มข้น 

ด้วยเหตุนี้ โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด จึงเป็นโครงการที่

ตอบสนองต่อสภาพปัญหาของสังคมตามยุทธศาสตร์ชาติ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ และเป็นไป

ตามวิสัยทัศน ์พันธกิจ และยุทธศาสตร์ที่มูลนิธิฯ มุ่งม่ันจะดำเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 

6.2 มีความจำเป็นด้านการสร้างผลงานที่โดดเด่นมีผลกระทบสูงต่อบทบาทหน้าที่มูลนิธิฯ 

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต มีวัตถุประสงคห์ลักประการหนึ่ง คือ ให้การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรม 

ในการปลูกฝังค่านิยม คุณธรรมและจริยธรรม ให้กับคนในชาติ โดยเฉพาะเยาวชน ให้เป็นคนดี มีความ

ซื่อสัตย์สุจริต และมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ  ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมทั้งให้การสนับสนุน

และส่งเสริมกิจกรรมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ในการเป็นแกนนำ

สังคมไทยในการ “ทำสิ่งถูก” ด้านการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทย และสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ดังจะเห็นได้ว่า โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ของมูลนิธิฯ 

ได้มุ่งเน้นการพัฒนาสังคมให้เป็นสังคมสุจริต อาทิ โครงการหมู่บ้านช่อสะอาด ที่ทำให้เกิดหมู่บ้านช่อสะอาด

ในทุกจังหวัด โดยนำเอาสถาบันหลักทางสังคม คือ บ้าน วัด โรงเรียน มาใช้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนให้เกิด

พัฒนาการทางสังคมอย่างยั่งยืน  

โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด เป็นโครงการที่ช่วยเสริมสร้าง

สังคมด้วยการฝึกการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือของโรงเรียนในหมู่บ้านช่อสะอาดและโรงเรียนอื่น ๆ ให้มี

ความรู้ ความเข้าใจ มีคู่มือ มีสื่อ มีทักษะการสอน มีช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้สามารถบูรณาการกระบวนการลูกเสือเพื่อการปรับเปลี่ยนฐานคิดของ

เด็กและเยาวชนให้เป็นไปตามแนวทางและเป้าหมายของยุทธศาสตร์ทั้งระบบ ซึ่งหากดำเนินโครงการอย่าง

ต่อเนื่องและทั่วถึงแล้ว จะสามารถสร้างผู้กำกับลูกเสือช่อสะอาดในสถานศึกษาทั้งในระดับจังหวัดและระดับ

อำเภอ ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนในระดับมหภาคได้ อันจะทำให้มูลนิธิฯ มี

บทบาทเด่นทีเ่ป็นหน่วยงานหนึ่งเดียวในการต่อต้านการทุจริตด้วยกระบวนการลูกเสือ 

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว ในปี 2564 จึงเห็นสมควรดำเนินโครงการฝึกอบรมบุคลากร

ทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด โดยคาดหวังว่าผู้กำกับลูกเสือหรือครูผู ้สอนลูกเสือจะได้นำ

หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาดไปใช้ในสถานศึกษาเพ่ืออบรมเด็กและเยาวชนให้มีความสุจริต ปฏิเสธการทุจริตทุก

รูปแบบที่พบในชีวิตประจำวัน และเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองดีของชาติ รู้จักแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและ
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ประโยชน์ส่วนรวม เสริมกับการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมของหมู่บ้านช่อสะอาด ตำบลช่อสะอาด ได้อย่าง

เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป  

6.3 แนวคิดของกิจกรรม 

การลูกเสือ คือ กิจกรรมของเด็กที่ผู้ใหญ่จัดให้ โดยผู้ใหญ่จะเป็นผู้ชี้นำถึงแนวคิดและความประพฤติ

ที่เหมาะสมเพื่อให้เติบโตขึ้นเป็นพลเมืองดีที่มีคุณค่าต่อสังคม กระบวนการลูกเสือจึงเน้นให้เด็กและเยาวชน

เป็นผู้ลงมือทำด้วยตนเองภายใต้คำแนะนำของผู้ใหญ่ ด้วยวิธีการที่สนุกสนานสมวัย และเป็นที่จดจำอย่างไม่มี

