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สำนักงานลูกเสือแหงชาติ

สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเร�ยน

สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจร�ตแหงชาติ
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การฝ�กอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ

หลักสูตรลูกเสือช�อสะอาด



 

 

 

เปนพ้ืนฐานของความดีทุกอยาง 
เด็ก ๆ จึงตองฝกฝนอบรมใหเกิดมีขึ้นในตนเอง 

เพ่ือจักไดเติบโตขึ้นเปนคนดี
และมีชีวิตท่ีสะอาด

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
พระราชทานเนื่องในวันเด็กแหงชาติ 

๓  

  
 
 

 
 
 

"...ความซ่ือสัตย สุจริต 
เปนพ้ืนฐานของความดีทุกอยาง 

ๆ จึงตองฝกฝนอบรมใหเกิดมีขึ้นในตนเอง 
เพ่ือจักไดเติบโตขึ้นเปนคนดี มีประโยชน 

และมีชีวิตท่ีสะอาด ท่ีเจริญม่ันคง..."
 
 

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
พระราชทานเนื่องในวันเด็กแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๑ 

 
 

เปนพ้ืนฐานของความดีทุกอยาง  
ๆ จึงตองฝกฝนอบรมใหเกิดมีขึ้นในตนเอง                       

มีประโยชน  
..." 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
พระประมุขคณะลูกเสือแหงชาติ

๒  

 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
พระประมุขคณะลูกเสือแหงชาติ

 
 
 
 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
พระประมุขคณะลูกเสือแหงชาติ 
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พระราชทานเนื่องในวันเด็กแหงชาติ 

๓  

  
 
 

 
 
 

"...ความซ่ือสัตย สุจริต 
เปนพ้ืนฐานของความดีทุกอยาง 

ๆ จึงตองฝกฝนอบรมใหเกิดมีขึ้นในตนเอง 
เพ่ือจักไดเติบโตขึ้นเปนคนดี มีประโยชน 

และมีชีวิตท่ีสะอาด ท่ีเจริญม่ันคง..."
 
 

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
พระราชทานเนื่องในวันเด็กแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๑ 

 
 

เปนพ้ืนฐานของความดีทุกอยาง  
ๆ จึงตองฝกฝนอบรมใหเกิดมีขึ้นในตนเอง                       

มีประโยชน  
..." 



 

๔ 
 

 

คํานํา 
 

คูมือการฝกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือชอสะอาดเลมนี้ จัดทําข้ึนเพ่ือเปนเครื่องมือ
ประกอบการฝกอบรมผูบังคับบัญชาลูกเสือทุกระดับ และเปนแนวทางพัฒนาผูบังคับบัญชาลูกเสือทุกระดับ 
หรือครูผูปฏิบัติการสอนหลักสูตรลูกเสือชอสะอาด พรอมท้ังเพ่ิมพูนความรูความสามารถในการเปนวิทยากร
ลูกเสือ วิชาการปองกันการทุจริต และท่ีเก่ียวของกับคณะกรรมการ ป.ป.ช. และสํานักงาน ป.ป.ช. กับ
ผูบังคับบัญชาลูกเสือ ใหเกิดศักยภาพ เพ่ือเตรียมความพรอมในการขับเคลื่อนหลักสูตรลูกเสือชอสะอาด        
ทุกประเภทในสถานศึกษาท่ัวประเทศ 

การจัดทําคูมือการฝกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือชอสะอาด ไดรับความอนุเคราะห
จากสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) สํานักงานลูกเสือ
แหงชาติ สํานักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีการแตงต้ัง
คณะบุคคลรวมกันดําเนินการ คือ คณะอนุกรรมการบริหารโครงการลูกเสือชอสะอาด และคณะทํางานจัดทํา
หลักสูตรและคูมือการฝกอบรมลูกเสือชอสะอาด ตลอดจนรับความรวมมือจากกรรมการผูทรงคุณวุฒิของ     
สภาลูกเสือไทย และผูเชี่ยวชาญทางดานการลูกเสือหลายทาน จนทําใหหลักสูตรลูกเสือชอสะอาดสําเร็จลุลวง      
ไปดวยดี หวังเปนอยางยิ่งวา คูมือการฝกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือชอสะอาดเลมนี้         
จะสามารถเปนแนวทางการจัดการฝกอบรมหลักสูตรลูกเสือชอสะอาดทุกประเภทอยางเปนมาตรฐานตอไป  

 

 

  
 คณะทํางาน 
 กันยายน 2557 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 

 

๕ 
 

 

สารบัญ 
 หนา 

คํานํา           ก  
สารบัญ ข 
โครงสรางหลักสูตร            

วัตถุประสงคของหลักสูตร                                                 ๒ 
โครงสรางการจัดกิจกรรม ๓ 
กําหนดการฝกอบรม ๑๐ 

แผนการฝกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตรลูกเสือชอสะอาด 
ปฐมนิเทศการฝกอบรม   ๑๓ 
พิธีเปดการฝกอบรม/บรรยายพิเศษ ๑๙ 
วัตถุประสงคของการฝกอบรม  ๒๒ 
เรื่องนารูของคณะกรรมการ ป.ป.ช และสํานักงาน ป.ป.ช. ๒๔ 
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ๓๓ 
การทุจริตคอรรัปชันท่ีมีผลกระทบตอประเทศชาติ ๔๓ 
กฎหมายท่ีเก่ียวของกับ ป.ป.ช.    ๕๒ 
การขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนสวนรวม ๖๗ 
หนาท่ีพลเมืองและคนดีท่ี ป.ป.ช.ตองการ ๗๘ 
การใชกลไกทางสังคมเพ่ือตอตานการทุจริต ๙๘ 
วินัยและความรับผิดชอบของลูกเสือชอสะอาดในการสรางสังคมและสรางชาติ  ๑๑๔ 
สิทธิ เสรีภาพของประชาชน  ๑๓๐ 
สาระสําคัญและวัตถุประสงคของคณะลูกเสือกับการสรางพลเมืองดีชอสะอาด   ๑๔๒ 
การสรางจิตอาสาและบําเพ็ญประโยชน ๑๔๗ 
การบริหารเครือขายลูกเสือชอสะอาดในสถานศึกษา ๑๖๓ 
การกําหนดหลักสูตรและการจัดทําแผนพัฒนากิจกรรมลูกเสือชอสะอาด ๑๗๔           
การเขียนโครงการการจัดต้ังเครือขายลูกเสือชอสะอาดในสถานศึกษา ๒๒๕ 
สรุปผลการจัดการฝกอบรม                        ๒๓๕ 

บรรณานุกรม        ๒๓๖         
ภาคผนวก  

เพลงลูกเสือ ๒๓๘
คณะทํางานจัดทําคูมือและหลักสูตรการฝกอบรมผูบังคับบัญชาลูกเสือชอสะอาด ๒๕๒
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สารบัญ 
 หนา 

คํานํา           ก  
สารบัญ ข 
โครงสรางหลักสูตร            

วัตถุประสงคของหลักสูตร                                                 ๒ 
โครงสรางการจัดกิจกรรม ๓ 
กําหนดการฝกอบรม ๑๐ 

แผนการฝกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตรลูกเสือชอสะอาด 
ปฐมนิเทศการฝกอบรม   ๑๓ 
พิธีเปดการฝกอบรม/บรรยายพิเศษ ๑๙ 
วัตถุประสงคของการฝกอบรม  ๒๒ 
เรื่องนารูของคณะกรรมการ ป.ป.ช และสํานักงาน ป.ป.ช. ๒๔ 
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ๓๓ 
การทุจริตคอรรัปชันท่ีมีผลกระทบตอประเทศชาติ ๔๓ 
กฎหมายท่ีเก่ียวของกับ ป.ป.ช.    ๕๒ 
การขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนสวนรวม ๖๗ 
หนาท่ีพลเมืองและคนดีท่ี ป.ป.ช.ตองการ ๗๘ 
การใชกลไกทางสังคมเพ่ือตอตานการทุจริต ๙๘ 
วินัยและความรับผิดชอบของลูกเสือชอสะอาดในการสรางสังคมและสรางชาติ  ๑๑๔ 
สิทธิ เสรีภาพของประชาชน  ๑๓๐ 
สาระสําคัญและวัตถุประสงคของคณะลูกเสือกับการสรางพลเมืองดีชอสะอาด   ๑๔๒ 
การสรางจิตอาสาและบําเพ็ญประโยชน ๑๔๗ 
การบริหารเครือขายลูกเสือชอสะอาดในสถานศึกษา ๑๖๓ 
การกําหนดหลักสูตรและการจัดทําแผนพัฒนากิจกรรมลูกเสือชอสะอาด ๑๗๔           
การเขียนโครงการการจัดต้ังเครือขายลูกเสือชอสะอาดในสถานศึกษา ๒๒๕ 
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ภาคผนวก  
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ข



ส่วนที่ ๑ 
โครงสร้างหลักสูตร

 

๑ 
 

หลักสูตรการฝกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือชอสะอาด 
ระเวลา ๓ วัน ๒ คืน 

 
วัตถุประสงค 

เม่ือผานการฝกอบรมแลว ผูบังคับบัญชาลูกเสือชอสะอาดตองมี 
๑. ความรู ความเขาใจหลักการของ ป.ป.ช. และสามารถเปนผูเผยแพรกิจการของ ป.ป.ช. ได 
๒. ความรู ความเขาใจและสามารถปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวของกับ ป.ป.ช. 
๓. ความรู ความเขาใจและสามารถนําคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือไปสรางพลเมืองดี เพ่ือปองกัน

และปราบปรามการทุจริต 
 ๔. ความรู ความเขาใจและสามารถสรางพลเมืองดีดวยขบวนการของลูกเสือ 
๕. ความสามารถในการนําวินัยของลูกเสือไปใชกับการสรางพลเมืองดีของชาติ 
๖. ความรู ความเขาใจในการสรางเครือขายลูกเสือชอสะอาด 
๗. ความรู ความเขาใจในการต้ังกองลูกเสือและสามารถต้ังลูกเสือชอสะอาดในสถานศึกษา 
๘. ความสามารถเรียนรูหลักการเขียนโครงการรณรงคสรางเครือขายลูกเสือชอสะอาดในสถานศึกษา 
๙. ความสามารถจัดทําแผนการจัดกิจกรรมลูกเสือชอสะอาดและนําไปใชในชีวิตประจําวันได 
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๑ 
 

หลักสูตรการฝกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือชอสะอาด 
ระเวลา ๓ วัน ๒ คืน 

 
วัตถุประสงค 

เม่ือผานการฝกอบรมแลว ผูบังคับบัญชาลูกเสือชอสะอาดตองมี 
๑. ความรู ความเขาใจหลักการของ ป.ป.ช. และสามารถเปนผูเผยแพรกิจการของ ป.ป.ช. ได 
๒. ความรู ความเขาใจและสามารถปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวของกับ ป.ป.ช. 
๓. ความรู ความเขาใจและสามารถนําคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือไปสรางพลเมืองดี เพ่ือปองกัน

และปราบปรามการทุจริต 
 ๔. ความรู ความเขาใจและสามารถสรางพลเมืองดีดวยขบวนการของลูกเสือ 
๕. ความสามารถในการนําวินัยของลูกเสือไปใชกับการสรางพลเมืองดีของชาติ 
๖. ความรู ความเขาใจในการสรางเครือขายลูกเสือชอสะอาด 
๗. ความรู ความเขาใจในการต้ังกองลูกเสือและสามารถต้ังลูกเสือชอสะอาดในสถานศึกษา 
๘. ความสามารถเรียนรูหลักการเขียนโครงการรณรงคสรางเครือขายลูกเสือชอสะอาดในสถานศึกษา 
๙. ความสามารถจัดทําแผนการจัดกิจกรรมลูกเสือชอสะอาดและนําไปใชในชีวิตประจําวันได 
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๒ 
 

โครงสรางการจัดกิจกรรม 
 

ช่ือวิชา/เนื้อหา กิจกรรม เวลา 
(ช่ัวโมง) 

บทท่ี ๑ ปฐมนิเทศ การบรรยาย
ประกอบสาธิต 

๐.๓๐ 

บทท่ี ๒ พิธีเปดการฝกอบรม/บรรยายพิเศษ 
๑. พิธีการ 
๒. การบรรยาย

พิเศษ 

๒.๐ 

บทท่ี ๓ วัตถุประสงคของการฝกอบรม 
วัตถุประสงค 
๑. เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมทราบถึงวัตถุประสงคของโครงการ

ฝกอบรม 
๒. เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมไดทราบผลท่ีจะไดรับหลังจาก           

การฝกอบรม 

๑.  การบรรยาย 
๒.  ซักถาม 
๓. สรุป 

๑.๐ 

บทท่ี ๔ เรื่องนารูของคณะกรรมการ ป.ป.ช และสํานักงาน ป.ป.ช. 
วัตถุประสงค 

เพ่ือใหทราบเรื่องนารูของ ป.ป.ช. เชน ประวัติความเปนมา นโยบาย 
กฎหมายรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ระเบียบ และ
ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. ท่ีควรรู พรอมท้ังแนวทางการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และสํานักงาน ป.ป.ช. ในการแกไขปญหา 
การทุจริตของสังคมไทย สถานการณการทุจริต และแนวโนมในอนาคต 

เนื้อหาวิชา 
๑. ประวัติความเปนมาของสํานักงาน ป.ป.ช. 
๒. นโยบายการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
๓. กฎหมายรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ระเบียบ 

และประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. ท่ีควรรู พรอมท้ังแนวทาง          
การดําเนินงานของคณะกรรมการ ป.ป.ช.  

๔.  สํานักงาน ป.ป.ช. ในการแกไขปญหาการทุจริตของสังคมไทย
สถานการณการทุจริต และแนวโนมในอนาคต 

๑. การบรรยาย 
๒. ซักถาม 
๓. สรุป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

๓ 
 

เนื้อหา กิจกรรม เวลา 
(ช่ัวโมง) 

บทท่ี ๕ ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
วัตถุประสงค 

เพ่ือใหทราบทิศทาง นโยบาย และมาตรการตาง ๆ ของยุทธศาสตร
ชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต และของรัฐบาล           
ในการแกไขปญหาการทุจริตของประเทศ การสรางกลไกของรัฐ         
ในการแกไขปญหาการทุจริต ตลอดจนการใหการสนับสนุนองคกรอิสระ 
ภาคประชาสังคมกับการมีสวนรวมกับภาครัฐ ในการตรวจสอบ         
ความโปรงใส และการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

เนื้อหาวิชา 
๑. ทิศทาง นโยบาย และมาตรการตาง ๆ ของยุทธศาสตรชาติวาดวย

การปองกันและปราบปรามการทุจริต และของรัฐบาลในการแกไข
ปญหาการทุจริตของประเทศ 

๒.  การสรางกลไกของรัฐในการแกไขปญหาการทุจริต ตลอดจนให       
การสนับสนุนองคกรอิสระ 

๓.  ภาคประชาสังคมกับการมีสวนรวมกับภาครัฐในการตรวจสอบ       
ความโปรงใส และการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

๑. การบรรยาย 
๒. ซักถาม 
๓. สรุป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทท่ี ๖ การทุจริตคอรรัปชันท่ีมีผลกระทบตอประเทศชาติ 
วัตถุประสงค 
      เพ่ือใหทราบสถานการณและวิกฤตการทุจริตคอรรัปชันในปจจุบัน  
ความรวมมือระหวางหนวยงานท้ังในและตางประเทศในดานการปองกัน
และตอตานการทุจริต โดยพัฒนากลไกตาง ๆ กําหนดวิธีปฏิบัติเพ่ือให
บุคลากรขององคกรเขาใจตรงกัน ยอมรับและถือปฏิบัติใหเปนแนวทาง
เดียวกัน เพ่ือใหบรรลุเปาหมายในการดําเนินงานเพ่ือตอตานการทุจริต  

เนื้อหาวิชา 
๑. สถานการณและวิกฤตการทุจริตคอรรัปชันในปจจุบัน   
๒. ความรวมมือระหวางหนวยงานท้ังในและตางประเทศในดาน          

การปองกันและตอตานการทุจริต โดยพัฒนากลไกตาง ๆ 
๓. กําหนดวิธีปฏิบัติเพ่ือใหบุคลากรขององคกรเขาใจตรงกัน ยอมรับ 

และถือปฏิบัติใหเปนแนวทางเดียวกัน เพ่ือใหบรรลุเปาหมายใน            
การดําเนินงานเพ่ือตอตานการทุจริต 

๑. การบรรยาย 
๒. ซักถาม 
๓. สรุป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.๕ 
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๓ 
 

เนื้อหา กิจกรรม เวลา 
(ช่ัวโมง) 

บทท่ี ๕ ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
วัตถุประสงค 

เพ่ือใหทราบทิศทาง นโยบาย และมาตรการตาง ๆ ของยุทธศาสตร
ชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต และของรัฐบาล           
ในการแกไขปญหาการทุจริตของประเทศ การสรางกลไกของรัฐ         
ในการแกไขปญหาการทุจริต ตลอดจนการใหการสนับสนุนองคกรอิสระ 
ภาคประชาสังคมกับการมีสวนรวมกับภาครัฐ ในการตรวจสอบ         
ความโปรงใส และการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

เนื้อหาวิชา 
๑. ทิศทาง นโยบาย และมาตรการตาง ๆ ของยุทธศาสตรชาติวาดวย

การปองกันและปราบปรามการทุจริต และของรัฐบาลในการแกไข
ปญหาการทุจริตของประเทศ 

๒.  การสรางกลไกของรัฐในการแกไขปญหาการทุจริต ตลอดจนให       
การสนับสนุนองคกรอิสระ 

๓.  ภาคประชาสังคมกับการมีสวนรวมกับภาครัฐในการตรวจสอบ       
ความโปรงใส และการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

๑. การบรรยาย 
๒. ซักถาม 
๓. สรุป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทท่ี ๖ การทุจริตคอรรัปชันท่ีมีผลกระทบตอประเทศชาติ 
วัตถุประสงค 
      เพ่ือใหทราบสถานการณและวิกฤตการทุจริตคอรรัปชันในปจจุบัน  
ความรวมมือระหวางหนวยงานท้ังในและตางประเทศในดานการปองกัน
และตอตานการทุจริต โดยพัฒนากลไกตาง ๆ กําหนดวิธีปฏิบัติเพ่ือให
บุคลากรขององคกรเขาใจตรงกัน ยอมรับและถือปฏิบัติใหเปนแนวทาง
เดียวกัน เพ่ือใหบรรลุเปาหมายในการดําเนินงานเพ่ือตอตานการทุจริต  

เนื้อหาวิชา 
๑. สถานการณและวิกฤตการทุจริตคอรรัปชันในปจจุบัน   
๒. ความรวมมือระหวางหนวยงานท้ังในและตางประเทศในดาน          

การปองกันและตอตานการทุจริต โดยพัฒนากลไกตาง ๆ 
๓. กําหนดวิธีปฏิบัติเพ่ือใหบุคลากรขององคกรเขาใจตรงกัน ยอมรับ 

และถือปฏิบัติใหเปนแนวทางเดียวกัน เพ่ือใหบรรลุเปาหมายใน            
การดําเนินงานเพ่ือตอตานการทุจริต 

๑. การบรรยาย 
๒. ซักถาม 
๓. สรุป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.๕ 
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๔ 
 

เนื้อหา กิจกรรม เวลา 
(ช่ัวโมง) 

บทท่ี ๗ กฎหมายท่ีเก่ียวของกับ ป.ป.ช. 
วัตถุประสงค 
๑. เพ่ือใหมีความรู เขาใจเก่ียวกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
๒. เพ่ือใหมีความรู เขาใจการบังคับใชพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
และสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได 

เนื้อหาวิชา  
๑.  กฎหมาย พระราชบัญญัติ 
๒.  ระเบียบของสํานักงาน ป.ป.ช.  
๓.  ตราสัญลักษณสํานักงาน ป.ป.ช. 

๑.  การบรรยาย 
๒.  ซักถาม 
๓.  สรุป 

 
 
 
 
 
 
 
 

๑.๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทท่ี ๘ การขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชน
สวนรวม (Conflict of Interest) 

วัตถุประสงค 
เพ่ือศึกษาหลักการ แนวคิด และเหตุผลการขัดกันระหวาง

ผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนสวนรวม หรือผลประโยชน          
ทับซอน พรอมท้ังกรณีศึกษา และองคประกอบของกฎหมายวาดวย         
การปองกันและปราบปรามการทุจริต และระเบียบปฏิบัติท่ีเก่ียวของ 

เนื้อหาวิชา             
๑.  หลักการ แนวคิด และเหตุผลการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตัว

และผลประโยชนสวนรวม หรอืผลประโยชนทับซอน 
๒.  กรณีศึกษา และองคประกอบของกฎหมายวาดวยการปองกัน 
     และปราบปรามการทุจริต และระเบียบปฏิบัติท่ีเก่ียวของ 

๑.  การบรรยาย 
๒.  ซักถาม 
๓.  สรุป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทท่ี ๙ หนาท่ีพลเมืองและคนดีท่ี ป.ป.ช. ตองการ 
วัตถุประสงค                 

เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับหนาท่ีพลเมืองตามหลักกฎหมาย 
ศีลธรรม และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข  

เนื้อหาวิชา 
หนาท่ีพลเมืองตามหลักกฎหมาย ศีลธรรม และการปกครอง           

ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

๑.  การบรรยาย 
๒.  ซักถาม 
๓.  สรุปโดยใช        
    Mind Mapping 
 
 

๑.๕ 
 
 
 
 
 

 

๕ 
 

เนื้อหา กิจกรรม เวลา 
(ช่ัวโมง) 

บทท่ี ๑๐ การใชกลไกทางสังคมเพ่ือตอตานการทุจริต                       
(Social Sanction) 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหทราบแนวทาง วิธีการสรางมาตรการทางสังคมตอผูกระทํา

การทุจริตหรือเสี่ยงตอการทุจริต การปลูกจิตสํานึก การสรางวัฒนธรรม 
คานิยมในสังคมท่ีมีตอการทุจริต โครงสรางทางสังคม ปญหาการทุจริต          
ท่ีมีผลกระทบตอสังคม และแนวทางการแกไข วิถีการตอสูของ         
ภาคประชาสังคมท่ีมีตอผูกระทําการทุจริต การสงเสริมเชิดชูคนดี 

เนื้อหาวิชา 
๑ . การสรางมาตรการทางสังคมตอผูกระทําการทุจริตหรือเสี่ยงตอ           

การทุจริต 
๒.  การปลูกจิตสํานึก การสรางวัฒนธรรม คานิยมในสังคมท่ีมีตอ           

การทุจริต   
๓.  โครงสรางทางสังคม   
๔.  ปญหาการทุจริตท่ีมีผลกระทบตอสังคม และแนวทางการแกไข  
๕.  วิถีการตอสูของภาคประชาสังคมท่ีมีตอผูกระทําการทุจริต          

การสงเสริมเชิดชูคนดี 

๑. การบรรยาย 
๒.  ซักถาม 
๓.  สรุป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทท่ี ๑๑ วินัยและความรับผิดชอบของลูกเสือชอสะอาดในการสราง
สังคมและสรางชาติ 

วัตถุประสงค  
๑.  บอกความหมายและวัตถุประสงคของวินัยได 
๒.  บอกคุณลักษณะของพลเมืองดีของชาติได 
๓.  นําความรูเก่ียวกับวินัยกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต       

ไปใชในชีวิตประจําวันได 
เนื้อหาวิชา 
๑.  ความหมายและวัตถุประสงคของวินัย 
๒.  วินัยและแนวปฏิบัติในการสรางพลเมืองและสรางชาติ 
๓.  วินัยกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

๑.  การบรรยาย 
๒.  การระดมสมอง 
๓.  ซักถาม 
๔.  สรุปโดยใช  

Mind Mapping 
 

 

๑.๕ 
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๕ 
 

เนื้อหา กิจกรรม เวลา 
(ช่ัวโมง) 

บทท่ี ๑๐ การใชกลไกทางสังคมเพ่ือตอตานการทุจริต                       
(Social Sanction) 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหทราบแนวทาง วิธีการสรางมาตรการทางสังคมตอผูกระทํา

การทุจริตหรือเสี่ยงตอการทุจริต การปลูกจิตสํานึก การสรางวัฒนธรรม 
คานิยมในสังคมท่ีมีตอการทุจริต โครงสรางทางสังคม ปญหาการทุจริต          
ท่ีมีผลกระทบตอสังคม และแนวทางการแกไข วิถีการตอสูของ         
ภาคประชาสังคมท่ีมีตอผูกระทําการทุจริต การสงเสริมเชิดชูคนดี 

เนื้อหาวิชา 
๑ . การสรางมาตรการทางสังคมตอผูกระทําการทุจริตหรือเสี่ยงตอ           

การทุจริต 
๒.  การปลูกจิตสํานึก การสรางวัฒนธรรม คานิยมในสังคมท่ีมีตอ           

การทุจริต   
๓.  โครงสรางทางสังคม   
๔.  ปญหาการทุจริตท่ีมีผลกระทบตอสังคม และแนวทางการแกไข  
๕.  วิถีการตอสูของภาคประชาสังคมท่ีมีตอผูกระทําการทุจริต          

การสงเสริมเชิดชูคนดี 

๑. การบรรยาย 
๒.  ซักถาม 
๓.  สรุป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทท่ี ๑๑ วินัยและความรับผิดชอบของลูกเสือชอสะอาดในการสราง
สังคมและสรางชาติ 

วัตถุประสงค  
๑.  บอกความหมายและวัตถุประสงคของวินัยได 
๒.  บอกคุณลักษณะของพลเมืองดีของชาติได 
๓.  นําความรูเก่ียวกับวินัยกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต       

ไปใชในชีวิตประจําวันได 
เนื้อหาวิชา 
๑.  ความหมายและวัตถุประสงคของวินัย 
๒.  วินัยและแนวปฏิบัติในการสรางพลเมืองและสรางชาติ 
๓.  วินัยกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

๑.  การบรรยาย 
๒.  การระดมสมอง 
๓.  ซักถาม 
๔.  สรุปโดยใช  

Mind Mapping 
 

 

๑.๕ 
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๖ 
 

เนื้อหา กิจกรรม เวลา 
(ช่ัวโมง) 

บทท่ี ๑๒ สิทธิ เสรีภาพของประชาชน 
วัตถุประสงค 

เพ่ือพัฒนาการแนวความคิดเรื่องสิทธิ เสรีภาพ ขอบเขตการใชสิทธิ 
เสรีภาพของประชาชน เพ่ือคุมครองสิทธิ เสรีภาพของผูอ่ืน หรือรักษา
ประโยชนสวนรวม  

เนื้อหาวิชา 
๑. แนวความคิดเรื่องสิทธิ เสรีภาพ 
๒.  ขอบเขตการใชสิทธิ เสรีภาพของประชาชน เพ่ือคุมครองสิทธิ

เสรีภาพของผูอ่ืน หรือรักษาประโยชนสวนรวม 

๑.  การบรรยาย 
๒.  การระดมสมอง 
๓.  ซักถาม 
๔.  สรุป 
 
 
 
 
 

๑.๕ 
 
 
 
 
 
 
 

บทท่ี ๑๓ สาระสําคัญและวัตถุประสงคของคณะลูกเสือกับการสราง 
            พลเมืองดีชอสะอาด 
วัตถุประสงค 

พัฒนาพลเมืองท่ีดีดวยสาระสําคัญและวัตถุประสงคของคณะลูกเสือ
แหงชาติ 

เนื้อหาวิชา 
สาระสําคัญและวัตถุประสงคของคณะลูกเสือ 

๑.  การบรรยาย 
๒.  การระดมสมอง 
๓.  ซักถาม 
๔.  สรุป 
 
 

๑.๕ 
 
 
 
 
 
 
 

บทท่ี ๑๔ การสรางจิตอาสาและบําเพ็ญประโยชน 
วัตถุประสงค 

เพ่ือใหลูกเสือมีจิตสํานึกอาสาสมัคร ท่ีเริ่มจากเด็กและเยาวชน           
ในโรงเรียนจนถึงระดับอุดมศึกษานั้น เปนสิ่งท่ีสถานศึกษาหลายแหง
สามารถกระตุนและสงเสริม สนับสนุน และสรางความตระหนักรู           
ถึงการให และการอาสาชวยเหลือสังคม เปนการปลูกฝงคานิยมของ          
ทุกภาคสวนในการทํากิจกรรมท่ีเปนประโยชนแกผูอ่ืน โดยไมหวัง
ผลตอบแทน กอเกิดความภาคภูมิใจท่ีมีโอกาสทําประโยชนตอผูอ่ืน            
อันจะเปนการปลูกฝงจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคมและเติบโตเปน
ทรัพยากรท่ีมีคุณคาตอไปอีกประการหนึ่ง การทํางานอาสาสมัคร         
การสรางพ้ืนท่ีเรียนรู การทํางานอาสาสมัครโดยผานประสบการณ           
ของกิจกรรมตาง ๆ 

เนื้อหาวิชา 
๑. จิตสํานึกอาสาสมัคร 
๒. การอาสาชวยเหลือสังคม 

๑.  การบรรยาย 
๒.  การระดมสมอง 
๓.  ซักถาม 
๔.  สรุป 
 
 
 

๑.๕ 
 
 
 
 
 
 
 

 

๗ 
 

เนื้อหา กิจกรรม เวลา 
(ช่ัวโมง) 

บทท่ี ๑๕ การบริหารเครือขายลูกเสือชอสะอาดในสถานศึกษา 
วัตถุประสงค 

เพ่ือใหผูบังคับบัญชาลูกเสือสามารถบริหารเครือขายลูกเสือ        
ชอสะอาดได 
เนื้อหาวิชา 
๑. ขอกําหนดในการจัดต้ังเครือขายลูกเสือชอสะอาด 
๒. แนวปฏิบัติสําหรับสมาชิกเครือขายลูกเสือชอสะอาด 
๓. คุณสมบัติของสมาชิกเครือขายลูกเสือชอสะอาด 
๔.  การจัดทําขอบังคับสําหรับสมาชิกของลูกเสือชอสะอาด 

๑.  การบรรยาย 
๒.  การระดมสมอง 
๓.  ซักถาม 
๔.  สรุป 
 
 
 
 
 
 

๑.๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทท่ี ๑๖ การกําหนดหลักสูตรและการจัดทําแผนพัฒนากิจกรรม
ลูกเสือชอสะอาด 

วัตถุประสงค 
๑.  นําหลักสูตรไปพัฒนาเปนแผนการจัดกิจกรรมลูกเสือชอสะอาดได 
๒.  กําหนดแนวทางการจัดกิจกรรมสําหรับลูกเสือชอสะอาด 
๓.  เขาใจถึงการสรางหลักสูตรสําหรับการจัดการเรียนการสอนกิจกรรม

ลูกเสือ 
เนื้อหาวิชา 
๑.  โครงสรางหลักสูตรลูกเสือสํารอง ลูกเสือสามัญ 

      ลูกเสือสามัญรุนใหญและลูกเสือวิสามัญชอสะอาด 
๒.  การจัดทําแผนการสอนลูกเสือชอสะอาดท้ัง ๔ ประเภท 

๑.  การบรรยาย 
๒.  การระดมสมอง
๓.  ปฏิบัติจัดทํา  
     แผนการสอน 
๔.  ซักถาม 
๕.  สรุป 
 

๓.๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทท่ี ๑๗ การเขียนโครงการการจัดตั้งเครือขายลูกเสือชอสะอาด         
ในสถานศึกษา 

วัตถุประสงค 
๑. เพ่ือใหผูรับการอบรมมีความรู และสามารถเขียนโครงการไดถูกตอง 
๒. เพ่ือใหผูผานการอบรมไปจัดทําโครงการพัฒนาลูกเสือชอสะอาด         

ในสถานศึกษา 
เนื้อหาวิชา 
๑. หลักการเขียนโครงการ 
๒.  ฝกการเขียนโครงการสําหรับการสรางเครือขายและการต้ังลูกเสือ     

ชอสะอาดในสถานศึกษา 

๓.  ปรับปรุงโครงการสําหรับกองลูกเสือในโรงเรียนท่ีตนสังกัด 

๑.  การบรรยาย 
๒.  การระดมสมอง 
๓.  ปฏิบัติจัดทํา

โครงการ 
๔.  ซักถาม 
๕.  สรุป 
 
 

๓.๐ 
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๗ 
 

เนื้อหา กิจกรรม เวลา 
(ช่ัวโมง) 

บทท่ี ๑๕ การบริหารเครือขายลูกเสือชอสะอาดในสถานศึกษา 
วัตถุประสงค 

เพ่ือใหผูบังคับบัญชาลูกเสือสามารถบริหารเครือขายลูกเสือ        
ชอสะอาดได 
เนื้อหาวิชา 
๑. ขอกําหนดในการจัดต้ังเครือขายลูกเสือชอสะอาด 
๒. แนวปฏิบัติสําหรับสมาชิกเครือขายลูกเสือชอสะอาด 
๓. คุณสมบัติของสมาชิกเครือขายลูกเสือชอสะอาด 
๔.  การจัดทําขอบังคับสําหรับสมาชิกของลูกเสือชอสะอาด 

๑.  การบรรยาย 
๒.  การระดมสมอง 
๓.  ซักถาม 
๔.  สรุป 
 
 
 
 
 
 

๑.๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทท่ี ๑๖ การกําหนดหลักสูตรและการจัดทําแผนพัฒนากิจกรรม
ลูกเสือชอสะอาด 

วัตถุประสงค 
๑.  นําหลักสูตรไปพัฒนาเปนแผนการจัดกิจกรรมลูกเสือชอสะอาดได 
๒.  กําหนดแนวทางการจัดกิจกรรมสําหรับลูกเสือชอสะอาด 
๓.  เขาใจถึงการสรางหลักสูตรสําหรับการจัดการเรียนการสอนกิจกรรม

ลูกเสือ 
เนื้อหาวิชา 
๑.  โครงสรางหลักสูตรลูกเสือสํารอง ลูกเสือสามัญ 

      ลูกเสือสามัญรุนใหญและลูกเสือวิสามัญชอสะอาด 
๒.  การจัดทําแผนการสอนลูกเสือชอสะอาดท้ัง ๔ ประเภท 

๑.  การบรรยาย 
๒.  การระดมสมอง
๓.  ปฏิบัติจัดทํา  
     แผนการสอน 
๔.  ซักถาม 
๕.  สรุป 
 

๓.๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทท่ี ๑๗ การเขียนโครงการการจัดตั้งเครือขายลูกเสือชอสะอาด         
ในสถานศึกษา 

วัตถุประสงค 
๑. เพ่ือใหผูรับการอบรมมีความรู และสามารถเขียนโครงการไดถูกตอง 
๒. เพ่ือใหผูผานการอบรมไปจัดทําโครงการพัฒนาลูกเสือชอสะอาด         

ในสถานศึกษา 
เนื้อหาวิชา 
๑. หลักการเขียนโครงการ 
๒.  ฝกการเขียนโครงการสําหรับการสรางเครือขายและการต้ังลูกเสือ     

ชอสะอาดในสถานศึกษา 

๓.  ปรับปรุงโครงการสําหรับกองลูกเสือในโรงเรียนท่ีตนสังกัด 

๑.  การบรรยาย 
๒.  การระดมสมอง 
๓.  ปฏิบัติจัดทํา

โครงการ 
๔.  ซักถาม 
๕.  สรุป 
 
 

๓.๐ 
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๘ 
 

เนื้อหา กิจกรรม 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
บทท่ี ๑๘ สรุปผลการจัดการฝกอบรม 
• สรุปการดําเนินการตามโครงการและงานกลุมนําเสนอ 
• กําหนดปณิธานของผูเขารับการฝกอบรมรวมกันเปนปณิธานกลุม 
• มอบหมายภารกิจการจัดต้ังเครือขายลูกเสือชอสะอาด 

การระดมสมอง 
 

๑.๕ 
 
 

บทท่ี ๑๙ พิธีปด 
• อภิปรายซักถาม 
• มอบเกียรติบัตรประดับเครื่องหมายผูบังคับบัญชาลูกเสือ 

ชอสะอาด 
• พิธีปด 
• ประธานกลาวปจฉิมโอวาท 
• ทบทวนคําปฏญิาณ 
• พิธีปดในหองประชุม 
• พิธีปดรอบเสาธง 

พิธีปดในหองประชุม 
• อภิปรายซักถาม 
• มอบเกียรติบัตร 
• ทบทวน 
   คําปฏิญาณ 
   และทบทวน            

คําปณิธาน 
• ปดในหองประชุม 
• การปดประชุม  
   รอบเสาธง 

๑.๕ 
 
 
 
 
 
 

รวมเวลา ๓๐.๓ 
 

 

๙ 
 

กําหนดการ 
การฝกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือชอสะอาด 
ระหวางวันท่ี ........... เดือน...............................พ.ศ............... 

   ณ  คาย/ศูนย.................................................  
 

วันท่ี  ๑  ของการฝกอบรม (วันท่ี ......... เดือน ...................... พ.ศ. ........ ) 
๐๘.๐๐ น. รับรายงานตัว 
๐๙.๐๐ น. บทท่ี  ๑  ปฐมนิเทศการฝกอบรม 
๐๙.๓๐ น.  บทท่ี  ๒  พิธีเปดการฝกอบรม/บรรยายพิเศษ 
๑๑.๓๐ น. บทท่ี  ๓ วัตถุประสงคของการฝกอบรม 
๑๒.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ น. บทท่ี  ๔ เรื่องนารูของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และสํานักงาน ป.ป.ช. 
๑๔.๓๐ น. บทท่ี  ๕ ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
๑๖.๐๐ น. บทท่ี  ๖ การทุจริตคอรรัปชันท่ีมีผลกระทบตอประเทศชาติ 
๑๗.๓๐ น. ประชุมวิทยากร/พักผอน/จัดท่ีพัก  
๑๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็นและพักผอน 
๑๙.๐๐ น. บทท่ี  ๗ กฎหมายท่ีเก่ียวของกับ ป.ป.ช.   
๒๐.๓๐ น. บทท่ี  ๘ การขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนสวนรวม (Conflict of 

Interest) 
๒๑.๓๐ น. สวดมนต นอน 

วันท่ี  ๒  ของการฝกอบรม (วันท่ี ......... เดือน ...................... พ.ศ. ........ ) 
๐๘.๐๐ น. ประชุมรอบเสาธง 
๐๙.๐๐ น. บทท่ี  ๙ หนาท่ีพลเมืองและคนดีท่ี ป.ป.ช.ตองการ 
๑๐.๐๐ น. บทท่ี ๑๐ การใชกลไกทางสังคมเพ่ือตอตานการทุจริต (Social Sanction)  
๑๑.๐๐ น.  บทท่ี ๑๑ วินัยและความรับผิดชอบของลูกเสือชอสะอาดในการสรางสังคมและสรางชาติ 
๑๒.๐๐น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ น. บทท่ี ๑๒ สิทธิ เสรีภาพของประชาชน 
๑๔.๐๐ น. บทท่ี ๑๓ สาระสําคัญและวัตถุประสงคของคณะลูกเสือกับการสรางพลเมืองดีชอสะอาด 
๑๕.๐๐ น.   บทท่ี ๑๔ การสรางจิตอาสาและบําเพ็ญประโยชน 
๑๖.๐๐ น. บทท่ี ๑๕ การบริหารเครือขายลูกเสือชอสะอาดในสถานศึกษา 
๑๗.๑๕ น. ประชุมวิทยากร 
๑๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็นและพักผอน 
๑๙.๐๐ น. บทท่ี ๑๖ การกําหนดหลักสูตรและการจัดทําแผนพัฒนากิจกรรมลูกเสือชอสะอาด 
๒๑.๐๐ น. สวดมนต นอน 
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๙ 
 

กําหนดการ 
การฝกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือชอสะอาด 
ระหวางวันท่ี ........... เดือน...............................พ.ศ............... 

   ณ  คาย/ศูนย.................................................  
 

วันท่ี  ๑  ของการฝกอบรม (วันท่ี ......... เดือน ...................... พ.ศ. ........ ) 
๐๘.๐๐ น. รับรายงานตัว 
๐๙.๐๐ น. บทท่ี  ๑  ปฐมนิเทศการฝกอบรม 
๐๙.๓๐ น.  บทท่ี  ๒  พิธีเปดการฝกอบรม/บรรยายพิเศษ 
๑๑.๓๐ น. บทท่ี  ๓ วัตถุประสงคของการฝกอบรม 
๑๒.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ น. บทท่ี  ๔ เรื่องนารูของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และสํานักงาน ป.ป.ช. 
๑๔.๓๐ น. บทท่ี  ๕ ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
๑๖.๐๐ น. บทท่ี  ๖ การทุจริตคอรรัปชันท่ีมีผลกระทบตอประเทศชาติ 
๑๗.๓๐ น. ประชุมวิทยากร/พักผอน/จัดท่ีพัก  
๑๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็นและพักผอน 
๑๙.๐๐ น. บทท่ี  ๗ กฎหมายท่ีเก่ียวของกับ ป.ป.ช.   
๒๐.๓๐ น. บทท่ี  ๘ การขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนสวนรวม (Conflict of 

Interest) 
๒๑.๓๐ น. สวดมนต นอน 

วันท่ี  ๒  ของการฝกอบรม (วันท่ี ......... เดือน ...................... พ.ศ. ........ ) 
๐๘.๐๐ น. ประชุมรอบเสาธง 
๐๙.๐๐ น. บทท่ี  ๙ หนาท่ีพลเมืองและคนดีท่ี ป.ป.ช.ตองการ 
๑๐.๐๐ น. บทท่ี ๑๐ การใชกลไกทางสังคมเพ่ือตอตานการทุจริต (Social Sanction)  
๑๑.๐๐ น.  บทท่ี ๑๑ วินัยและความรับผิดชอบของลูกเสือชอสะอาดในการสรางสังคมและสรางชาติ 
๑๒.๐๐น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ น. บทท่ี ๑๒ สิทธิ เสรีภาพของประชาชน 
๑๔.๐๐ น. บทท่ี ๑๓ สาระสําคัญและวัตถุประสงคของคณะลูกเสือกับการสรางพลเมืองดีชอสะอาด 
๑๕.๐๐ น.   บทท่ี ๑๔ การสรางจิตอาสาและบําเพ็ญประโยชน 
๑๖.๐๐ น. บทท่ี ๑๕ การบริหารเครือขายลูกเสือชอสะอาดในสถานศึกษา 
๑๗.๑๕ น. ประชุมวิทยากร 
๑๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็นและพักผอน 
๑๙.๐๐ น. บทท่ี ๑๖ การกําหนดหลักสูตรและการจัดทําแผนพัฒนากิจกรรมลูกเสือชอสะอาด 
๒๑.๐๐ น. สวดมนต นอน 
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๑๐ 
 

วันท่ี  ๓  ของการฝกอบรม (วันท่ี ......... เดือน ...................... พ.ศ. ........ ) 
๐๘.๐๐ น. ประชุมรอบเสาธง 
๐๙.๐๐ น.  บทท่ี ๑๖ การกําหนดหลักสูตรและการจัดทําแผนการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาลูกเสือ         

 ชอสะอาด (สรุปการนําไปใช) 
๑๐.๐๐ น. บทท่ี ๑๗ การเขียนโครงการการจัดต้ังเครือขายลูกเสือชอสะอาดในสถานศึกษา 
๑๒.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ น. บทท่ี ๑๗ การเขียนโครงการการจัดต้ังเครือขายลูกเสือชอสะอาดในสถานศึกษา (ตอ) 
๑๔.๓๐ น. บทท่ี ๑๘  สรุปผลการจัดการฝกอบรม 

• สรุปการดําเนินการตามโครงการและงานกลุมนําเสนอ 
• กําหนดปณิธานของผูเขารับการฝกอบรมรวมกันเปนปณิธานกลุม 
• มอบหมายภารกิจการจัดต้ังเครือขายลูกเสือชอสะอาด 

๑๕.๓๐ น. พิธีปดการฝกอบรม 
• อภิปรายซักถาม 
• มอบเกียรติบัตรและประดับเครื่องหมาย 
• พิธีปด 

• ประธานกลาวปจฉิมโอวาท 
• ทบทวนคําปฏญิาณ    
• พิธีปดในหองประชุม 
• พิธีปดรอบเสาธง 

ระยะเวลาในการฝกอบรม   
ใชเวลา ๓ วัน ๒ คืน ดวยการอยูคายพักแรม โดยใชกระบวนการลูกเสือ 

คุณสมบัติของผูเขารับการฝกอบรม 
• ผานการฝกอบรมอยางนอยข้ันวูดแบดจ และรับเครื่องหมายแลวของทุกประเภทและทุกเหลา 
• ไดรับการสนับสนุนจากผูบริหารตนสังกัด 
• คาธรรมเนียมการฝกอบรม ผูเขารับการฝกอบรมชําระตามระเบียบการฝกอบรมท่ีหนวยฝกอบรม

กําหนด 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๒
แผนการฝึกอบรม

บุคลากรทางการลูกเสือ
หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด
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๗ 
 

บทเรียนท่ี ๑ 
ช่ือวิชา   ปฐมนิเทศการฝกอบรม        เวลา ๓๐ นาที 
 
ขอบขายวิชา 

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

จุดหมาย    
เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมไดทราบรายละเอียดและแนวปฏิบัติใหเปนไปในทางเดียวกัน 

วัตถุประสงค 
 เม่ือจบบทเรียนนี้แลว ผูเขารับการฝกอบรมสามารถ 

๑. ปฏิบัติตนตามขอตกลงรวมกันได 
๒. รับผิดชอบงานประจําวันท่ีไดรับมอบหมายได 
๓. บอกรายละเอียดและข้ันตอนของพิธีเปดการฝกอบรมได 

วิธีสอน/กิจกรรม 
 บรรยายประกอบการสาธิต หรือนําชมสถานท่ี     
ส่ือการสอน 

๑. เอกสารประกอบการปฐมนิเทศ 
๒. อุปกรณสวนบุคคล  
๓. Power Point  วีดิทัศน 

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

เนื้อหาวิชา 
 การปฏิบัติตนของผูเขารับการฝกอบรม เพ่ือท่ีจะใหการฝกอบรมเปนไปตามความตองการของคณะผูให      

การฝกอบรมไดอยางดีนั้น ข้ึนอยูกับการชี้แจง แนะนําไดละเอียดมากนอยเพียงใด วิทยากรผูท่ีจะทําหนาท่ีชี้แจง
นั้น จะตองเปนผูมีบุคลิกลักษณะท่ีนาเลื่อมใสพอสมควร มีความรูและทักษะในการบริหารงานฝกอบรมเปน
อยางดี พรอมกันนี้จะตองรูจักสถานท่ีท้ังหมดภายในคายฝกอบรมดวย จึงจะทําใหผูเขารับการฝกอบรมปฏิบัติ
ตนไดถูกตองครบถวน ตามความมุงหมายของคณะผูใหการฝกอบรม นั่นก็คือ “การปฐมนิเทศ” การปฐมนิเทศ
จะไดผลดีเพียงใดนั้น จะทราบผลไดในการปฏิบัติจากผูเขารับการฝกอบรมนั่นเอง 
  
 

 

๘ 
 

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

๑. การจัดหีบอุปกรณ 
 หีบอุปกรณเปนเครื่องมือท่ีสําคัญของหมูท่ีจะชวยใหการฝกอบรมบรรลุวัตถุประสงค ท่ีกลอง/หีบ        
ดานนอกเขียนชื่อหมูของลูกเสือชอสะอาด เนื่องจากการฝกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือ       
ชอสะอาด เปนหลักสูตรวิชาเฉพาะท่ีมีผูบังคับบัญชาลูกเสือทุกประเภท จึงใชชื่อหมูเปนเลขแทนสัญลักษณของ   
หมูของลูกเสือทุกประเภท ท่ีกลอง/หีบดานในติดรายการอุปกรณ อุปกรณควรมีสิ่งเหลานี้จัดไวลวงหนากอน
เปดการฝกอบรม ดังนี้ 

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

๒. การแตงกายในการฝกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือชอสะอาด  
ผูเขารับการฝกอบรม 
๒.๑ แตงเครื่องแบบลูกเสือ ตามประเภทผูบังคับบัญชาลูกเสือสําหรับการฝกอบรม  
๒.๒ ผาผูกคอ ใชผาผูกคอสําหรับการฝกอบรม  
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๘ 
 

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

๑. การจัดหีบอุปกรณ 
 หีบอุปกรณเปนเครื่องมือท่ีสําคัญของหมูท่ีจะชวยใหการฝกอบรมบรรลุวัตถุประสงค ท่ีกลอง/หีบ        
ดานนอกเขียนชื่อหมูของลูกเสือชอสะอาด เนื่องจากการฝกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือ       
ชอสะอาด เปนหลักสูตรวิชาเฉพาะท่ีมีผูบังคับบัญชาลูกเสือทุกประเภท จึงใชชื่อหมูเปนเลขแทนสัญลักษณของ   
หมูของลูกเสือทุกประเภท ท่ีกลอง/หีบดานในติดรายการอุปกรณ อุปกรณควรมีสิ่งเหลานี้จัดไวลวงหนากอน
เปดการฝกอบรม ดังนี้ 

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

๒. การแตงกายในการฝกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือชอสะอาด  
ผูเขารับการฝกอบรม 
๒.๑ แตงเครื่องแบบลูกเสือ ตามประเภทผูบังคับบัญชาลูกเสือสําหรับการฝกอบรม  
๒.๒ ผาผูกคอ ใชผาผูกคอสําหรับการฝกอบรม  
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๙ 
 

๒.๓ หมวก การฝกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือชอสะอาด        
ใชหมวกตามประเภทของผูบังคับบัญชาลูกเสือท่ีผานการฝกอบรม 

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

๒.๕ เครื่องหมายหมู ใชเครื่องหมายหมูตามตัวเลขท่ีกําหนดข้ึนติดแขนซาย 
๒.๖ เครื่องหมายนายหมู      ใชแถบผาสีขาว กวาง ๑.๕ ซ.ม. นายหมูใช ๒ แถบ ยาวตามกระเปา

 รูปสี่เหลี่ยมผืนผา 
๒.๗ เครื่องหมายรองนายหมู ใชแถบผาสีขาว กวาง ๑.๕ ซ.ม. รองนายหมูใช ๑ แถบ ยาวตาม

กระเปารูปสี่เหลีย่มผืนผา   
๓. โอกาสในการแตงกาย 
 ผูเขารับการฝกอบรมแตงเครื่องแบบครบ คือ 

ก. ในพิธีเปด - ปด การฝกอบรม 
ข. ในพิธีประชุมรอบเสาธง (ตอนเชา) 
ค. เม่ือไดรับอนุญาตใหออกไปนอกบริเวณคายฝกอบรม (เพ่ือธุรกิจท่ีจําเปน) 
ง. เม่ือผูอํานวยการฝกอบรมจะนัดหมายเปนกรณีพิเศษ 
แตงกายอยางอ่ืน 
๑. แตงกายลําลอง คือ การแตงกายสุภาพ ใชเสื้อมีแขน ประกอบดวยหมวก ผาผูกคอ เครื่องหมายหมู 

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

ผาผูกคอ สวนเครื่องหมายอ่ืน ๆ ควรติดไวเพ่ือจะไดทราบหมู และหนาท่ี โอกาสท่ีจะแตงกายตามสบาย มักเปน
การเรียนตอนกลางคืน หรือเม่ือเลิกจากฝกอบรมประจําวันแลว 
๔. การใชสมุดจดวิชา 

หนาท่ี ๑ บอกใหทราบถึงการฝกอบรม เปนตนวา 
 การฝกอบรมหลักสูตรลูกเสือชอสะอาด 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 
 

 

๑๐ 
 

หัวขอบรรยาย 
• ผูบรรยายคือใคร 
• วัน/เดือน/ป ท่ีบรรยาย ควรเขียนท่ีมุมทางซายแตละหนา ตอจากนั้นแตละบรรทัดควรมีหัวขอยอย

ตามลําดับ  
• สมุดโนตวิชาเหมือนกระจกเงาของแตละคน วันสุดทายวิทยากรประจําหมูมีหนาท่ีตรวจและให

ขอคิดเห็นในสมุดของผูเขารับการฝกอบรม 
• ปกหลังดานในสมุดของผูเขารับการฝกอบรบ กําหนดใหมีการสอบในเรื่องคําปฏิญาณและกฎ        

ของลูกเสือ การสเกตภาพประจําวัน ขอควรจําของผูเขารับการฝกอบรม หรือสิ่งท่ีควรนําไปปฏิบัติ 
๕. การจัดหมู 
  ผูเขารับการฝกอบรมทุกคน ใชผาผูกคอของการฝกอบรมตามท่ีกําหนดและติดเครื่องหมายประจําหมู 
นอกจากนี้ ผูอํานวยการฝกอบรมจะเปนผูกําหนดใหมีการแตงกายแบบลําลอง ตามโอกาสอันสมควร  
 อัตรากําลังของหมูเปนไปตามขอบังคับคณะลูกเสือแหงชาติวาดวยการปกครอง หลักสูตรและวิชา
พิเศษ 
 เวลา ๑๒.๐๐ น. เปลี่ยนหนาท่ีภายในหมู เพ่ือทุกคนจะเรียนรูความรับผิดชอบภายในหมูระหวาง          
การฝกอบรม 
๖. การปฏิบัติของผูเขารับการฝกอบรมในระหวางการฝกอบรม 

เวลา ๐๕.๐๐ น.  ต่ืน ทําภารกิจสวนตัว  
เวลา ๐๖.๐๐ น. ออกกําลังกาย 
เวลา ๐๗.๐๐ น.  รับประทานอาหารเชา 
เวลา ๐๗.๓๐ น. รับการตรวจ 
เวลา ๐๘.๐๐ น. ประชุมรอบเสาธง รับฟงรายงานการตรวจ การเลนเพ่ือสุขภาพ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. การฝกอบรม/กิจกรรม 
เวลา ๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา ๑๓.๐๐ น. การฝกอบรม/กิจกรรม 
เวลา ๑๗.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น 
เวลา ๑๘.๐๐ น. ชักธงลง และการฝกอบรม/กิจกรรม 
เวลา ๒๑.๓๐ น. สวดมนต ดับไฟ นอน 

๗. การเตรียมจัดสถานท่ีกินอยูหลับนอน   
เปนไปตามท่ีผูอํานวยการฝกกําหนด 

๘. ขอไมควรปฏิบัติ  
 ไมสูบบุหรี่ระหวางเวลาการบรรยายและการปฏิบัติกิจกรรม ไมด่ืมของเมาในระหวางการฝกอบรม        
ไมมีอาวุธหรือของผิดกฎหมายเขามาในสถานท่ีฝกอบรม 
๙. การตรงตอเวลาและการรักษาความสะอาด   

เปนไปตามตารางการฝกอบรมและขอกําหนด 
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๑๐ 
 

หัวขอบรรยาย 
• ผูบรรยายคือใคร 
• วัน/เดือน/ป ท่ีบรรยาย ควรเขียนท่ีมุมทางซายแตละหนา ตอจากนั้นแตละบรรทัดควรมีหัวขอยอย

ตามลําดับ  
• สมุดโนตวิชาเหมือนกระจกเงาของแตละคน วันสุดทายวิทยากรประจําหมูมีหนาท่ีตรวจและให

ขอคิดเห็นในสมุดของผูเขารับการฝกอบรม 
• ปกหลังดานในสมุดของผูเขารับการฝกอบรบ กําหนดใหมีการสอบในเรื่องคําปฏิญาณและกฎ        

ของลูกเสือ การสเกตภาพประจําวัน ขอควรจําของผูเขารับการฝกอบรม หรือสิ่งท่ีควรนําไปปฏิบัติ 
๕. การจัดหมู 
  ผูเขารับการฝกอบรมทุกคน ใชผาผูกคอของการฝกอบรมตามท่ีกําหนดและติดเครื่องหมายประจําหมู 
นอกจากนี้ ผูอํานวยการฝกอบรมจะเปนผูกําหนดใหมีการแตงกายแบบลําลอง ตามโอกาสอันสมควร  
 อัตรากําลังของหมูเปนไปตามขอบังคับคณะลูกเสือแหงชาติวาดวยการปกครอง หลักสูตรและวิชา
พิเศษ 
 เวลา ๑๒.๐๐ น. เปลี่ยนหนาท่ีภายในหมู เพ่ือทุกคนจะเรียนรูความรับผิดชอบภายในหมูระหวาง          
การฝกอบรม 
๖. การปฏิบัติของผูเขารับการฝกอบรมในระหวางการฝกอบรม 

เวลา ๐๕.๐๐ น.  ต่ืน ทําภารกิจสวนตัว  
เวลา ๐๖.๐๐ น. ออกกําลังกาย 
เวลา ๐๗.๐๐ น.  รับประทานอาหารเชา 
เวลา ๐๗.๓๐ น. รับการตรวจ 
เวลา ๐๘.๐๐ น. ประชุมรอบเสาธง รับฟงรายงานการตรวจ การเลนเพ่ือสุขภาพ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. การฝกอบรม/กิจกรรม 
เวลา ๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา ๑๓.๐๐ น. การฝกอบรม/กิจกรรม 
เวลา ๑๗.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น 
เวลา ๑๘.๐๐ น. ชักธงลง และการฝกอบรม/กิจกรรม 
เวลา ๒๑.๓๐ น. สวดมนต ดับไฟ นอน 

๗. การเตรียมจัดสถานท่ีกินอยูหลับนอน   
เปนไปตามท่ีผูอํานวยการฝกกําหนด 

๘. ขอไมควรปฏิบัติ  
 ไมสูบบุหรี่ระหวางเวลาการบรรยายและการปฏิบัติกิจกรรม ไมด่ืมของเมาในระหวางการฝกอบรม        
ไมมีอาวุธหรือของผิดกฎหมายเขามาในสถานท่ีฝกอบรม 
๙. การตรงตอเวลาและการรักษาความสะอาด   

เปนไปตามตารางการฝกอบรมและขอกําหนด 
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๑๑ 
 

๑๐. การรักษาพยาบาล   
เปนหนาท่ีของผูเขารับการฝกอบรมจะตองปฏิบัติและรักษาตัวเอง และคายฝกอบรมจะตองจัด

เจาหนาท่ีฝายบริการและใหความสะดวกตลอดเวลาการฝกอบรม เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยและสบายใจ 
๑๑. หนาท่ีหมูบริการ 

ใหเปนไปตามขอกําหนดเพ่ือความเหมาะสมแตละสถานท่ีในการฝกอบรม โดยจะกําหนดหมูบริการ        
ประจําวัน และหนาท่ีหมูบริการแตละวันจะสิ้นสุดเวลา ๑๘.๐๐ น. 
 หมูบริการมีหนาท่ีในการปฏิบัติ ดังตอไปนี้ 

๑๑.๑ การเตรียมและชักธงชาติข้ึนสูยอดเสาในตอนเชาเวลา ๐๘.๐๐ น. และชักธงลงเวลา ๑๘.๐๐ น. 
การชักธงข้ึนและชักธงลง ใหปฏิบัติตามขอบังคับคณะลูกเสือแหงชาติ 

๑๑.๒ การทําความสะอาดสถานท่ีท่ีใชรวมกัน เชน หองน้ํา หองสวม หองเรียน บริเวณรอบเสาธง 
๑๑.๓ การจัดสถานท่ีเกมเงียบ การเตรียมสถานท่ี การทําความสะอาดหลังการเลนเกมเงียบ 
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 

ขอใหแตละหมูนําไปฝากท่ีวิทยากรประจําหมู และ/หรือ หากคายฝกอบรมมีสถานท่ีรับฝากของมีคา      
ท่ีปลอดภัย ใหนําไปฝาก ณ ท่ีนั้น ท้ังนี้ เม่ือเกิดการสูญหาย เพ่ือนสมาชิกผูเขารับการฝกอบรมจะเกิดความไม
สบายใจ 
๑๔. กิจกรรมยามวาง (SPARE TIME ACTIVITY)  
 เปนท่ียอมรับกันวา กิจกรรมยามวางเปนอุปกรณในการฝกอบรมอยางไดผลดี เพราะวา           

๑๔.๑ กิจกรรมยามวางชวยใหผูอํานวยการฝกอบรมสามารถประเมินผลความสามารถของผูเขารับ       
การฝกอบรมวาไดรับความรูมากนอยเพียงไร หากเห็นวายังมีอะไรบกพรอง ควรจะสอนอะไรเพ่ิมเติมให  

๑๔.๒ ฝายผูเขารับการฝกอบรมเอง ก็ปรารถนาจะทดสอบความรูของตนวาไดรับความรูไปมากนอย
เพียงไร และมีโอกาสท่ีจะเสาะหาความรู ความเขาใจจากวิทยากรในประเด็นท่ีตนเองยังไมเขาใจ 

๑๔.๓ กิจกรรมยามวางเปนกิจกรรมหนึ่งท่ีจะทําใหคณะผูใหการฝกอบรมและผูเขารับการฝกอบรม
ปรับตัวเขาหากัน มีสัมพันธภาพท่ีดีตอกัน มีการหารือในการแกปญหาอ่ืน ๆ ทําใหเกิดความสนิทสนมกัน        
มากยิ่งข้ึน 
 ขอควรระลึกถึงมีวา เม่ือใดใหกิจกรรมยามวางแกผูเขารับการฝกอบรมไปทําแลว ควรใหมีระยะเวลา
เพียงพอท่ีทุกคนจะศึกษาหาความรู ทําความเขาใจกับกิจกรรมยามวางท่ีใหไปกอน แลวจึงนัดหมายใหมาทํา        
การทดสอบ  

 การทํากิจกรรมยามวางนั้น เปนเรื่องของผูเขารับการฝกอบรมแตละคนท่ีจะไปศึกษาหาความชํานาญ
เพ่ิมเติม ถาสงสัย จะถามหรือขอคําแนะนําจากเพ่ือนสมาชิกหรือวิทยากร 
 

 

๑๒ 
 

กิจกรรมยามวาง อาจจัดใหมีในเรื่องตอไปนี้ 
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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๑๒ 
 

กิจกรรมยามวาง อาจจัดใหมีในเรื่องตอไปนี้ 
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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๑๓ 
 

            บทเรียนท่ี ๒ 
ช่ือวิชา พิธีเปดการฝกอบรม/บรรยายพิเศษ            เวลา ๑๒๐ นาที 

 

พิธีการของลูกเสือชอสะอาด 
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) เสร็จแลวลงนั่งคุกเขา ประนมมือ ถวายบังคม ๓ ครั้ง แลวลุกข้ึนยืนถวายคํานับอีกครั้งหนึ่ง 
๓) ถอยออกมานั่ง เตรียมถวายราชสดุดี กาวเทาซายไปขางหนาหนึ่งกาว คุกเขาลง ต้ังเขา

ซาย นั่งลงบนสนเทาขวา มือขวาแบคว่ําลงบนเขาขวา แขนซายวางพาดบนเขาซายเอียงไปทางขวาเล็กนอย          
เม่ือรองเพลงราชสดุดีใหกมหนาเล็กนอยและใหเงยหนาข้ึนตามเดิมเม่ือจบเพลง (ถาถือหมวกอยูดวยใหปฏิบัติ
ตามคูมือการฝกระเบียบแถวของสํานักงานลูกเสือแหงชาติ) 

ผูเขารับการฝกอบรม และแขกผูรับเชิญอ่ืน ๆ ปฏิบัติ ดังนี้ 
๑) เม่ือประธานเดินไปจุดเทียนธูปบูชาพระบรมรูป ทุกคนยืนในทาตรง สําหรับผูนับถือ

ศาสนาอิสลามนั่งสํารวมอยู ณ ท่ีนั่ง 

 

๑๔ 
 

๒) เม่ือประธานนั่งคุกเขาถวายบังคมใหทุกคนนั่งในทาเตรียมถวายราชสดุดี สําหรับผูนับถือ
ศาสนาอิสลามนั่งสํารวม ณ ท่ีนั่ง  

๓) เม่ือประธานถอยมานั่งในทาเตรียมถวายราชสดุดี พิธีกรจะนําถวายราชสดุดี ใหทุกคน
รองตามพรอมกัน 

๔) เม่ือจบการถวายราชสดุดีแลวพิธีกรจะสั่งใหทุกคน “ลุก” ทุกคนลุกข้ึนยืน    
หมายเหตุ สําหรับประธานในพิธีและผูเขารับการฝกอบรมท่ีเปนสตรี เวลาถวายราชสดุดี เพ่ือความเหมาะสม

ใหนั่งคุกเขาท้ังสองขาง มือท้ังสองวางขนานกันบนเขาท้ังคู    
๒. การเปดประชุมรอบเสาธง 

๒.๑ พิธกีร  
นัดหมายข้ันตอนทุกอยางตามวิธีการเปดประชุมรอบเสาธง และนัดหมายวิธีปฏิบัติตน พิธีการ

ทางศาสนาใหชัดเจน ท้ังนี้ ใหเปนไปตามวิธีการปฏิบัติขณะกระทําพิธีกรรมทางศาสนา 
๒.๒ การชักธงชาติ   

๑) พิธีกรสั่ง “กอง - ตรง” พิธีกรกลับไปยืนริมขวาสุดของแถว พิธีกรสั่งผูแทนหมูบริการ       
ชักธงชาติ 

๒) ผูแทนหมูบริการ ๒ คน ฝากไมงามกับคนขางเคียงแลววิ่งไปท่ีเสาธง หยุดหางจาก      
เสาธง ประมาณ ๓ กาว ยืนในทาตรง ทําวันทยหัตถพรอมกัน ลดมือลงพรอมกัน ผูยืนทางขวากาวเทาออกไป      
๒ กาว  นําดวยเทาซายยืนเทาชิดในทาตรง แกเชือกผูกธงแลวถอยหลังกลับท่ีเดิม แยกเชือกผูกธงใหคนทางซาย          
โดยคนทางซายเปนผูชักธง ธงจะข้ึนทางขวา 

๓) พิธีกร สั่ง “กอง - เคารพธงชาติ” “วันทยา - วุธ” ผูเขารับการฝกอบรมทําวันทยาวุธ    
คณะผูใหการฝกอบรมซ่ึงยืนอยูดานหลังของเสาธงทําวันทยหัตถ    

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

๕) พิธีกรสั่ง “ถอดหมวก” ลูกเสือนําไมงามในมือขวามาไวตรงหนา ใหโคนไมงามอยูก่ึงกลาง
ระหวางเทาท้ังสอง ไมงามสวนบนพิงแขนซายดานในซ่ึงงอตรงศอกแขนซายทอนบนชิดลําตัว หนาแขนต้ังฉาก    
ฝามือแบหงาย ผูอํานวยการฝกอบรม วิทยากร และลูกเสือทุกคนถอดหมวก เพ่ือเตรียมตัวประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนา โดยปฏิบัติ ดังนี้ 

• หมวกทรงออน (เบเร) ใชมือขวาจับท่ีหมวกดานขวา แลวถอดหมวกพรอมกับยก
มือซายข้ึนมาประกบกับมือขวาในทาพนมมือ ใหดานในของหมวกหันไปทางซาย หนาหมวกหันเขาหาตัว         
ใหหมวกอยูระหวางฝามือท้ังสองและหนีบหมวกไว 

• หมวกปก ใชมือขวาจับท่ีปกหมวกดานหนา แลวถอดหมวกพรอมกับยกมือซาย
ข้ึนมาประกบกับมือขวาในทาพนมมือ ใหดานในของหมวกหันไปทางซาย หนาหมวกอยูขางบน ใหปกหมวกอยู
ระหวาง ฝามือท้ังสองและหนีบหมวกไว 

๖) วิธีปฏิบัติขณะกระทําพิธีกรรมทางศาสนา พิธีกรสั่ง “ผูแทนหมูบริการนําสวดมนต”       
ผูนับถือศาสนาอิสลามและศาสนาคริสตยืนในแถวดวยอาการสงบนิ่ง ผูแทนนําสวดมนตไปทีละวรรคจนจบ      
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๑๔ 
 

๒) เม่ือประธานนั่งคุกเขาถวายบังคมใหทุกคนนั่งในทาเตรียมถวายราชสดุดี สําหรับผูนับถือ
ศาสนาอิสลามนั่งสํารวม ณ ท่ีนั่ง  

๓) เม่ือประธานถอยมานั่งในทาเตรียมถวายราชสดุดี พิธีกรจะนําถวายราชสดุดี ใหทุกคน
รองตามพรอมกัน 

๔) เม่ือจบการถวายราชสดุดีแลวพิธีกรจะสั่งใหทุกคน “ลุก” ทุกคนลุกข้ึนยืน    
หมายเหตุ สําหรับประธานในพิธีและผูเขารับการฝกอบรมท่ีเปนสตรี เวลาถวายราชสดุดี เพ่ือความเหมาะสม

ใหนั่งคุกเขาท้ังสองขาง มือท้ังสองวางขนานกันบนเขาท้ังคู    
๒. การเปดประชุมรอบเสาธง 

๒.๑ พิธีกร  
นัดหมายข้ันตอนทุกอยางตามวิธีการเปดประชุมรอบเสาธง และนัดหมายวิธีปฏิบัติตน พิธีการ

ทางศาสนาใหชัดเจน ท้ังนี้ ใหเปนไปตามวิธีการปฏิบัติขณะกระทําพิธีกรรมทางศาสนา 
๒.๒ การชักธงชาติ   

๑) พิธีกรสั่ง “กอง - ตรง” พิธีกรกลับไปยืนริมขวาสุดของแถว พิธีกรสั่งผูแทนหมูบริการ       
ชักธงชาติ 

๒) ผูแทนหมูบริการ ๒ คน ฝากไมงามกับคนขางเคียงแลววิ่งไปท่ีเสาธง หยุดหางจาก      
เสาธง ประมาณ ๓ กาว ยืนในทาตรง ทําวันทยหัตถพรอมกัน ลดมือลงพรอมกัน ผูยืนทางขวากาวเทาออกไป      
๒ กาว  นําดวยเทาซายยืนเทาชิดในทาตรง แกเชือกผูกธงแลวถอยหลังกลับท่ีเดิม แยกเชือกผูกธงใหคนทางซาย          
โดยคนทางซายเปนผูชักธง ธงจะข้ึนทางขวา 

๓) พิธีกร สั่ง “กอง - เคารพธงชาติ” “วันทยา - วุธ” ผูเขารับการฝกอบรมทําวันทยาวุธ    
คณะผูใหการฝกอบรมซ่ึงยืนอยูดานหลังของเสาธงทําวันทยหัตถ    

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

๕) พิธีกรสั่ง “ถอดหมวก” ลูกเสือนําไมงามในมือขวามาไวตรงหนา ใหโคนไมงามอยูก่ึงกลาง
ระหวางเทาท้ังสอง ไมงามสวนบนพิงแขนซายดานในซ่ึงงอตรงศอกแขนซายทอนบนชิดลําตัว หนาแขนต้ังฉาก    
ฝามือแบหงาย ผูอํานวยการฝกอบรม วิทยากร และลูกเสือทุกคนถอดหมวก เพ่ือเตรียมตัวประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนา โดยปฏิบัติ ดังนี้ 

• หมวกทรงออน (เบเร) ใชมือขวาจับท่ีหมวกดานขวา แลวถอดหมวกพรอมกับยก
มือซายข้ึนมาประกบกับมือขวาในทาพนมมือ ใหดานในของหมวกหันไปทางซาย หนาหมวกหันเขาหาตัว         
ใหหมวกอยูระหวางฝามือท้ังสองและหนีบหมวกไว 

• หมวกปก ใชมือขวาจับท่ีปกหมวกดานหนา แลวถอดหมวกพรอมกับยกมือซาย
ข้ึนมาประกบกับมือขวาในทาพนมมือ ใหดานในของหมวกหันไปทางซาย หนาหมวกอยูขางบน ใหปกหมวกอยู
ระหวาง ฝามือท้ังสองและหนีบหมวกไว 

๖) วิธีปฏิบัติขณะกระทําพิธีกรรมทางศาสนา พิธีกรสั่ง “ผูแทนหมูบริการนําสวดมนต”       
ผูนับถือศาสนาอิสลามและศาสนาคริสตยืนในแถวดวยอาการสงบนิ่ง ผูแทนนําสวดมนตไปทีละวรรคจนจบ      
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๑๕ 
 

๗) พิธีกรสั่ ง “สงบนิ่ ง” ทุกคนสงบนิ่ งโดยลดมือขวาท่ีถือหมวกอยู ก่ึงกลางลําตัว         
แขนเหยียดตรงพรอมกับวางฝามือซายทับลงบนหลังมือขวา กมหนาเล็กนอย สงบนิ่งอยูประมาณ ๑ นาที แลว
เงยหนาข้ึน   

๘) พิธีกรสั่ง “สวมหมวก” ใหลูกเสือใชมือขวานําหมวกสวมโดยใชมือซายชวย สําหรับ
หมวกทรงปกกวางใสสายรัดทายทอยใหเรียบรอย (ถากอนถอดใสสายรัดทายทอยไว) แลวใชมือขวาจับไมงามท่ี
พิงไวกับแขนซายมาถือในทาเรียบอาวุธตามเดิม 

๙) พิธีกรสัง่ “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 
๑๓) เม่ือผูอํานวยการฝกอบรมกลาวปราศรัยและกลาวเปดการฝกอบรมจบ พิธีกรกาวไป

ขางหนา ๑ กาว สั่ง “กอง - ตรง” “วันทยา - วุธ” ผูอํานวยการฝกอบรมรับการเคารพและลดมือลง พิธีกรสั่ง 
“ตามระเบียบ - พัก” 

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

พิธีกรจะใชคําสั่งทุกครั้ง ใหกาวเทาออกจากแถวคณะวิทยากร ๑ กาว เม่ือสั่งเสร็จ ถอยหลังกลับเขาไป
ในแถวตามเดิม 

เม่ือผูอํานวยการฝกอบรมจบการปราศรัย กลับหลังหันพรอมกับทําวันทยหัตถเพ่ือแสดงความขอบคุณ
คณะวิทยากรในแถว เดินกลับเขามาถึงแถว คณะวิทยากรท่ียืนอยูจึงแยกยายกันออกจากแถว ท้ังนี้ เพ่ือความเปน
ระเบียบเรียบรอย เหมาะสมเปนแบบอยางถือปฏิบัติใหเหมือนกัน   

กรณีท่ีวิทยากรท่ีเดินทางมายังไมไดแนะนําตัว ใหมีการแนะนําตัวดวย 
ถาเปนวันท่ีคลายวันเกิดของคณะผูใหการฝกอบรมหรือผูเขารับการฝกอบรม ผูอํานวยการฝกอบรม

กลาวอวยพร พรอมมอบของขวัญหรือชอดอกไม แลวรวมกันรองเพลงอวยพร ๒ จบ  
สําหรับศาสนาอิสลาม ใหแยกตัวไปดานหลัง ทําพิธีตามท่ีผูนับถือศาสนาอิสลามปฏิบัติ ในกรณีท่ีกําลัง

ทําพิธีทางศาสนา  
 

 

 

 

 

 
 

 

๑๖ 
 

           บทเรียนท่ี ๓ 
ช่ือวิชา  วัตถุประสงคของการฝกอบรม    เวลา ๖๐ นาที 
 
ขอบขายวิชา 
 ผูอํานวยการฝกอบรมกลาวตอนรับอยางเปนกันเองและอบอุน แนะนําใหรูจักคณะผูใหการฝกอบรม 
อธิบายถึงวิธีการตอนรับของคณะวิทยากร การดําเนินงาน พรอมท้ังระบุวัตถุประสงคของการฝกอบรมบุคลากร
ทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือชอสะอาดอยางชัดเจน  
จุดหมาย 
 เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมรู เขาใจ ปฏิบัติตามวัตถุประสงคและวิธีการฝกอบรม นําความรู แนวคิด 
ทัศนคติ การอยูรวมกันในสังคมไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันอยางมีความสุข เกิดคุณธรรมความดี ความซ่ือสัตย
สุจริต และมีความรูสึกท่ีดีตอการฝกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือชอสะอาด 
วัตถุประสงค 
 เม่ือจบบทเรียนนี้แลว ผูเขารับการฝกอบรมสามารถ 

๑. ทราบถึงวัตถุประสงคของโครงการฝกอบรม 
๒. ทราบผลท่ีจะไดรับหลังจากการฝกอบรม 

วิธีสอน/กิจกรรม 
 บรรยายประกอบ สื่อ ภาพนิ่ง เก่ียวกับวัตถุประสงคของการฝกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตร
ลูกเสือชอสะอาด 
ส่ือการสอน 
 สื่อ ภาพนิ่งประกอบการบรรยายวัตถุประสงคของการฝกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตร
ลูกเสือชอสะอาด 
การประเมินผล  

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

เนื้อหาวิชา 
ความประทับใจครั้งแรกเปนเรื่องสําคัญ ทุกสิ่งทุกอยางควรเตรียมใหพรอมเสร็จ เพ่ือวาคณะผูให         

การฝกอบรมจะไดวางทําการตอนรับผูเขารับการฝกอบรม  
เม่ือผูเขารับการฝกอบรมมาถึง ควรไปลงทะเบียนรายงานตัว รับเอกสาร แตงเครื่องแบบลูกเสือให

เรียบรอย จัดแบงออกเปนหมู วิทยากรประจําหมูควรแนะนําใหสมาชิกในหมูทุกคนไดรูจักเม่ือมาถึง ถาสมาชิก     
แตละคนในหมูไดรูจักกันโดยเร็วท่ีสุดแลว จะชวยใหลดความประหมา ความไมคุนเคยจะหมดไป วิทยากรควร
อธิบายถึงสถานท่ีท่ีใชในการฝกอบรมตาง ๆ ใหสมาชิกทราบดวย วิทยากรประจําหมูอาจแนะนําใหดูหนังสือ 
คูมือ แผนภูมิ ฯลฯ ท่ีแสดงไว 
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๑๖ 
 

           บทเรียนท่ี ๓ 
ช่ือวิชา  วัตถุประสงคของการฝกอบรม    เวลา ๖๐ นาที 
 
ขอบขายวิชา 
 ผูอํานวยการฝกอบรมกลาวตอนรับอยางเปนกันเองและอบอุน แนะนําใหรูจักคณะผูใหการฝกอบรม 
อธิบายถึงวิธีการตอนรับของคณะวิทยากร การดําเนินงาน พรอมท้ังระบุวัตถุประสงคของการฝกอบรมบุคลากร
ทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือชอสะอาดอยางชัดเจน  
จุดหมาย 
 เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมรู เขาใจ ปฏิบัติตามวัตถุประสงคและวิธีการฝกอบรม นําความรู แนวคิด 
ทัศนคติ การอยูรวมกันในสังคมไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันอยางมีความสุข เกิดคุณธรรมความดี ความซ่ือสัตย
สุจริต และมีความรูสึกท่ีดีตอการฝกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือชอสะอาด 
วัตถุประสงค 
 เม่ือจบบทเรียนนี้แลว ผูเขารับการฝกอบรมสามารถ 

๑. ทราบถึงวัตถุประสงคของโครงการฝกอบรม 
๒. ทราบผลท่ีจะไดรับหลังจากการฝกอบรม 

วิธีสอน/กิจกรรม 
 บรรยายประกอบ สื่อ ภาพนิ่ง เก่ียวกับวัตถุประสงคของการฝกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตร
ลูกเสือชอสะอาด 
ส่ือการสอน 
 สื่อ ภาพนิ่งประกอบการบรรยายวัตถุประสงคของการฝกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตร
ลูกเสือชอสะอาด 
การประเมินผล  

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

เนื้อหาวิชา 
ความประทับใจครั้งแรกเปนเรื่องสําคัญ ทุกสิ่งทุกอยางควรเตรียมใหพรอมเสร็จ เพ่ือวาคณะผูให         

การฝกอบรมจะไดวางทําการตอนรับผูเขารับการฝกอบรม  
เม่ือผูเขารับการฝกอบรมมาถึง ควรไปลงทะเบียนรายงานตัว รับเอกสาร แตงเครื่องแบบลูกเสือให

เรียบรอย จัดแบงออกเปนหมู วิทยากรประจําหมูควรแนะนําใหสมาชิกในหมูทุกคนไดรูจักเม่ือมาถึง ถาสมาชิก     
แตละคนในหมูไดรูจักกันโดยเร็วท่ีสุดแลว จะชวยใหลดความประหมา ความไมคุนเคยจะหมดไป วิทยากรควร
อธิบายถึงสถานท่ีท่ีใชในการฝกอบรมตาง ๆ ใหสมาชิกทราบดวย วิทยากรประจําหมูอาจแนะนําใหดูหนังสือ 
คูมือ แผนภูมิ ฯลฯ ท่ีแสดงไว 
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๑๗ 
 

เริ่มงานใหตรงเวลาท่ีกําหนด  ผูอํานวยการฝกอบรมทําดังนี้ 
๑. กลาวตอนรับและปฐมนิเทศ 
๒. แนะนําคณะผูใหการฝกอบรม 
๓. ชี้แจงวัตถุประสงคของการฝกอบรม 
๔. อธิบายวิธีการท่ีจะใชในการฝกอบรม 
๕. อธิบายวิธีจัดการบริหารในการฝกอบรมในครั้งนี้ 

การกลาวตอนรับแสดงความรูสึกอยางจริงใจ เปรียบเสมือนผูเขารับการฝกอบรมและคณะวิทยากร     
มาอยูรวมกันเหมือนญาติพ่ีนอง เหมือนเพ่ือนสนิท ทําใหการอยูรวมกันระหวางการฝกอบรมมีความสุข 

ผู อํานวยการฝกอบรมควรกลาวดวยวา ผู เขารับการฝกอบรมแตละคนมีความรู  มีทักษะและ
ประสบการณท่ีจะไดรับจากการฝกอบรมครั้งนี้ดวย ฉะนั้น ขอใหผู เขารับการฝกอบรมทุกคนเห็นวา           
การฝกอบรมครั้งนี้ เปนการแลกเปลี่ยนความรู และประสบการณซึ่งกันและกัน 

การฝกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือชอสะอาดอาจประสบความยุงยากบาง        
เพราะเหตุวาผูเขารับการฝกอบรมยังมิไดรูจักคุนเคยกัน จึงเสนอแนะใหใชเวลาเล็กนอยกอนเริ่มบทเรียนแรก         
เพ่ือวิทยากรประจําหมูจะแนะนําใหสมาชิกรูจักซ่ึงกันและกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

๑๘ 
 

          บทเรียนท่ี ๔ 
ช่ือวิชา   เรื่องนารูของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และสํานักงาน ป.ป.ช.               เวลา ๙๐ นาที 
 
ขอบขายรายวิชา 

เรื่องนารูของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และสํานักงาน ป.ป.ช. และหลักการมีสวนรวมในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตของลูกเสือชอสะอาด  

จุดหมาย    
เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือชอสะอาดมีความรู ความเขาใจ 

เก่ียวกับเรื่องนารูของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และสํานักงาน ป.ป.ช. และหลักการมีสวนรวมในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตของลูกเสือชอสะอาด 
วัตถุประสงค 
     เม่ือจบบทเรียนนี้แลว ผู เขารับการฝกอบรมสามารถทราบเรื่องนารูของ ป.ป.ช. เชน ประวัติ       
ความเปนมา นโยบาย กฎหมายรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ระเบียบ และประกาศ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ท่ีควรรู พรอมท้ังแนวทางการดําเนินงานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และสํานักงาน 
ป.ป.ช. ในการแกไขปญหาการทุจริตของสังคมไทย สถานการณการทุจริต และแนวโนมในอนาคต 
วิธีสอน/กิจกรรม 

๑. นําเขาสูวีดิทัศนหมูบานชอสะอาด การตูนรณรงคปองกันและปราบปรามการทุจริตของสํานักงาน
ป.ป.ช. หรือวีดิทัศนนําเสนอเก่ียวกับสํานักงาน ป.ป.ช.  ๑๐  นาที    

๒. บรรยายเก่ียวกับสํานักงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.  ๖๐  นาที 
๓. ซัก - ถาม  ๑๐  นาที 
๔. สรุป  ๑๐  นาที 

ส่ือการสอน 
๑. วีดิทัศนการตูนรณรงคปองกันและปราบปรามการทุจริต “หมูบานชอสะอาด” และวีดิทัศนนําเสนอ

เก่ียวกับสํานักงาน ป.ป.ช.     
๒. เอกสารเก่ียวกับสํานักงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.  
๓. ใบความรู เรื่อง “เรื่องนารูของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และสํานักงาน ป.ป.ช.” 
๔. แบบประเมินความรู 

การประเมินผล 
๑. วิธีการวัดผล : ประเมินความรู ความเขาใจเก่ียวกับเรื่องนารูของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และ

สํานักงาน ป.ป.ช.   
๒. เครื่องมือวัดผล : แบบประเมินความรูความเขาใจ 
๓. เกณฑการประเมินผล : มีผลการประเมิน ผานเกณฑท่ีกําหนด 
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๑๘ 
 

          บทเรียนท่ี ๔ 
ช่ือวิชา   เรื่องนารูของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และสํานักงาน ป.ป.ช.               เวลา ๙๐ นาที 
 
ขอบขายรายวิชา 

เรื่องนารูของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และสํานักงาน ป.ป.ช. และหลักการมีสวนรวมในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตของลูกเสือชอสะอาด  

จุดหมาย    
เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือชอสะอาดมีความรู ความเขาใจ 

เก่ียวกับเรื่องนารูของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และสํานักงาน ป.ป.ช. และหลักการมีสวนรวมในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตของลูกเสือชอสะอาด 
วัตถุประสงค 
     เม่ือจบบทเรียนนี้แลว ผู เขารับการฝกอบรมสามารถทราบเรื่องนารูของ ป.ป.ช. เชน ประวัติ       
ความเปนมา นโยบาย กฎหมายรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ระเบียบ และประกาศ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ท่ีควรรู พรอมท้ังแนวทางการดําเนินงานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และสํานักงาน 
ป.ป.ช. ในการแกไขปญหาการทุจริตของสังคมไทย สถานการณการทุจริต และแนวโนมในอนาคต 
วิธีสอน/กิจกรรม 

๑. นําเขาสูวีดิทัศนหมูบานชอสะอาด การตูนรณรงคปองกันและปราบปรามการทุจริตของสํานักงาน
ป.ป.ช. หรือวีดิทัศนนําเสนอเก่ียวกับสํานักงาน ป.ป.ช.  ๑๐  นาที    

๒. บรรยายเก่ียวกับสํานักงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.  ๖๐  นาที 
๓. ซัก - ถาม  ๑๐  นาที 
๔. สรุป  ๑๐  นาที 

ส่ือการสอน 
๑. วีดิทัศนการตูนรณรงคปองกันและปราบปรามการทุจริต “หมูบานชอสะอาด” และวีดิทัศนนําเสนอ

เก่ียวกับสํานักงาน ป.ป.ช.     
๒. เอกสารเก่ียวกับสํานักงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.  
๓. ใบความรู เรื่อง “เรื่องนารูของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และสํานักงาน ป.ป.ช.” 
๔. แบบประเมินความรู 

การประเมินผล 
๑. วิธีการวัดผล : ประเมินความรู ความเขาใจเก่ียวกับเรื่องนารูของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และ

สํานักงาน ป.ป.ช.   
๒. เครื่องมือวัดผล : แบบประเมินความรูความเขาใจ 
๓. เกณฑการประเมินผล : มีผลการประเมิน ผานเกณฑท่ีกําหนด 
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เนื้อหาวิชา 
๑. ประวัติความเปนมา
๒. นโยบายการปองกันและปราบปรามการทุจริต
๓. กฎหมายรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ระเบียบ และประกาศคณะกรรมการ

ป.ป.ช. ท่ีควรรู พรอมท้ังแนวทางการดําเนินงานของคณะกรรมการ
๔.  สํานักงาน ป.ป.ช. ในการแกไขปญหาการทุจริตของสังคมไทยสถาน

ในอนาคต 
เอกสารประกอบการฝกอบรม 
  ๑. ระเบียบคณะกรรมการ ป
มีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ

 ๒. ระเบียบคณะกรรมการ ป
พ.ศ. ๒๕๔๓ ซ่ึงแกไข (ฉบับท่ี ๒

 ๓. ระเบียบคณะกรรมการ ป
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๓ 

 ๔. ระเบียบคณะกรรมการ ป
 ๕. ระเบียบคณะกรรมการ ป

การปองกันและปราบปรามการทุจริต พ
 

  

 

      

 
 

ผูทรงคุณวุฒิจาก ปผูทรงคุณวุฒิจาก ป

๑๙ 

ประวัติความเปนมาของสํานักงาน ป.ป.ช. 
นโยบายการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
กฎหมายรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ระเบียบ และประกาศคณะกรรมการ

ท่ีควรรู พรอมท้ังแนวทางการดําเนินงานของคณะกรรมการ ป.ป.ช.  
ในการแกไขปญหาการทุจริตของสังคมไทยสถานการณการทุจริต และแนวโนม

 
ระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ช. วาดวยการสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนหรือกลุมบุคคล 

มีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๓  
ระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ช. วาดวยการยกยองผูประพฤติปฏิบัติตนชอบดว

๒) พ.ศ. ๒๕๕๒  
ระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ช. วาดวยการตอบแทนผูทําคุณงามความดีในการปองกันห

๒๕๔๓ ซ่ึงแกไข (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
ะกรรมการ ป.ป.ช. วาดวยการคุมครองชวยเหลือพยาน พ.ศ. 

ระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ช. วาดวยการจัดใหมีรางวัลตอบแทนหรือประโยชนอ่ืนใดเพ่ือสงเสริม
การปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

ผูทรงคุณวุฒิจาก ปผูทรงคุณวุฒิจาก ป..ปป..ชช. . บรรยายเรื่องนารูเก่ียวกับ ปบรรยายเรื่องนารูเก่ียวกับ ป..ปป..ชช..  

 
 
 
 
 
 
 
 

กฎหมายรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ระเบียบ และประกาศคณะกรรมการ 

การณการทุจริต และแนวโนม

วาดวยการสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนหรือกลุมบุคคล          

วาดวยการยกยองผูประพฤติปฏิบัติตนชอบดวยความซ่ือสัตยสุจริต 

วาดวยการตอบแทนผูทําคุณงามความดีในการปองกันหรือ

. ๒๕๕๔ 
วาดวยการจัดใหมีรางวัลตอบแทนหรือประโยชนอ่ืนใดเพ่ือสงเสริม       

 

๒๐ 
 

ใบความรู 
เรื่อง เรื่องนารูของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และสํานักงาน ป.ป.ช. 

 
ประวัติความเปนมาสํานักงาน ป.ป.ช. 

การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการของประเทศไทยมีมาแตอดีต 
นับต้ังแตสมัยสุโขทัย สมัยกรุงศรีอยุธยา สมัยกรุงธนบุรี สมัยกรุงรัตนโกสินทรจนถึงยุคปจจุบัน โดยจุดเริ่มตน
ของยุคปจจุบัน เริ่มจากมีการตรากฎหมายท่ีเก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต 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  มีการจัดต้ังคณะกรรมการปฏิบัติราชการตามมติประชาชน (ก.ป.ช.) เพ่ือรับ 

เรื่องราวรองทุกขและพัฒนามาเปนกรมตรวจราชการแผนดินใน พ.ศ. ๒๔๙๖ แตถูกยุบเลิกใน พ.ศ. ๒๕๐๓ และ  
มีการแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับภาษีอากร (ก.ต.ภ.) ข้ึนตามพระราชบัญญัติตรวจสอบการปฏิบัติ
เก่ียวกับภาษีอากรและรายไดอ่ืนของรัฐ พ.ศ. ๒๕๐๓  

ภายหลังการปฏิวัติเม่ือวันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๑๔ มีการปรับปรุงระเบียบบริหารราชการแผนดิน
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      
อีกครั้ง ก็ไดปรับปรุงคณะกรรมการ ป.ป.ป. ใหม และเริ่มดําเนินงานต้ังแตวันท่ี ๒ กรกฎาคม ๒๕๑๗ หลังจากนั้น
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  

เม่ือมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซ่ึงมีการกําหนดองคกร
อิสระข้ึนรวม ๘ องคกร หนึ่งในจํานวนนั้น มีองคกรหนึ่งท่ีมีอํานาจหนาท่ีเก่ียวกับการปองกันและปราบปราม
การทุจริต เรียกวา คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ มีสํานักงานคณะกรรมการปองกัน
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๒๐ 
 

ใบความรู 
เรื่อง เรื่องนารูของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และสํานักงาน ป.ป.ช. 

 
ประวัติความเปนมาสํานักงาน ป.ป.ช. 

การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการของประเทศไทยมีมาแตอดีต 
นับต้ังแตสมัยสุโขทัย สมัยกรุงศรีอยุธยา สมัยกรุงธนบุรี สมัยกรุงรัตนโกสินทรจนถึงยุคปจจุบัน โดยจุดเริ่มตน
ของยุคปจจุบัน เริ่มจากมีการตรากฎหมายท่ีเก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต 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  มีการจัดต้ังคณะกรรมการปฏิบัติราชการตามมติประชาชน (ก.ป.ช.) เพ่ือรับ 

เรื่องราวรองทุกขและพัฒนามาเปนกรมตรวจราชการแผนดินใน พ.ศ. ๒๔๙๖ แตถูกยุบเลิกใน พ.ศ. ๒๕๐๓ และ  
มีการแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับภาษีอากร (ก.ต.ภ.) ข้ึนตามพระราชบัญญัติตรวจสอบการปฏิบัติ
เก่ียวกับภาษีอากรและรายไดอ่ืนของรัฐ พ.ศ. ๒๕๐๓  

ภายหลังการปฏิวัติเม่ือวันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๑๔ มีการปรับปรุงระเบียบบริหารราชการแผนดิน
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      
อีกครั้ง ก็ไดปรับปรุงคณะกรรมการ ป.ป.ป. ใหม และเริ่มดําเนินงานต้ังแตวันท่ี ๒ กรกฎาคม ๒๕๑๗ หลังจากนั้น
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  

เม่ือมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซ่ึงมีการกําหนดองคกร
อิสระข้ึนรวม ๘ องคกร หนึ่งในจํานวนนั้น มีองคกรหนึ่งท่ีมีอํานาจหนาท่ีเก่ียวกับการปองกันและปราบปราม
การทุจริต เรียกวา คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ มีสํานักงานคณะกรรมการปองกัน



27

 

๒๑ 
 

และปราบปรามการทุจริตแหงชาติเปนหนวยธุรการ ท่ีเปนอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และ     
การดําเนินการอ่ืน ตอมาในวันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ (ประกาศใชพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ    
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกาศราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๖ ตอนท่ี ๑๑๔ ก 
วันท่ี ๑๗ พ.ย. ๒๕๔๒) เปนผลใหสํานักงาน ป.ป.ป. ถูกยุบเลิก และมีการจัดต้ังเปนสํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 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. 
อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

๑. ไตสวนขอเท็จจริงและสรุปสํานวนพรอมท้ังทําความเห็นเสนอตอวุฒิสภา ตามหมวด ๕ การถอดถอน
จากตําแหนง 

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

๓. ไตสวนและวินิจฉัยวา ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองอ่ืนซ่ึงมิใชบุคคลตาม (๒) และเจาหนาท่ีของรัฐ
ร่ํ ารวยผิดปกติ เ พ่ือรองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี บัญญัติใน
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 

 

๒๒ 
 

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 โดยเปนศูนยกลางความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือ
ประโยชนในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 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
หนวยงานท่ีรับผิดชอบรับไปดําเนินการตอไป 
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด (คณะกรรมการ ป.ป.จ.) 

ประเทศไทยนั้นถือวาประสบกับปญหาการทุจริตเปนอยางมาก จนตองมีการบัญญัติจัดต้ัง
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ข้ึน เพ่ือทําหนาท่ีในการปองกันและปราบปรามการทุจริต โดยบัญญัติอํานาจหนาท่ีใน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย เปนเหตุใหมีการรณรงคและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนใน       
การปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางเปนรูปธรรมยิ่งข้ึน แตเนื่องจากประเทศไทยมีพ้ืนท่ี ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี และวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย จึงจําเปนตองมีการจัดต้ังกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ประจําจังหวัด (กรรมการ ป.ป.จ.) ข้ึนเพ่ือทําหนาท่ีหลักในการสงเสริมการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
โดยการประสานความรวมมือกับประชาชนและสวนราชการ เพ่ือเผยแพรความรูใหประชาชนในทุกระดับ
ตระหนักถึงผลกระทบจากการทุจริต และเสริมสรางทัศนคติและคานิยมเก่ียวกับความซ่ือสัตยสุจริต รวมท้ัง
ดําเนินการใหประชาชนหรือกลุมบุคคลในทุกภาคสวน มีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
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๒๒ 
 

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 โดยเปนศูนยกลางความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือ
ประโยชนในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 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
หนวยงานท่ีรับผิดชอบรับไปดําเนินการตอไป 
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด (คณะกรรมการ ป.ป.จ.) 

ประเทศไทยนั้นถือวาประสบกับปญหาการทุจริตเปนอยางมาก จนตองมีการบัญญัติจัดต้ัง
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ข้ึน เพ่ือทําหนาท่ีในการปองกันและปราบปรามการทุจริต โดยบัญญัติอํานาจหนาท่ีใน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย เปนเหตุใหมีการรณรงคและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนใน       
การปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางเปนรูปธรรมยิ่งข้ึน แตเนื่องจากประเทศไทยมีพ้ืนท่ี ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี และวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย จึงจําเปนตองมีการจัดต้ังกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ประจําจังหวัด (กรรมการ ป.ป.จ.) ข้ึนเพ่ือทําหนาท่ีหลักในการสงเสริมการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
โดยการประสานความรวมมือกับประชาชนและสวนราชการ เพ่ือเผยแพรความรูใหประชาชนในทุกระดับ
ตระหนักถึงผลกระทบจากการทุจริต และเสริมสรางทัศนคติและคานิยมเก่ียวกับความซ่ือสัตยสุจริต รวมท้ัง
ดําเนินการใหประชาชนหรือกลุมบุคคลในทุกภาคสวน มีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
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๒๓ 
 

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 หรือคณะกรรมการตรวจ
เงินแผนดิน เพ่ือใหมีการปรับปรุงการปฏิบัติราชการ หรือวางแผนงานโครงการของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หรือหนวยงานของรัฐ เพ่ือปองกันหรือปราบปรามการทุจริตตอหนาท่ีการกระทําความผิดตอตําแหนงหนาท่ี
ราชการ หรือการกระทําความผิดตอตําแหนงหนาท่ีในการยุติธรรม 

๓. ดําเนินการสงเรื่องใหหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือขอใหศาลมีคําสั่ง หรือคําพิพากษาใหยกเลิก หรือ 
เพิกถอนสิทธิ หรือเอกสารสิทธิท่ีเจาหนาท่ีของรัฐไดอนุมัติ หรืออนุญาตใหสิทธิประโยชน หรือออกเอกสารสิทธิ
แกบุคคลใดไปโดยมิชอบดวยกฎหมาย หรือระเบียบของทางราชการอันเปนเหตุใหเสียหายแกทางราชการ 

๔. ดําเนินการเพ่ือปองกันการทุจริตและเสริมสรางทัศนคติและคานิยมเก่ียวกับความซ่ือสัตยสุจริต 
รวมท้ังดําเนินการใหประชาชนหรือกลุมบุคคล มีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

๕. ดําเนินการเก่ียวกับดานการตางประเทศ โดยเปนศูนยกลางความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือ
ประโยชนในการปองกันและปราบปรามการทุจริต ท้ังนี้ เพ่ือใหเปนไปตามพันธกรณีและขอตกลงระหวาง
ประเทศในการตอตานการทุจริต  
สภาพปญหาการทุจริตในสังคมไทย 

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

กลุมผูชาย ๖๖% 
กลุมผูหญิง ๖๒.๕%   
กลุมเยาวชน อายุต่าํกวา ๓๐ ป ๖๘.๒% และอายุระหวาง ๒๒ - ๒๙ ป ๖๖.๔%   
กลุมพอคา ๖๖%   
กลุมนักเรียน นักศึกษา ๖๗.๑% 

 

 

Global Corruption Barometer 
ประเทศไทยมีการทุจริตเพ่ิมข้ึนจากป 
หรือแมแตในภาคการศึกษา 

ผูประกอบการบางรายยอมรับวาตองจาย 
คนไทย ๑ ใน ๖ คนยอมรับวาตน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๔ 

Global Corruption Barometer 2013 สํารวจความคิดเห็นของประชาชนตอการทุจริต พบวา
ประเทศไทยมีการทุจริตเพ่ิมข้ึนจากป ๒๐๑๒ และยังขยายวงกวางข้ึนในทุกวงการ ท้ังหนวยงานภาครัฐ เอกชน 

ผูประกอบการบางรายยอมรับวาตองจาย “Kickback Fee” กวารอยละ ๓๐ 
คนยอมรับวาตนเคยให - รับสินบน และเคยมีสวนเก่ียวของกับการทุจริต

สํารวจความคิดเห็นของประชาชนตอการทุจริต พบวา
และยังขยายวงกวางข้ึนในทุกวงการ ท้ังหนวยงานภาครัฐ เอกชน 

๓๐ ของมูลคาโครงการ 
รับสินบน และเคยมีสวนเก่ียวของกับการทุจริต 
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Global Corruption Barometer 
ประเทศไทยมีการทุจริตเพ่ิมข้ึนจากป 
หรือแมแตในภาคการศึกษา 

ผูประกอบการบางรายยอมรับวาตองจาย 
คนไทย ๑ ใน ๖ คนยอมรับวาตน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๔ 

Global Corruption Barometer 2013 สํารวจความคิดเห็นของประชาชนตอการทุจริต พบวา
ประเทศไทยมีการทุจริตเพ่ิมข้ึนจากป ๒๐๑๒ และยังขยายวงกวางข้ึนในทุกวงการ ท้ังหนวยงานภาครัฐ เอกชน 

ผูประกอบการบางรายยอมรับวาตองจาย “Kickback Fee” กวารอยละ ๓๐ 
คนยอมรับวาตนเคยให - รับสินบน และเคยมีสวนเก่ียวของกับการทุจริต

สํารวจความคิดเห็นของประชาชนตอการทุจริต พบวา
และยังขยายวงกวางข้ึนในทุกวงการ ท้ังหนวยงานภาครัฐ เอกชน 

๓๐ ของมูลคาโครงการ 
รับสินบน และเคยมีสวนเก่ียวของกับการทุจริต 
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ภาพลักษณการทุจริตของประเทศไทย
ภาพลักษณการทุจริตของประเทศไทย เกิดจากสาเหตุ ดังนี้
• มีการทุจริตเกิดข้ึนมากมายท้ังในระดับรัฐบาล หนวยราชการ 

สวนทองถ่ินอยางตอเนื่อง ท้ังโดยนักการเมืองและขาราชการประจํา
• การทุจริตในภาครัฐทํากันอยางเปดเผยมากข้ึน แมวาจะถูกเปดโปงมากข้ึนก็ตาม 
• มีการดําเนินโครงการสําคัญ
• นโยบายประชานิยมท่ีหวังผลทางการเมือง โดยไมมีมาตรการปองกันการทุจริต
• ระบบเลนพรรคเลนพวกในระบบราชการท่ีเปนปจจัยสําคัญของขบวนการทุจริต
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
รูปแบบการทุจริต 

๑. ฝาฝน หลีกเลี่ยง หรือบิดเบือน
๒. จูงใจ เรียกรอง ขมขู หนวงเหนี่ยวหรือกลั่นแกลง เพ่ือหาประโยชนใสตนหรือพวกพอง 
๓. สมยอม รูเห็นเปนใจ เพิกเฉย หรือละเวนการกระทําในการท่ีตองปฏิบัติ หรือรับผิดชอบตามหนาท่ี 
๔. ยักยอก เบียดบังซ่ึงทรัพยสินของทางราชการ 
๕. ปลอมแปลงหรือกระทําการใด ๆ อัน
๖. มีผลประโยชนรวมในเรื่องท่ีสามารถใชอํานาจหนาท่ีของตนบันดาลประโยชนได
 

๒๕ 

ภาพลักษณการทุจริตของประเทศไทย 
ภาพลักษณการทุจริตของประเทศไทย เกิดจากสาเหตุ ดังนี้  

มีการทุจริตเกิดข้ึนมากมายท้ังในระดับรัฐบาล หนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินอยางตอเนื่อง ท้ังโดยนักการเมืองและขาราชการประจํา  

การทุจริตในภาครัฐทํากันอยางเปดเผยมากข้ึน แมวาจะถูกเปดโปงมากข้ึนก็ตาม 
มีการดําเนินโครงการสําคัญ ๆ ของรัฐอยางไมโปรงใส และประชาชนขาดการมีสวนรวม
นโยบายประชานิยมท่ีหวังผลทางการเมือง โดยไมมีมาตรการปองกันการทุจริต
ระบบเลนพรรคเลนพวกในระบบราชการท่ีเปนปจจัยสําคัญของขบวนการทุจริต

 

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

หรือกระทําการใด ๆ อันเปนเท็จ  
มีผลประโยชนรวมในเรื่องท่ีสามารถใชอํานาจหนาท่ีของตนบันดาลประโยชนได

 
 

รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครอง        

การทุจริตในภาครัฐทํากันอยางเปดเผยมากข้ึน แมวาจะถูกเปดโปงมากข้ึนก็ตาม  
และประชาชนขาดการมีสวนรวม  

นโยบายประชานิยมท่ีหวังผลทางการเมือง โดยไมมีมาตรการปองกันการทุจริต  
ระบบเลนพรรคเลนพวกในระบบราชการท่ีเปนปจจัยสําคัญของขบวนการทุจริต 

จูงใจ เรียกรอง ขมขู หนวงเหนี่ยวหรือกลั่นแกลง เพ่ือหาประโยชนใสตนหรือพวกพอง  
สมยอม รูเห็นเปนใจ เพิกเฉย หรือละเวนการกระทําในการท่ีตองปฏิบัติ หรือรับผิดชอบตามหนาท่ี  

มีผลประโยชนรวมในเรื่องท่ีสามารถใชอํานาจหนาท่ีของตนบันดาลประโยชนได 

 

๒๖ 
 

แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรม 
ช่ือวิชา   เรื่องนารูของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และสํานักงาน ป.ป.ช. 
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 
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๒๖ 
 

แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรม 
ช่ือวิชา   เรื่องนารูของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และสํานักงาน ป.ป.ช. 
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 
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๒๗ 
 

บทเรียนท่ี ๕ 
ช่ือวิชา   ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต     เวลา ๙๐ นาที 

 
ขอบขายรายวิชา 

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

เพ่ือใหผูบังคับบัญชาลูกเสือชอสะอาดท่ีเขารับการฝกอบรม มีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับยุทธศาสตร
ชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐)  
วัตถุประสงค 

เม่ือจบบทเรียนนี้แลว ผูเขารับการฝกอบรมสามารถทราบทิศทาง นโยบาย และมาตรการตาง ๆ ของ
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต และของรัฐบาลในการแกไขปญหาการทุจริตของ
ประเทศ การสรางกลไกของรัฐในการแกไขปญหาการทุจริต ตลอดจนใหการสนับสนุนองคกรอิสระ ภาคประชา
สังคมกับการมีสวนรวมกับภาครัฐ ในการตรวจสอบความโปรงใส และการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
วิธีสอน/กิจกรรม 

๑. บรรยายเก่ียวกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๒ (พ.ศ. 
๒๕๕๖ - ๒๕๖๐) ท่ีลูกเสือควรรู  ๖๐  นาที 

๒. ซัก - ถาม  ๑๕  นาที 
๓. สรุป  ๑๕  นาที 

ส่ือการสอน 
   ๑. เอกสารยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ - 
๒๕๖๐) 
          ๒. ใบความรู เรื่อง “ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต” 
การประเมินผล 

๑. วิธีการวัดผล : ประเมินความรูความเขาใจเก่ียวกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริต   

๒. เครื่องมือวัดผล : แบบประเมินความรูความเขาใจ 
๓. เกณฑการประเมินผล : มีผลการประเมิน ผานเกณฑท่ีกําหนด 

เนื้อหาวิชา 
๑. ทิศทาง นโยบาย และมาตรการตาง ๆ ของยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม       

การทุจริต และของรัฐบาลในการแกไขปญหาการทุจริตของประเทศ 
๒.  การสรางกลไกของรัฐในการแกไขปญหาการทุจริต ตลอดจนการใหการสนับสนุนองคกรอิสระ 
๓.  ภาคประชาสังคมกับการมีสวนรวมกับภาครัฐในการตรวจสอบความโปรงใส และการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต 
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เรื่อง ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต

 
 การทุจริตคอรรัปชันเปนปญหาสําคัญท่ีสามารถสงผลกระทบอยางรายแรงตอสังคม

ประเทศ และทุกฝายทุกองคกรตองใหความสําคัญ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
เรื่องคุณธรรม จริยธรรม และมีสวนรวมกันในการแกไขปญหาการทุจริต โดยการประกาศแผนยุทธศาสตรชาติ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
จิตสํานึกในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม รวมท้ังสนับสนุนใหทุก
ยุทธศาสตรดังกลาวนั้น พบวา สถานการณการทุจริตในประเทศไทยกลับมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน สะทอนใหเห็นวา
การปองกันและแกไขปญหาการทุจริตในระยะท่ีผานมา
ความรุนแรงลงไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงนํามาสูการจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 
คุณธรรม จริยธรรมอยางตอเนื่อง รวมท้ังแสวงหาความรวมมือและเสริมสรางความเข
รวมตอตานการทุจริต โดยยุทธศาสตรชาติฯ ระยะท่ี 
ยุทธศาสตรท่ี ๑ : ปลูกและปลุกจิตสํานึกการตอตานการทุจริต เนนการปรับเปล่ียนฐานความคิดของคน
ในทุกภาคสวน ในการรักษาประโยชนสาธารณะ 
 ปจจุบันการทุจริตมีหลายรูปแบบและมีความรุนแรงมากข้ึน สงผลใหการทํางานตอสูกับการทุจริตควรมี
ลักษณะเชิงรุกและรวดเร็ว ซ่ึงอุปสรรคของการแกไขปญหาการทุจริต
ไมระบุความเปนเจาของท่ีชัดเจน
พิจารณาจากศักยภาพขององคกรตามรัฐธรรมนูญและหนวยงานท่ีเก่ียวของในการตอตานการทุจริต 
Corruption Agency : ACA) 
อาจยังไมเพียงพอ และจากวัฒนธรรมและคานิยมท่ี
คานิยมความซ่ือสัตยอยางตอเนื่อง สงผลใหควรท่ีจะสงเสริมใหคนไทยมีจิตสํานึก คุณธรรม จริยธรรม รวมถึง
เพ่ิมองคความรูเก่ียวกับการทุจริตท่ีครบถวน 

๒๘ 
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ใบความรู 
เรื่อง ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต

 ท่ีผูบังคับบัญชาลูกเสือชอสะอาดควรรู 

การทุจริตคอรรัปชันเปนปญหาสําคัญท่ีสามารถสงผลกระทบอยางรายแรงตอสังคม
ประเทศ และทุกฝายทุกองคกรตองใหความสําคัญ โดยรวมกันปองกันและปราบปราม ดังเชน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ท่ีพยายามสงเสริมใหสังคมไทยใหความ
เรื่องคุณธรรม จริยธรรม และมีสวนรวมกันในการแกไขปญหาการทุจริต โดยการประกาศแผนยุทธศาสตรชาติ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๕) ท่ีใหความสําคัญกับการปลูก
จิตสํานึกในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม รวมท้ังสนับสนุนใหทุกฝายในสังคมไดเขามามีสวนรวม ซ่ึงจากการจัดทํา

สถานการณการทุจริตในประเทศไทยกลับมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน สะทอนใหเห็นวา
การปองกันและแกไขปญหาการทุจริตในระยะท่ีผานมา ยังไมสามารถสงผลใหสถานการณการทุจริตลด
ความรุนแรงลงไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงนํามาสูการจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐) เพ่ือสงเสริมการขยายผลการดําเนินงานปลูกฝง
คุณธรรม จริยธรรมอยางตอเนื่อง รวมท้ังแสวงหาความรวมมือและเสริมสรางความเข
รวมตอตานการทุจริต โดยยุทธศาสตรชาติฯ ระยะท่ี ๒ มีสาระสําคัญ ดังตอไปนี้ 

ปลูกและปลุกจิตสํานึกการตอตานการทุจริต เนนการปรับเปล่ียนฐานความคิดของคน
ในการรักษาประโยชนสาธารณะ  

ปจจุบันการทุจริตมีหลายรูปแบบและมีความรุนแรงมากข้ึน สงผลใหการทํางานตอสูกับการทุจริตควรมี
ลักษณะเชิงรุกและรวดเร็ว ซ่ึงอุปสรรคของการแกไขปญหาการทุจริต คือ ทรัพยสินและการบริการสาธารณะ
ไมระบุความเปนเจาของท่ีชัดเจน และไมมีกลไกการตรวจสอบจากภาคประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงหาก

องคกรตามรัฐธรรมนูญและหนวยงานท่ีเก่ียวของในการตอตานการทุจริต 
) รวมกับเครือขายทุกภาคสวน รวมถึงองคกรตอตานการทุจริตของหนวยงานรัฐ 

อาจยังไมเพียงพอ และจากวัฒนธรรมและคานิยมท่ีเอ้ือตอการทุจริต รวมถึงขาดการปลูกจิตสํานึกและสงเสริม
คานิยมความซ่ือสัตยอยางตอเนื่อง สงผลใหควรท่ีจะสงเสริมใหคนไทยมีจิตสํานึก คุณธรรม จริยธรรม รวมถึง
เพ่ิมองคความรูเก่ียวกับการทุจริตท่ีครบถวน (Knowledge Body) และความรับผิดชอบตอประโยชนสาธารณะ 

เรื่อง ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

การทุจริตคอรรัปชันเปนปญหาสําคัญท่ีสามารถสงผลกระทบอยางรายแรงตอสังคม รวมถึงการพัฒนา
โดยรวมกันปองกันและปราบปราม ดังเชน สํานักงาน

ท่ีพยายามสงเสริมใหสังคมไทยใหความสําคัญกับ    
เรื่องคุณธรรม จริยธรรม และมีสวนรวมกันในการแกไขปญหาการทุจริต โดยการประกาศแผนยุทธศาสตรชาติ     

ท่ีใหความสําคัญกับการปลูก
ฝายในสังคมไดเขามามีสวนรวม ซ่ึงจากการจัดทํา

สถานการณการทุจริตในประเทศไทยกลับมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน สะทอนใหเห็นวา   
ยังไมสามารถสงผลใหสถานการณการทุจริตลด       

ความรุนแรงลงไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงนํามาสูการจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ
เพ่ือสงเสริมการขยายผลการดําเนินงานปลูกฝง

คุณธรรม จริยธรรมอยางตอเนื่อง รวมท้ังแสวงหาความรวมมือและเสริมสรางความเขมแข็งของเครือขาย     

ปลูกและปลุกจิตสํานึกการตอตานการทุจริต เนนการปรับเปล่ียนฐานความคิดของคน     

ปจจุบันการทุจริตมีหลายรูปแบบและมีความรุนแรงมากข้ึน สงผลใหการทํางานตอสูกับการทุจริตควรมี
คือ ทรัพยสินและการบริการสาธารณะ      

นท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงหาก
องคกรตามรัฐธรรมนูญและหนวยงานท่ีเก่ียวของในการตอตานการทุจริต (Anti -

รวมกับเครือขายทุกภาคสวน รวมถึงองคกรตอตานการทุจริตของหนวยงานรัฐ  
เอ้ือตอการทุจริต รวมถึงขาดการปลูกจิตสํานึกและสงเสริม

คานิยมความซ่ือสัตยอยางตอเนื่อง สงผลใหควรท่ีจะสงเสริมใหคนไทยมีจิตสํานึก คุณธรรม จริยธรรม รวมถึง
และความรับผิดชอบตอประโยชนสาธารณะ 
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เรื่อง ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต

 
 การทุจริตคอรรัปชันเปนปญหาสําคัญท่ีสามารถสงผลกระทบอยางรายแรงตอสังคม

ประเทศ และทุกฝายทุกองคกรตองใหความสําคัญ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
เรื่องคุณธรรม จริยธรรม และมีสวนรวมกันในการแกไขปญหาการทุจริต โดยการประกาศแผนยุทธศาสตรชาติ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
จิตสํานึกในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม รวมท้ังสนับสนุนใหทุก
ยุทธศาสตรดังกลาวนั้น พบวา สถานการณการทุจริตในประเทศไทยกลับมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน สะทอนใหเห็นวา
การปองกันและแกไขปญหาการทุจริตในระยะท่ีผานมา
ความรุนแรงลงไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงนํามาสูการจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 
คุณธรรม จริยธรรมอยางตอเนื่อง รวมท้ังแสวงหาความรวมมือและเสริมสรางความเข
รวมตอตานการทุจริต โดยยุทธศาสตรชาติฯ ระยะท่ี 
ยุทธศาสตรท่ี ๑ : ปลูกและปลุกจิตสํานึกการตอตานการทุจริต เนนการปรับเปล่ียนฐานความคิดของคน
ในทุกภาคสวน ในการรักษาประโยชนสาธารณะ 
 ปจจุบันการทุจริตมีหลายรูปแบบและมีความรุนแรงมากข้ึน สงผลใหการทํางานตอสูกับการทุจริตควรมี
ลักษณะเชิงรุกและรวดเร็ว ซ่ึงอุปสรรคของการแกไขปญหาการทุจริต
ไมระบุความเปนเจาของท่ีชัดเจน
พิจารณาจากศักยภาพขององคกรตามรัฐธรรมนูญและหนวยงานท่ีเก่ียวของในการตอตานการทุจริต 
Corruption Agency : ACA) 
อาจยังไมเพียงพอ และจากวัฒนธรรมและคานิยมท่ี
คานิยมความซ่ือสัตยอยางตอเนื่อง สงผลใหควรท่ีจะสงเสริมใหคนไทยมีจิตสํานึก คุณธรรม จริยธรรม รวมถึง
เพ่ิมองคความรูเก่ียวกับการทุจริตท่ีครบถวน 

๒๘ 

ผูทรงคุณวุฒิจาก ปผูทรงคุณวุฒิจาก ป..ปป..ชช. . บรรยายพิเศษเรื่องยุทธศาสตรชาตฯิบรรยายพิเศษเรื่องยุทธศาสตรชาตฯิ  
 
 

ใบความรู 
เรื่อง ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต

 ท่ีผูบังคับบัญชาลูกเสือชอสะอาดควรรู 

การทุจริตคอรรัปชันเปนปญหาสําคัญท่ีสามารถสงผลกระทบอยางรายแรงตอสังคม
ประเทศ และทุกฝายทุกองคกรตองใหความสําคัญ โดยรวมกันปองกันและปราบปราม ดังเชน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ท่ีพยายามสงเสริมใหสังคมไทยใหความ
เรื่องคุณธรรม จริยธรรม และมีสวนรวมกันในการแกไขปญหาการทุจริต โดยการประกาศแผนยุทธศาสตรชาติ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๕) ท่ีใหความสําคัญกับการปลูก
จิตสํานึกในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม รวมท้ังสนับสนุนใหทุกฝายในสังคมไดเขามามีสวนรวม ซ่ึงจากการจัดทํา

สถานการณการทุจริตในประเทศไทยกลับมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน สะทอนใหเห็นวา
การปองกันและแกไขปญหาการทุจริตในระยะท่ีผานมา ยังไมสามารถสงผลใหสถานการณการทุจริตลด
ความรุนแรงลงไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงนํามาสูการจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐) เพ่ือสงเสริมการขยายผลการดําเนินงานปลูกฝง
คุณธรรม จริยธรรมอยางตอเนื่อง รวมท้ังแสวงหาความรวมมือและเสริมสรางความเข
รวมตอตานการทุจริต โดยยุทธศาสตรชาติฯ ระยะท่ี ๒ มีสาระสําคัญ ดังตอไปนี้ 

ปลูกและปลุกจิตสํานึกการตอตานการทุจริต เนนการปรับเปล่ียนฐานความคิดของคน
ในการรักษาประโยชนสาธารณะ  

ปจจุบันการทุจริตมีหลายรูปแบบและมีความรุนแรงมากข้ึน สงผลใหการทํางานตอสูกับการทุจริตควรมี
ลักษณะเชิงรุกและรวดเร็ว ซ่ึงอุปสรรคของการแกไขปญหาการทุจริต คือ ทรัพยสินและการบริการสาธารณะ
ไมระบุความเปนเจาของท่ีชัดเจน และไมมีกลไกการตรวจสอบจากภาคประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงหาก

องคกรตามรัฐธรรมนูญและหนวยงานท่ีเก่ียวของในการตอตานการทุจริต 
) รวมกับเครือขายทุกภาคสวน รวมถึงองคกรตอตานการทุจริตของหนวยงานรัฐ 

อาจยังไมเพียงพอ และจากวัฒนธรรมและคานิยมท่ีเอ้ือตอการทุจริต รวมถึงขาดการปลูกจิตสํานึกและสงเสริม
คานิยมความซ่ือสัตยอยางตอเนื่อง สงผลใหควรท่ีจะสงเสริมใหคนไทยมีจิตสํานึก คุณธรรม จริยธรรม รวมถึง
เพ่ิมองคความรูเก่ียวกับการทุจริตท่ีครบถวน (Knowledge Body) และความรับผิดชอบตอประโยชนสาธารณะ 

เรื่อง ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

การทุจริตคอรรัปชันเปนปญหาสําคัญท่ีสามารถสงผลกระทบอยางรายแรงตอสังคม รวมถึงการพัฒนา
โดยรวมกันปองกันและปราบปราม ดังเชน สํานักงาน

ท่ีพยายามสงเสริมใหสังคมไทยใหความสําคัญกับ    
เรื่องคุณธรรม จริยธรรม และมีสวนรวมกันในการแกไขปญหาการทุจริต โดยการประกาศแผนยุทธศาสตรชาติ     

ท่ีใหความสําคัญกับการปลูก
ฝายในสังคมไดเขามามีสวนรวม ซ่ึงจากการจัดทํา

สถานการณการทุจริตในประเทศไทยกลับมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน สะทอนใหเห็นวา   
ยังไมสามารถสงผลใหสถานการณการทุจริตลด       

ความรุนแรงลงไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงนํามาสูการจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ
เพ่ือสงเสริมการขยายผลการดําเนินงานปลูกฝง

คุณธรรม จริยธรรมอยางตอเนื่อง รวมท้ังแสวงหาความรวมมือและเสริมสรางความเขมแข็งของเครือขาย     

ปลูกและปลุกจิตสํานึกการตอตานการทุจริต เนนการปรับเปล่ียนฐานความคิดของคน     

ปจจุบันการทุจริตมีหลายรูปแบบและมีความรุนแรงมากข้ึน สงผลใหการทํางานตอสูกับการทุจริตควรมี
คือ ทรัพยสินและการบริการสาธารณะ      

นท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงหาก
องคกรตามรัฐธรรมนูญและหนวยงานท่ีเก่ียวของในการตอตานการทุจริต (Anti -

รวมกับเครือขายทุกภาคสวน รวมถึงองคกรตอตานการทุจริตของหนวยงานรัฐ  
เอ้ือตอการทุจริต รวมถึงขาดการปลูกจิตสํานึกและสงเสริม

คานิยมความซ่ือสัตยอยางตอเนื่อง สงผลใหควรท่ีจะสงเสริมใหคนไทยมีจิตสํานึก คุณธรรม จริยธรรม รวมถึง
และความรับผิดชอบตอประโยชนสาธารณะ 
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๒๙ 
 

และใหตระหนักถึงผลกระทบจากการทุจริตและไมยอมรับการทุจริต เพ่ือกอใหเกิดการปฏิรูปสังคมและ
การเมืองใหสนับสนุนการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประเด็นสําคัญคือ การปรับเปลี่ยนความคิดของ    
คนไทยโดยใหการศึกษา ใหประชาชนมีความรูเพ่ิมข้ึน รวมท้ังเห็นแกประโยชนของสาธารณะและนักการเมือง      
ใหเห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน 
 สําหรับวัตถุประสงคหลักของยุทธศาสตรดังกลาว คือ เพ่ือยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชน
ของสาธารณะของเจาหนาท่ีของรัฐ โดยเฉพาะอยางยิ่งผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและบุคลากรในหนวยงาน
ตอตานการทุจริต 

จากท่ีกลาวมาเก่ียวกับยุทธศาสตรฯ ท่ี ๑ นั้น จึงมีการเสนอแนวทางการทํางานท่ีสําคัญ ดังตอไปนี้ 
๑. สงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
การสงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีวัตถุประสงคเพ่ือปลูกและปลุกจิตสํานึกและ

คานิยมของสังคมไทยไมใหยึดติดกับระบบทุนนิยม เพราะเปนสาเหตุอีกประการหนึ่งของพฤติกรรมการทุจริต 
ในการทํางาน  

๒. สงเสริมการใชและกําหนดบทลงโทษในประมวลจริยธรรมแกทุกภาคสวน และกํากับดูแล      
ความประพฤติใหเปนตามหลักประมวลจริยธรรม  

สําหรับวัตถุประสงคของแนวทางดังกลาวนี้ คือ เพ่ือใหเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับการตอตานการทุจริต   
ยึดม่ันในหลักคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบตอสังคม ท้ังนี้ การสงเสริมการใชประมวลจริยธรรม         
จะเริ่มผลักดันจากกลุมผูบริหารและเจาหนาท่ีในองคกรหลักในการตอตานการทุจริตและขยายไปสูขาราชการ
ในหนวยงานท้ังหมดและนักการเมือง  

๓. การใชการศึกษาและศาสนาเปนเครื่องมือในการปลูก - ปลุก และปรับเปล่ียนฐานความคิด 
การสงเสริมใหสังคมไทยมีจิตสํานึกและคานิยมท่ีตอตานการทุจริต อาจจัดใหมีการฝกอบรม การเรียน 

การสอน โดยจัดทําเปนหลักสูตรทางการศึกษาและฝกอบรม การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงจัดใหมี
โรงเรียนคุณธรรมและจริยธรรมสําหรับปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษา ประชาชน เจาหนาท่ีรัฐ 
ขาราชการและนักการเมือง เพ่ือใหมีการปฏิบัติตามกฎ กติกาทางการเมืองและหลักนิติธรรม 

๔. ดูแลคุณภาพชีวิตและรายไดของเจาหนาท่ีของรัฐและขาราชการ 
การเสริมสรางความเขมแข็งในการตอตานการรับสินบน จะมีระบบการใหรางวัลและระบบการลงโทษ 

เนื่องจากการสงเสริมใหเจาหนาท่ีปรับเปลี่ยนความคิดเก่ียวกับการกระทําการทุจริต จําเปนท่ีจะตองเพ่ิมรายได
และคาตอบแทนท่ีเหมาะสม เพ่ือทําใหคุณภาพชีวิตของเจาหนาท่ีรัฐและขาราชการดีข้ึน  
ยุทธศาสตรท่ี ๒ : บูรณาการการทํางานของหนวยงานในการตอตานการทุจริต และพัฒนาเครือขายในประเทศ  

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

จากท่ีกลาวมาเก่ียวกับยุทธศาสตรฯ ท่ี ๒ นั้น จึงมีการเสนอแนวทางการทํางานท่ีสําคัญ ดังตอไปนี้ 
 

 

๓๐ 
 

๑. ประสานการทํางานและการบริหาร และบูรณาการระหวางองคกรตามรัฐธรรมนญู 
โดยกําหนดใหมีการประสานงานและอํานวยการ การติดตาม ประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน

ตามยุทธศาสตรชาติฯ โดยคณะอนุกรรมการฯ อํานวยการและประมวลผล รวมถึงตองมีการประสานงานดาน       
การเผยแพรและประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง  

๒. สรางความเขมแข็ง การบูรณาการความรวมมือระหวางภาคีเครือขาย หนวยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและประชาชน ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

การบูรณาการความรวมมือระหวางภาคีทุกภาคสวนในการปองกันการทุจริต นําไปสูระบบสัญญาณ
เตือนภัยการทุจริตโดยความรวมมือของภาคีเครือขาย ดังนั้น ในการบูรณาการเครือขาย ควรเริ่มตนจาก       
การเสริมสรางศักยภาพเครือขายใหเขมแข็ง โดยสนับสนุนระบบการจัดการและทรัพยากรในการปฏิบัติงาน    
ของเครือขาย 

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 สงผลใหประเทศไทยตอง
เตรียมการพรอมรับปญหาท่ีเกิดจากการเปดเสรีดังกลาว ดังนั้น การประสานกลุมตอตานนานาชาติ โดยมี       
ความรวมมือของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมถึงองคกรตอตานการทุจริตตางประเทศ นอกจากนั้นยังตอง
สรางความรวมมือในระดับชาติ เพ่ือปองกันและปราบปรามการทุจริต สําหรับวัตถุประสงคของยุทธศาสตร
ดังกลาว คือ เพ่ือเสริมสรางกระบวนการทํางานการทํางานในการปองกันและปราบปรามการทุจริตใหเปนสากล
และเพ่ือปรับปรุงกฎหมายใหสอดคลองกับอนุสัญญาตาง ๆ 

จากท่ีกลาวมาเก่ียวกับยุทธศาสตรฯ ท่ี ๓ นั้น จึงมีการเสนอแนวทางการทํางานท่ีสําคัญ 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) โดยดําเนินการเขารวม
ลงนามบันทึกความเขาใจรวมกัน (MOU) รวมถึงความรวมมือทางวิชาการ เพ่ือสงเสริมใหหนวยงานตอตาน      
การทุจริตภายในประเทศเกิดความเขมแข็ง และนําองคความรูใหมมาประยุกตใชในการพัฒนาใหเปนท่ียอมรับ
ในระดับสากล 
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๓๐ 
 

๑. ประสานการทํางานและการบริหาร และบูรณาการระหวางองคกรตามรัฐธรรมนูญ 
โดยกําหนดใหมีการประสานงานและอํานวยการ การติดตาม ประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน

ตามยุทธศาสตรชาติฯ โดยคณะอนุกรรมการฯ อํานวยการและประมวลผล รวมถึงตองมีการประสานงานดาน       
การเผยแพรและประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง  

๒. สรางความเขมแข็ง การบูรณาการความรวมมือระหวางภาคีเครือขาย หนวยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและประชาชน ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

การบูรณาการความรวมมือระหวางภาคีทุกภาคสวนในการปองกันการทุจริต นําไปสูระบบสัญญาณ
เตือนภัยการทุจริตโดยความรวมมือของภาคีเครือขาย ดังนั้น ในการบูรณาการเครือขาย ควรเริ่มตนจาก       
การเสริมสรางศักยภาพเครือขายใหเขมแข็ง โดยสนับสนุนระบบการจัดการและทรัพยากรในการปฏิบัติงาน    
ของเครือขาย 

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 สงผลใหประเทศไทยตอง
เตรียมการพรอมรับปญหาท่ีเกิดจากการเปดเสรีดังกลาว ดังนั้น การประสานกลุมตอตานนานาชาติ โดยมี       
ความรวมมือของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมถึงองคกรตอตานการทุจริตตางประเทศ นอกจากนั้นยังตอง
สรางความรวมมือในระดับชาติ เพ่ือปองกันและปราบปรามการทุจริต สําหรับวัตถุประสงคของยุทธศาสตร
ดังกลาว คือ เพ่ือเสริมสรางกระบวนการทํางานการทํางานในการปองกันและปราบปรามการทุจริตใหเปนสากล
และเพ่ือปรับปรุงกฎหมายใหสอดคลองกับอนุสัญญาตาง ๆ 

จากท่ีกลาวมาเก่ียวกับยุทธศาสตรฯ ท่ี ๓ นั้น จึงมีการเสนอแนวทางการทํางานท่ีสําคัญ 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) โดยดําเนินการเขารวม
ลงนามบันทึกความเขาใจรวมกัน (MOU) รวมถึงความรวมมือทางวิชาการ เพ่ือสงเสริมใหหนวยงานตอตาน      
การทุจริตภายในประเทศเกิดความเขมแข็ง และนําองคความรูใหมมาประยุกตใชในการพัฒนาใหเปนท่ียอมรับ
ในระดับสากล 
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๓๑ 
 

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 
ยุทธศาสตรท่ี ๔ : พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 จากการกําหนดยุทธศาสตรชาติฯ ระยะท่ี ๑ พบวา การใหความสําคัญกับการดําเนินการตาม 
ยุทธศาสตรฯ โดยการจัดสรรงบประมาณของหนวยงานภาครัฐในระดับกระทรวง ยังคงใหความสําคัญกับ
ประเด็นดานการเสริมสรางความแข็งแกรงแกหนวยงานตอตานการทุจริตและการสรางบุคลากรมืออาชีพ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตคอนขางนอย สงผลใหการเสริมสรางความแข็งแกรง โดยการปรับปรุง
โครงสรางองคกรและอัตรากําลัง การยกราง แกไข และปรับปรุงกฎหมาย ยังไมประสบความสําเร็จ  

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
ปญหาดังท่ีกลาวมานั้นยังเปนปญหาสําคัญท่ีรอการแกไข ซ่ึงการแกไขปญหาระยะสั้นสามารถดําเนินการแกไข
โดยพัฒนาระบบปองกันและปราบปราม ดวยการเรงกระบวนการพิจารณาตัดสินคดีใหรวดเร็วและเปนธรรม 
รวมท้ังตองนําคดีท่ีมีผลการตัดสินมาเผยแพร นอกจากนั้น ยังตองมีการพัฒนาองคความรูดานการตอตาน       
การทุจริต โดยอาศัยการนําความรูเชิงวิชาการและการวิจัยมากําหนดเปนมาตรการการตรวจสอบปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแบบใหม ซ่ึงตองมีการประสานการสนับสนุนจากเครือขายทางวิชาการท้ังในและ
ตางประเทศ และการนําขอมูลจากระบบฐานขอมูลกลางการทุจริตมาใชใหเกิดประโยชน นอกจากนั้น การสราง
เสริมศักยภาพและการมีสวนรวม แกเครือขายภาคประชาสังคมและประชาชน ก็ถือเปนสวนสําคัญใน         
การสนับสนุนการรวมกันกับองคกรตอตานการทุจริตในการแกไขปญหาการทุจริต เนื่องจากปญหาการทุจริต
เปนปญหาสําคัญของประเทศชาติ สามารถสงเสริมใหองคกรตอตานการทุจริตมีกระบวนการรับเรื่องรองเรียนท่ี
มีประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาระบบการแจงเบาะแสในชุมชน สายดวน ตูไปรษณีย การสรางเครือขายสังคม
ออนไลน (Social Networks) รวมถึงการกําหนดมาตรการจูงใจและคุมครอง เพ่ือนํามาสูยุทธศาสตรท่ี ๔   

สําหรับวัตถุประสงคของยุทธศาสตรดังกลาว คือ เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก และมาตรการท่ีสนับสนุนให
สาธารณะและภาคประชาชนเขามีสวนรวมตอตานการทุจริต เกิดความไววางใจ และเชื่อม่ันในความปลอดภัย 

จากท่ีกลาวมาเก่ียวกับยุทธศาสตรฯ ท่ี ๔ นั้น จึงมีการเสนอแนวทางการทํางานท่ีสําคัญ ดังตอไปนี้ 

 

๓๒ 
 

๑. บรรจุยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตเปนนโยบายเรงดวนของ
รัฐบาล โดยยึดหลักความโปรงใสและมีธรรมาภิบาล โดยเฉพาะการปองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

๒. จัดตั้งกองทุนสนับสนุนการปองกันการทุจริต เพ่ือเปนกลไกในการประสานความรวมมือดาน       
การปองกันและปราบปรามการทุจริตระหวางองคกรตาง ๆ  

๓. สงเสริมและสนับสนุนการศึกษา วิจัย เพ่ือพัฒนามาตรการและเครื่องมือในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต โดยนําขอมูลจากระบบฐานขอมูลกลางการทุจริตมาใชใหเกิดประโยชน ซ่ึงวัตถุประสงค
การดําเนินงานตามแนวทางนี้ ไดแก การนําผลการศึกษามาใชท้ังความรูทางวิชาการและการวิจัย โดยผล
การศึกษาท่ีจะนํามากําหนดมาตรการเพ่ือปองกันและปราบปรามการทุจริตรูปแบบใหม ซ่ึงจะตองไดรับ         
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 จึงมีการเสนอแนวทางการทํางานท่ีสําคัญ ดังตอไปนี้ 
๑. สรางองคความรูในการปองกันและปราบปรามการทุจริต โดยการศึกษา วิจัย และการพัฒนา 

เพ่ือใหมีการศึกษา วิจัย และพัฒนาใหไดองคความรูดานการตอตานการทุจริต ท้ังความรูทางวิชาการและ        
การวิจัย 

๒. พัฒนาระบบการจัดการองคความรู เพ่ือใหเกิดการจัดการองคความรู โดยรวบรวมองคความรูท่ี      
มีอยูและเสริมองคความรูใหครบถวน และนําองคความรูท่ีไดมาถายทอดใหกับบุคลากรในองคกรและประชาชน 

๓. สรางบุคลากรเช่ียวชาญเฉพาะสาขาสําหรับตรวจสอบและปราบปรามการทุจริตรายสาขา         
เพ่ือสงเสริมบุคลากรใหมีองคความรูและความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา เนื่องจากรูปแบบการทุจริตมีความซับซอน
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๓๒ 
 

๑. บรรจุยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตเปนนโยบายเรงดวนของ
รัฐบาล โดยยึดหลักความโปรงใสและมีธรรมาภิบาล โดยเฉพาะการปองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

๒. จัดตั้งกองทุนสนับสนุนการปองกันการทุจริต เพ่ือเปนกลไกในการประสานความรวมมือดาน       
การปองกันและปราบปรามการทุจริตระหวางองคกรตาง ๆ  

๓. สงเสริมและสนับสนุนการศึกษา วิจัย เพ่ือพัฒนามาตรการและเครื่องมือในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต โดยนําขอมูลจากระบบฐานขอมูลกลางการทุจริตมาใชใหเกิดประโยชน ซ่ึงวัตถุประสงค
การดําเนินงานตามแนวทางนี้ ไดแก การนําผลการศึกษามาใชท้ังความรูทางวิชาการและการวิจัย โดยผล
การศึกษาท่ีจะนํามากําหนดมาตรการเพ่ือปองกันและปราบปรามการทุจริตรูปแบบใหม ซ่ึงจะตองไดรับ         
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 จึงมีการเสนอแนวทางการทํางานท่ีสําคัญ ดังตอไปนี้ 
๑. สรางองคความรูในการปองกันและปราบปรามการทุจริต โดยการศึกษา วิจัย และการพัฒนา 

เพ่ือใหมีการศึกษา วิจัย และพัฒนาใหไดองคความรูดานการตอตานการทุจริต ท้ังความรูทางวิชาการและ        
การวิจัย 

๒. พัฒนาระบบการจัดการองคความรู เพ่ือใหเกิดการจัดการองคความรู โดยรวบรวมองคความรูท่ี      
มีอยูและเสริมองคความรูใหครบถวน และนําองคความรูท่ีไดมาถายทอดใหกับบุคลากรในองคกรและประชาชน 

๓. สรางบุคลากรเช่ียวชาญเฉพาะสาขาสําหรับตรวจสอบและปราบปรามการทุจริตรายสาขา         
เพ่ือสงเสริมบุคลากรใหมีองคความรูและความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา เนื่องจากรูปแบบการทุจริตมีความซับซอน
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๓๓ 
 

มากข้ึน การพัฒนาบุคลากรใหมีความเปนมืออาชีพจะทําใหการดําเนินงานดานการปองกันและปราบปราม         
มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

๔. จัดตั้งศูนยการเรียนรูการปองกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือใหเปนศูนยกลางการเรียนรู          
การวิจัยดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
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" 
องคกรตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ แบงเปน ๒ ประเภท คือ องคกรตรวจสอบท่ีเปนศาล และองคกรตรวจสอบ
ท่ีไมใชศาล 

องคกรตรวจสอบท่ีเปนศาล ไดแก ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง และศาลทหาร            
องคกรตรวจสอบท่ีไมใชศาล ไดแก คณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) คณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (คตง.) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ และผูตรวจการแผนดิน 

 

 

๓๔ 
 

การมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต  
การมีสวนรวมตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ๒๕๕๐ 
มาตรา ๖๐ บุคคลยอมมีสิทธิ ท่ีจะฟองหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการ         

สวนทองถ่ิน 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 ผูตรวจการแผนดินมีอํานาจหนาท่ีพิจารณาและสอบสวนหาขอเท็จจริงตามคํารองเรียน         
ในกรณี 
  ๑. การไมปฏิบัติตามกฎหมาย หรือปฏิบัตินอกเหนืออํานาจหนาท่ีตามกฎหมายของ
ขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ิน 
  ๒. การปฏิบัติหรือละเลยไมปฏิ บัติหนาท่ีของขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของ        
หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ิน ท่ีกอใหเกิดความเสียหายแก           
ผูรองเรียนหรือประชาชนโดยไมเปนธรรม ไมวาการนั้นจะชอบหรือไมชอบดวยอํานาจหนาท่ีก็ตาม 
  ๓. การตรวจสอบการละเลยการปฏิบัติหนาท่ีหรือการปฏิบัติหนาท่ีโดยไมชอบดวยกฎหมาย
ขององคกรตามรัฐธรรมนูญและองคกรในกระบวนการยุติธรรม ท้ังนี้ ไมรวมถึงการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี
ของศาล 
  ๔. กรณีอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
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๓๔ 
 

การมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต  
การมีสวนรวมตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ๒๕๕๐ 
มาตรา ๖๐ บุคคลยอมมีสิทธิ ท่ีจะฟองหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการ         

สวนทองถ่ิน 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 ผูตรวจการแผนดินมีอํานาจหนาท่ีพิจารณาและสอบสวนหาขอเท็จจริงตามคํารองเรียน         
ในกรณี 
  ๑. การไมปฏิบัติตามกฎหมาย หรือปฏิบัตินอกเหนืออํานาจหนาท่ีตามกฎหมายของ
ขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ิน 
  ๒. การปฏิบัติหรือละเลยไมปฏิ บัติหนาท่ีของขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของ        
หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ิน ท่ีกอใหเกิดความเสียหายแก           
ผูรองเรียนหรือประชาชนโดยไมเปนธรรม ไมวาการนั้นจะชอบหรือไมชอบดวยอํานาจหนาท่ีก็ตาม 
  ๓. การตรวจสอบการละเลยการปฏิบัติหนาท่ีหรือการปฏิบัติหนาท่ีโดยไมชอบดวยกฎหมาย
ขององคกรตามรัฐธรรมนูญและองคกรในกระบวนการยุติธรรม ท้ังนี้ ไมรวมถึงการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี
ของศาล 
  ๔. กรณีอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
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มาตรา ๒๘๕ ประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ังในองคกรปกครองสวนทองถ่ินใดเห็นวาสมาชิกสภาทองถ่ิน 
คณะผูบริหารทองถ่ิน หรือผูบริหารทองถ่ินผูใดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น ไมสมควรดํารงตําแหนง
ตอไป ใหมีสิทธิลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ิน คณะผูบริหารทองถ่ิน หรื
พนจากตําแหนง 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การมีสวนรวมตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

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

การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม  
๒. การตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สินของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและผูดํารงตําแหนงระดับสูง
๓. การไตสวนผูถูกกลาวหาวากระทําการทุจริต

รูปแบบการมีสวนรวม 
  ๑. การแจงขอมูลขาวสารเก่ียวกับการทุจริตของเจาหนาท่ีของรัฐ
  ๒. การเปนพยานและแสดงหลักฐานท่ีเก่ียวของกับ

๓. การมีสวนรวมในการตรวจสอบ ไตส
รูปแบบของวัฒนธรรมทางการเมือง
 ๑. วัฒนธรรมทางการเมืองแบบคับแคบ
กับระบบการเมือง และขาดสํานึกความเปนพลเมืองของรัฐ ไมคิดวาการเมืองระดับชาติจะกระทบกับตนเอง 
และไมหวังวาระบบการเมืองจะตอบสนองความตองการของตนเองได 

๒. วฒันธรรมทางการเมืองแบบไพรฟา 
ทางการเมือง มีความสนใจ และมีความสัมพันธกับระบบการเมือง รูวาระบบการเมืองสามารถจัดสรรและ
จัดการผลประโยชน แตเขาไมสามารถมีบทบาทหรืออิทธิพลตอระบบการเมืองได

๓. วัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีสวนรวม 
เก่ียวกับระบบการเมือง และรูสึกเปนสวนหนึ่งของการเมือง ตระหนักถึงบทบาทของตนในการเขาไปมีสวนรวม
ทางการเมือง เชื่อม่ันวาตนเองมีอิทธิพลตอการเมือง และมีอํานาจท่ีจะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงได 

การมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
“ตองเริ่มท่ีตนเอง บอกตอบุคคลใกลชิด ขยายสูชุมชน และสรางสังคมมีวินัย

๓๕ 

ประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ังในองคกรปกครองสวนทองถ่ินใดเห็นวาสมาชิกสภาทองถ่ิน 
หรือผูบริหารทองถ่ินผูใดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น ไมสมควรดํารงตําแหนง

ตอไป ใหมีสิทธิลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ิน คณะผูบริหารทองถ่ิน หรื

การมีสวนรวมตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
ป.ช. มีอํานาจหนาท่ี ดังนี้   

การปองกันการทุจริต ดวยการกําหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติของเจาหนาท่ีของรัฐ และ       
 

การตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สินของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและผูดํารงตําแหนงระดับสูง
การไตสวนผูถูกกลาวหาวากระทําการทุจริต 

การแจงขอมูลขาวสารเก่ียวกับการทุจริตของเจาหนาท่ีของรัฐ 
การเปนพยานและแสดงหลักฐานท่ีเก่ียวของกับการทุจริต 
การมีสวนรวมในการตรวจสอบ ไตสวนการทุจริต 

รูปแบบของวัฒนธรรมทางการเมือง 
วัฒนธรรมทางการเมืองแบบคับแคบ (Parochial Political Culture) ประชาชนไมมี

กับระบบการเมือง และขาดสํานึกความเปนพลเมืองของรัฐ ไมคิดวาการเมืองระดับชาติจะกระทบกับตนเอง 
และไมหวังวาระบบการเมืองจะตอบสนองความตองการของตนเองได  

วฒันธรรมทางการเมืองแบบไพรฟา (Subject Political Culture) ประชาชนสวนใหญรูจักสถาบัน
นใจ และมีความสัมพันธกับระบบการเมือง รูวาระบบการเมืองสามารถจัดสรรและ

แตเขาไมสามารถมีบทบาทหรืออิทธิพลตอระบบการเมืองได 
วัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีสวนรวม (Participant Political Culture) 

เก่ียวกับระบบการเมือง และรูสึกเปนสวนหนึ่งของการเมือง ตระหนักถึงบทบาทของตนในการเขาไปมีสวนรวม
ทางการเมือง เชื่อม่ันวาตนเองมีอิทธิพลตอการเมือง และมีอํานาจท่ีจะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงได 

 
 
 
 

ารมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
ตองเริ่มท่ีตนเอง บอกตอบุคคลใกลชิด ขยายสูชุมชน และสรางสังคมมีวินัย

ประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ังในองคกรปกครองสวนทองถ่ินใดเห็นวาสมาชิกสภาทองถ่ิน   
หรือผูบริหารทองถ่ินผูใดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น ไมสมควรดํารงตําแหนง

ตอไป ใหมีสิทธิลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ิน คณะผูบริหารทองถ่ิน หรือผูบริหารทองถ่ินผูนั้น 

การมีสวนรวมตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  

การปองกันการทุจริต ดวยการกําหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติของเจาหนาท่ีของรัฐ และ       

การตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สินของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและผูดํารงตําแหนงระดับสูง 

ประชาชนไมมีความสัมพันธ
กับระบบการเมือง และขาดสํานึกความเปนพลเมืองของรัฐ ไมคิดวาการเมืองระดับชาติจะกระทบกับตนเอง 

ประชาชนสวนใหญรูจักสถาบัน
นใจ และมีความสัมพันธกับระบบการเมือง รูวาระบบการเมืองสามารถจัดสรรและ

ulture) ประชาชนมีความรู
เก่ียวกับระบบการเมือง และรูสึกเปนสวนหนึ่งของการเมือง ตระหนักถึงบทบาทของตนในการเขาไปมีสวนรวม
ทางการเมือง เชื่อม่ันวาตนเองมีอิทธิพลตอการเมือง และมีอํานาจท่ีจะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงได  

ตองเริ่มท่ีตนเอง บอกตอบุคคลใกลชิด ขยายสูชุมชน และสรางสังคมมีวินัย” 

 

๓๖ 
 

แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรม 
ช่ือวิชา  ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
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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๓๖ 
 

แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรม 
ช่ือวิชา  ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
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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๓๗ 
 

            บทเรียนท่ี ๖ 
ช่ือวิชา   การทุจริตคอรรัปชันท่ีมีผลกระทบตอประเทศชาติ           เวลา ๙๐ นาที 
 
ขอบขายรายวิชา 

สถานการณและวิกฤติการณทุจริตคอรรัปชันในปจจุบัน ท่ีผูบังคับบัญชาลูกเสือชอสะอาดควรรู 
จุดหมาย    

เพ่ือใหผูบังคับบัญชาลูกเสือชอสะอาดท่ีเขารับการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับสถานการณ
และวิกฤติการณการทุจริตคอรรัปชันในปจจุบัน ท่ีลูกเสือชอสะอาดควรรู 
วัตถุประสงค 

เม่ือจบบทเรียนนี้แลว ผูเขารับการฝกอบรมสามารถทราบสถานการณและวิกฤตการทุจริตคอรรัปชัน
ในปจจุบัน ความรวมมือระหวางหนวยงานท้ังในและตางประเทศในดานการปองกันและตอตานการทุจริต   
โดยพัฒนากลไกตาง ๆ กําหนดวิธีปฏิบัติเพ่ือใหบุคลากรขององคกรเขาใจตรงกัน ยอมรับและถือปฏิบัติใหเปน
แนวทางเดียวกัน เพ่ือใหบรรลุเปาหมายในการดําเนินงานเพ่ือตอตานการทุจริต  
วิธีสอน/กิจกรรม 

๑. บรรยายเก่ียวกับสถานการณและวิกฤติการณการทุจริตคอรรัปชันในปจจุบัน  
ท่ีลูกเสือชอสะอาดควรรู   ๖๐  นาที 

๒.  ซัก - ถาม  ๑๕  นาที 
๓.  สรุป  ๑๕  นาที 

ส่ือการสอน 
๑. Power Point ประกอบการบรรยายสถานการณและวิกฤติการณการทุจริตในปจจุบัน 
๒. ใบความรู เรื่อง “สถานการณและวิกฤติการณการทุจริตคอรรัปชันในปจจุบัน” 

การประเมินผล 
๑. วิธีการวัดผล : ประเมินความรู ความเขาใจเก่ียวกับสถานการณและวิกฤติการณการทุจริตคอรรัปชัน         

ในปจจุบัน   
๒. เครื่องมือวัดผล : แบบประเมินความรูความเขาใจ 
๓. เกณฑการประเมินผล : มีผลการประเมิน ผานเกณฑท่ีกําหนด 

เนื้อหาวิชา 
๑. สถานการณและวิกฤตการทุจริตคอรรัปชันในปจจุบัน   
๒. ความรวมมือระหวางหนวยงานท้ังในและตางประเทศในดานการปองกันและตอตานการทุจริต         

โดยพัฒนากลไกตาง ๆ 
๓. กําหนดวิธีปฏิบัติเพ่ือใหบุคลากรขององคกรเขาใจตรงกัน ยอมรับ และถือปฏิบัติใหเปนแนวทาง

เดียวกัน เพ่ือใหบรรลุเปาหมายในการดําเนินงานเพ่ือตอตานการทุจริต 
 
 
 
 

 

๓๘ 
 

ใบความรู 
เรื่อง สถานการณและวิกฤติการณการทุจริตคอรรัปชันในปจจุบัน 

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

โดยชอบดวยกฎหมาย สําหรับตนเองหรือผูอ่ืน” 
คําวา “ทุจริตตอหนาท่ี” ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม 

การทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔ หมายถึง “การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติอยางใดในตําแหนง หรือละเวน  
การปฏิบัติอยางใดในพฤติการณท่ีอาจทําใหผูอ่ืนเชื่อวา มีตําแหนงหรือหนาท่ี ท้ังท่ีตนมิไดมีตําแหนงหรือหนาท่ีนั้น 
หรือใชอํานาจในตําแหนงหนาท่ี ท้ังนี้ เพ่ือแสวงหาประโยชนท่ีมิควรไดโดยชอบสําหรับตนเองหรือผูอ่ืน”  
มูลเหตุการทุจริต  

 การทุจริตในวงราชการมีมูลเหตุหลายประการ เชน 
๑. เจาหนาท่ีขาดคุณธรรมและจริยธรรม 
๒. ขาดกลไกในการลงโทษและการบังคับใชกฎหมาย 
๓. ขาดการตรวจสอบ และการควบคุม กํากับ ดูแล 
๔. เจาหนาท่ีไดรับคาตอบแทน/เงินเดือนไมพอกับการครองชีพ และมีปญหาทางเศรษฐกิจหรือ

อบายมุข 
๕. สภาพการทํางานเปดโอกาสเอ้ืออํานวยตอการกระทําทุจริต กระบวนการปฏิบัติงานมีชองโหว 

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 
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๓๘ 
 

ใบความรู 
เรื่อง สถานการณและวิกฤติการณการทุจริตคอรรัปชันในปจจุบัน 

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

โดยชอบดวยกฎหมาย สําหรับตนเองหรือผูอ่ืน” 
คําวา “ทุจริตตอหนาท่ี” ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม 

การทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔ หมายถึง “การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติอยางใดในตําแหนง หรือละเวน  
การปฏิบัติอยางใดในพฤติการณท่ีอาจทําใหผูอ่ืนเชื่อวา มีตําแหนงหรือหนาท่ี ท้ังท่ีตนมิไดมีตําแหนงหรือหนาท่ีนั้น 
หรือใชอํานาจในตําแหนงหนาท่ี ท้ังนี้ เพ่ือแสวงหาประโยชนท่ีมิควรไดโดยชอบสําหรับตนเองหรือผูอ่ืน”  
มูลเหตุการทุจริต  

 การทุจริตในวงราชการมีมูลเหตุหลายประการ เชน 
๑. เจาหนาท่ีขาดคุณธรรมและจริยธรรม 
๒. ขาดกลไกในการลงโทษและการบังคับใชกฎหมาย 
๓. ขาดการตรวจสอบ และการควบคุม กํากับ ดูแล 
๔. เจาหนาท่ีไดรับคาตอบแทน/เงินเดือนไมพอกับการครองชีพ และมีปญหาทางเศรษฐกิจหรือ

อบายมุข 
๕. สภาพการทํางานเปดโอกาสเอ้ืออํานวยตอการกระทําทุจริต กระบวนการปฏิบัติงานมีชองโหว 

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 
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๓๙ 
 

การรณรงคนี้มีเปาหมายแสดงใหเห็นวา การทุจริตเปนท่ีกีดขวางความรวมมือในอันท่ีจะบรรลุ
เปาหมายการพัฒนาสหัสวรรษเชนไร บอนทําลายประชาธิปไตยและหลักนิติธรรมเชนไร กับท้ังชักนําไปสู      
การละเมิดสิทธิมนุษยชน บิดเบือนการตลาด พาความวินาศมาสูคุณภาพชีวิต รวมถึงสงผลใหเกิดความผิดอาญา  
ซ่ึงกระทํากันเปนองคการกอการราย และภยันตรายอ่ืนตอความม่ันคงของมนุษยเชนไร 

 
ใบความรู 

เรื่อง หลักธรรมาภิบาล (การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี)  
และคุณธรรมพ้ืนฐาน ๘ ประการ 

 
หลักธรรมาภิบาล หรือ “การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี หลักธรรมรัฐ และบรรษัทภิบาล” ซ่ึงเรา

รูจักกันในนาม “Good Governance” ท่ีหมายถึง การปกครองท่ีเปนธรรมนั้น ไมใชแนวความคิดใหมท่ีเกิดข้ึน
ในสังคม แตเปนการสะสมความรูท่ีเปนวัฒนธรรมในการอยูรวมกันเปนสังคมของมวลมนุษยเปนพัน ๆ ป ซ่ึงเปน
หลักการเพ่ือการอยูรวมกันในบานเมืองและสังคมอยางมีความสงบสุข สามารถประสานประโยชนและคลี่คลาย
ปญหาขอขัดแยงโดยสันติวิธี และพัฒนาสังคมใหมีความยั่งยืน 
องคประกอบของหลักธรรมาภิบาล 

หลักธรรมาภิบาล มีองคประกอบท่ีสําคัญ ๖ ประการ ดังนี้ 
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                   

 

๔๐ 
 

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
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              
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๔๐ 
 

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
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              



47

 

๔๑ 
 

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

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

๔. การสรางการมีสวนรวม เปนการเปดโอกาสใหกับประชาชนหรือผูท่ีมีสวนเก่ียวของมีบทบาทใน 
การตัดสินใจดําเนินนโยบาย มีสวนรวมในการควบคุมการปฏิบัติงานของสถาบัน มีสวนรวมใหเกิดกระบวนการ
ตรวจสอบในการดําเนินงานของภาครัฐ  

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 บุคลากรสามารถมีสวนเก่ียวของในกิจกรรมหลักท่ีจะชวยสราง      
ความเติบโตใหกับหนวยงาน  
สรุป  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หลักของธรรมาภิบาลในภาครัฐ

๑. ยึดม่ันในหลักของวัตถุประสงคในการใหบริการแกประชาชนหรือผู ท่ีมาใชบริการ 
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) 

"ผูบริหารทําตัวเปนตัวอยางในการใหบริการแกประชาชนทุกชนช้ันอยางเสมอภาคและ
เทาเทียมกัน" 

๔. มีการสื่อสารท่ีดี การตัดสินใจอยางโปรงใสและมีการบริหารความเสี่ยงท่ีรัดกุม 
information to flow two - ways)

"ตองมีระบบตรวจสอบการทํางานทุกอยาง 
การทํางาน มีการตรวจสอบความถูกตองของรายงานบัญชีการเงิน

๕. พัฒนาศักยภาพและความสามารถของสวนบริหารจัดการอยางตอเนื่องและใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
(ผูบริหารตองมีความสามารถและพัฒน

"ผูบริหารจัดการจะตองมีความรับผิดชอบในผลงาน โดยการประเมินผลงานเปนระยะ
ท้ังนี้ รวมท้ังการประเมินความตองการในการฝกอบรม หรือการพัฒนาทักษะท่ีตองการใชในการปฏิบัติ
หนาท่ี" 

๖. การเขาถึงประชาชน และตองรับผิดชอบตอการทํางานและผลงานอย
 

๔๒ 

หลักของธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
ของวัตถุประสงคในการใหบริการแกประชาชนหรือผู ท่ีมาใชบริการ 

high service quality) 
องคกรจะตองมีการประกาศ (statement) พันธกิจ และวัตถุประ

และใชเปนแนวทางในการวางแผนการปฏิบัติงานขององคกรนั้น ๆ" 
ทํางานอยางมีประสิทธิภาพในหนาท่ีและบทบาทของตน (Public Statement 

ท่ีจะบรรลุเปาหมาย) 
ผูบริหารควรแจงใหประชาชนไดทราบในการประกาศสาธารณะ 

งหนาท่ีและความรับผิดชอบของตน โดยระบุใหทราบถึงการปฏิบัติงานท่ีพ
Complexity) ขององคกร" 

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

ผูบริหารทําตัวเปนตัวอยางในการใหบริการแกประชาชนทุกชนช้ันอยางเสมอภาคและ

มีการสื่อสารท่ีดี การตัดสินใจอยางโปรงใสและมีการบริหารความเสี่ยงท่ีรัดกุม 
ways) 

ตองมีระบบตรวจสอบการทํางานทุกอยาง เพ่ือใหแนใจวาทุกอยางดําเนินไปตามแผน
การทํางาน มีการตรวจสอบความถูกตองของรายงานบัญชีการเงิน รวมท้ังขอมูลตาง

พัฒนาศักยภาพและความสามารถของสวนบริหารจัดการอยางตอเนื่องและใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ผูบริหารตองมีความสามารถและพัฒนาตัวเองอยางตอเนื่อง) 

ผูบริหารจัดการจะตองมีความรับผิดชอบในผลงาน โดยการประเมินผลงานเปนระยะ
รวมท้ังการประเมินความตองการในการฝกอบรม หรือการพัฒนาทักษะท่ีตองการใชในการปฏิบัติ

การเขาถึงประชาชน และตองรับผิดชอบตอการทํางานและผลงานอยางจริงจัง

ของวัตถุประสงคในการใหบริการแกประชาชนหรือผู ท่ีมาใชบริการ (Clear 

พันธกิจ และวัตถุประสงคขององคกรท่ีชัดเจน 

Public Statement วาจะทําหนาท่ี

ผูบริหารควรแจงใหประชาชนไดทราบในการประกาศสาธารณะ (Public Statement) 
โดยระบุใหทราบถึงการปฏิบัติงานท่ีพอเหมาะกับขนาดและ       

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

ผูบริหารทําตัวเปนตัวอยางในการใหบริการแกประชาชนทุกชนช้ันอยางเสมอภาคและ         

มีการสื่อสารท่ีดี การตัดสินใจอยางโปรงใสและมีการบริหารความเสี่ยงท่ีรัดกุม (Providing 

เพ่ือใหแนใจวาทุกอยางดําเนินไปตามแผน    
รวมท้ังขอมูลตาง ๆ ท่ีผลิตโดยองคกร" 

พัฒนาศักยภาพและความสามารถของสวนบริหารจัดการอยางตอเนื่องและใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ผูบริหารจัดการจะตองมีความรับผิดชอบในผลงาน โดยการประเมินผลงานเปนระยะ ๆ 
รวมท้ังการประเมินความตองการในการฝกอบรม หรือการพัฒนาทักษะท่ีตองการใชในการปฏิบัติ

างจริงจัง 
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หลักของธรรมาภิบาลในภาครัฐ

๑. ยึดม่ันในหลักของวัตถุประสงคในการใหบริการแกประชาชนหรือผู ท่ีมาใชบริการ 
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) 

"ผูบริหารทําตัวเปนตัวอยางในการใหบริการแกประชาชนทุกชนช้ันอยางเสมอภาคและ
เทาเทียมกัน" 

๔. มีการสื่อสารท่ีดี การตัดสินใจอยางโปรงใสและมีการบริหารความเสี่ยงท่ีรัดกุม 
information to flow two - ways)

"ตองมีระบบตรวจสอบการทํางานทุกอยาง 
การทํางาน มีการตรวจสอบความถูกตองของรายงานบัญชีการเงิน

๕. พัฒนาศักยภาพและความสามารถของสวนบริหารจัดการอยางตอเนื่องและใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
(ผูบริหารตองมีความสามารถและพัฒน

"ผูบริหารจัดการจะตองมีความรับผิดชอบในผลงาน โดยการประเมินผลงานเปนระยะ
ท้ังนี้ รวมท้ังการประเมินความตองการในการฝกอบรม หรือการพัฒนาทักษะท่ีตองการใชในการปฏิบัติ
หนาท่ี" 

๖. การเขาถึงประชาชน และตองรับผิดชอบตอการทํางานและผลงานอย
 

๔๒ 

หลักของธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
ของวัตถุประสงคในการใหบริการแกประชาชนหรือผู ท่ีมาใชบริการ 

high service quality) 
องคกรจะตองมีการประกาศ (statement) พันธกิจ และวัตถุประ

และใชเปนแนวทางในการวางแผนการปฏิบัติงานขององคกรนั้น ๆ" 
ทํางานอยางมีประสิทธิภาพในหนาท่ีและบทบาทของตน (Public Statement 

ท่ีจะบรรลุเปาหมาย) 
ผูบริหารควรแจงใหประชาชนไดทราบในการประกาศสาธารณะ 

งหนาท่ีและความรับผิดชอบของตน โดยระบุใหทราบถึงการปฏิบัติงานท่ีพ
Complexity) ขององคกร" 

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

ผูบริหารทําตัวเปนตัวอยางในการใหบริการแกประชาชนทุกชนช้ันอยางเสมอภาคและ

มีการสื่อสารท่ีดี การตัดสินใจอยางโปรงใสและมีการบริหารความเสี่ยงท่ีรัดกุม 
ways) 

ตองมีระบบตรวจสอบการทํางานทุกอยาง เพ่ือใหแนใจวาทุกอยางดําเนินไปตามแผน
การทํางาน มีการตรวจสอบความถูกตองของรายงานบัญชีการเงิน รวมท้ังขอมูลตาง

พัฒนาศักยภาพและความสามารถของสวนบริหารจัดการอยางตอเนื่องและใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ผูบริหารตองมีความสามารถและพัฒนาตัวเองอยางตอเนื่อง) 

ผูบริหารจัดการจะตองมีความรับผิดชอบในผลงาน โดยการประเมินผลงานเปนระยะ
รวมท้ังการประเมินความตองการในการฝกอบรม หรือการพัฒนาทักษะท่ีตองการใชในการปฏิบัติ

การเขาถึงประชาชน และตองรับผิดชอบตอการทํางานและผลงานอยางจริงจัง

ของวัตถุประสงคในการใหบริการแกประชาชนหรือผู ท่ีมาใชบริการ (Clear 

พันธกิจ และวัตถุประสงคขององคกรท่ีชัดเจน 

Public Statement วาจะทําหนาท่ี

ผูบริหารควรแจงใหประชาชนไดทราบในการประกาศสาธารณะ (Public Statement) 
โดยระบุใหทราบถึงการปฏิบัติงานท่ีพอเหมาะกับขนาดและ       

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

ผูบริหารทําตัวเปนตัวอยางในการใหบริการแกประชาชนทุกชนช้ันอยางเสมอภาคและ         

มีการสื่อสารท่ีดี การตัดสินใจอยางโปรงใสและมีการบริหารความเสี่ยงท่ีรัดกุม (Providing 

เพ่ือใหแนใจวาทุกอยางดําเนินไปตามแผน    
รวมท้ังขอมูลตาง ๆ ท่ีผลิตโดยองคกร" 

พัฒนาศักยภาพและความสามารถของสวนบริหารจัดการอยางตอเนื่องและใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ผูบริหารจัดการจะตองมีความรับผิดชอบในผลงาน โดยการประเมินผลงานเปนระยะ ๆ 
รวมท้ังการประเมินความตองการในการฝกอบรม หรือการพัฒนาทักษะท่ีตองการใชในการปฏิบัติ

างจริงจัง 
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๔๓ 
 

คุณธรรมพ้ืนฐาน ๘ ประการ 
คุณธรรม หมายถึง สภาพคุณงามความดีท่ีบุคคลมี คุณธรรมท่ีกระทรวงศึกษาธิการมุงเนนปลูกฝงนั้น        

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 ในลักษณะนี้ เปน             
ความสมานฉันท 

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

 

๔๔ 
 

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 
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๔๔ 
 

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 

 
 



51

 

๔๕ 
 

แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรม 
ช่ือวิชา   การทุจริตคอรรัปชันท่ีมีผลกระทบตอประเทศชาติ  
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 

 

 

๔๖ 
 

            บทเรียนท่ี ๗ 
ช่ือวิชา กฎหมายท่ีเก่ียวของกับ ป.ป.ช.              เวลา ๙๐ นาที 
 

ขอบขายรายวิชา 
กฎหมายท่ีเก่ียวของกับคณะกรรมการ ป.ป.ช และสํานักงาน ป.ป.ช. ท่ีผูบังคับบัญชาลูกเสือชอสะอาด

ควรรู 
จุดหมาย    

เพ่ือใหผูบังคับบัญชาลูกเสือชอสะอาดท่ีเขารับการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับกฎหมายท่ี
เก่ียวของกับคณะกรรมการ ป.ป.ช. และสํานักงาน ป.ป.ช. ท่ีลูกเสือชอสะอาดควรรู 
วัตถุประสงค 

เม่ือจบบทเรียนนี้แลว ผูเขารับการฝกอบรมสามารถ 
๑. มีความรู เขาใจเก่ียวกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม    

การทุจริต 
๒. มีความรู เขาใจการบังคับใชพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม

การทุจริต และสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได 
วิธีสอน/กิจกรรม 

๑. บรรยายเก่ียวกับกฎหมายท่ีเก่ียวของกับคณะกรรมการ ป.ป.ช. และสํานักงาน ป.