วันลืม  

โดยที่หลักสูตรการศึกษาทั้งในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา รวมทั้งการศึกษานอก

โรงเรียน กำหนดให้วิชาลูกเสือเป็น “วิชาบังคับ” ที่นักเรียนนักศึกษาทุกคนต้องเรียน และเรียนอย่างต่อเนื่อง

ทุกสัปดาห์ ตลอดภาคการศึกษา และทุกภาคการศึกษา หากบรรจุหรือบูรณาการความรู้ แนวคิด แนวปฏิบัติ 

เข้าไปในวิชาลูกเสือแล้ว ก็จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นพร้อมกันทั้งประเทศ นอกจากนี้ ผู้กำกับลูกเสือใน

สถานศึกษา ทุกคนต่างทำหน้าที่ด้วยความสมัครใจและมีศรัทธาในการลูกเสือ หากได้รับการสนับสนุนทาง

วิชาการ ชี้นำแนวทาง และส่งเสริมในทางจิตวิทยาแล้ว ก็จะก่อให้เกิดพลังขับเคลื่อนไปในทิศทางที ่พึง

ประสงค์ได ้

หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด มีทั้งหมด 5 หลักสูตร คือ 1) หลักสูตรลูกเสือสำรองช่อสะอาด 2) 

หลักสูตรลูกเสือสามัญช่อสะอาด 3) หลักสูตรลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ช่อสะอาด 4) หลักสูตรลูกเสือวิสามัญช่อ

สะอาด เพ่ือให้เหมาะสมและครอบคลุมเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาทุกช่วงวัย ตั้งแต่ 7 ปี – 18 ปี และ 5) 

หลักสูตรสำหรับบุคลากรทางการลูกเสือ (ผู้กำกับลูกเสือ) เพื่ออบรมผู้กำกับลูกเสือให้มีความรู้ ความเข้าใจ 

และมีทักษะในการนำหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาดตามประเภทลูกเสือตามประเภทที่สอน กลับไปใช้ใน

สถานศึกษาเพื ่อปลูกฝังแนวคิด ปรับเปลี ่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนให้เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ได้  

อนึ่ง หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาดทั้ง 5 หลักสูตรนี้ คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ในการ

ประชุมเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 มีมติอนุมัติหลักสูตร และให้ใช้ในการฝึกอบรมลูกเสือและบุคลากร

ทางการลูกเสือได ้

โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด จึงเป็นการอบรมอย่างเข้มข้น

เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และเพิ่มพูนทักษะอย่างแท้จริง โดยใช้การอบรมแบบอยู่ประจำค่ายภายใต้การกำกับ

ดูแลและการเฝ้าสังเกตพฤติกรรมจากคณะวิทยากรอย่างเข้มงวด ตั้งแต่เวลา 05:30 น. – 21:30 น. มีการ

ประเมินผลด้วยการทดสอบ การฝึกปฏิบัติ และกิจกรรมกลุ่ม และมีการประกาศผลให้ผ่าน/ไม่ผ่านการ

ฝึกอบรม โดยมุ่งหวังให้เกิดความคุ้มค่า เกิดประโยชน์กับทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องให้มากที่สุด  
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7. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมโครงการ/พันธมิตรเชิงยุทธ์ 

 7.1 มูลนิธิต่อต้านการทุจริต  

  (1) จัดทำโครงการฝึกอบรม สนับสนุนงบประมาณ จัดเตรียมสถานที่ ประสานงาน สรรหา

คณะวิทยากรที่มีความสามารถและมีประสบการณ์ 

  (2) เผยแพร่ข่าวและรับสมัครบุคลากรทางการลูกเสือสังกัดสถานศึกษา ที่มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีกำหนด 

  (3) ดำเนินการฝึกอบรม ประเมินผล และติดตามผล เพื่อมอบธงลูกเสือช่อสะอาด แบดจ์

ลูกเสือช่อสะอาด 

 7.2 ผู้กำกับลูกเสือและสถานศึกษา 

  (1) ผู้กำกับลูกเสือสมัครเข้ารับการฝึกอบรม 

  (2) หัวหน้าสถานศึกษาอนุมัติให้เข้าฝึกอบรมตลอดระยะเวลาของหลักสูตร 

  (3) ผู้กำกับลูกเสือและสถานศึกษานำหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาดไปใช้ 

 7.3 สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 

  (1) สนับสนุนวิทยากร 

  (2) รับรองคุณวุฒิตามหลักสูตร 

  (3) รับทราบรายงานการฝึกอบรม 

 7.4 สำนักงาน ป.ป.ช. 

  (1) สนับสนุนวิทยากร 

  (2) สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์บางรายการ เช่น ชุดนิทรรศการ ธงลูกเสือช่อสะอาด แบดจ์

ลูกเสือช่อสะอาด 

8. วัตถุประสงค์หลัก 

8.1 เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพผู้กำกับลูกเสือให้มีความพร้อมในการนำหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาดไปใช้ใน

โรงเรียนที่เด็กและเยาวชนในหมู่บ้านช่อสะอาดหรือโรงเรียนอื่น ๆ เข้าเรียน 

8.2 เพื่อส่งเสริมให้นำหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาดไปใช้ปรับฐานคิดและพฤติกรรมของเด็กและ

เยาวชนให้ปฏิเสธการทุจริตทุกรูปแบบ 

8.3 เพื ่อบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ รวมทั้งมีส่วนในการขับเคลื ่อน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่เก่ียวข้อง 
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9. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ 

 9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ/เชิงผลผลิต 

  (1) มีการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด 4 รุ่น โดยรับสมัครรุ่น

ละ 100 คน 

  (2) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 มีความรู้ ความเข้าใจ ตามวัตถุประสงค์ของ

หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด มากกว่าก่อนเข้ารับการฝึกอบรม โดยมีการประเมินความรู้ก่อนและหลังการ

ฝึกอบรม  

  (3) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 33 นำหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาดไปใช้ในการ

เรียนการสอน โดยมีการติดตามผลเมื่อจบการอบรมแล้วอย่างน้อย 3 เดือน 

  (4) เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาที่ผู้กำกับลูกเสือเข้ารับการฝึกอบรมและนำหลักสูตร

ลูกเสือช่อสะอาดไปใช้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางปฏิเสธการทุจริต โดยมี

การติดตามประเมินผลหลังจากจบการอบรมไปแล้วอย่างน้อย 6 เดือน 

  (5) เข้ารับการฝึกอบรมรวมตัวกันเป็นเครือข่ายผู้กำกับลูกเสือช่อสะอาดอย่างน้อยรุ่นละ 1 

เครือข่าย เพ่ือร่วมมูลนิธิฯ ในการต่อต้านการทุจริตตามแนวทางและวิธีการที่มูลนิธิฯ ชี้นำ 

10. ระยะเวลาการดำเนินโครงการและสถานที่ดำเนินการ 

 เดือนมิถุนายน – กันยายน 2564 ณ สถานที่ที่เหมาะสมกับการจัดค่ายฝึกอบรมลูกเสือในเขต

กรุงเทพมหานครหรือในต่างจังหวัด 

11. วิธีดำเนินการ/แนวทางเตรียมการ และการดำเนินการ-ปฏิบัติการ ในพื้นที่เป้าหมายและความพร้อม

ดำเนินการ การสนับสนุนต่าง ๆ  

 จัดการฝึกอบรมแบบอยู่ค่ายประจำ 3 วัน 2 คืน (รายละเอียดตามกำหนดการแนบท้าย) 

12. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับทั้งทางตรงและโดยรวม ที่จะเกิดตามมา 

 12.1 มูลนิธิฯ ได้บทบาทเป็นที่ประจักษ์แก่สังคมในการต่อต้านการทุจริตด้วยกระบวนการลูกเสือ 

12.2 ผู้กำกับลูกเสือจากสถานศึกษาท่ัวประเทศมีความรู้ ทักษะ และทัศนคติในการต่อต้านการทุจริต 

สามารถถ่ายทอดไปสู่เด็กและเยาวชนอย่างกว้างขวางและเป็นจำนวนมากเพียงพอที่จะส่งผลให้สังคมเกิดการ

เปลี่ยนแปลงในระดับมหภาค 

12.3 มูลนิธิฯ มีเครือข่ายการต่อต้านการทุจริตกระจายอยู่ทั่วประเทศ 

…………………………………………… 


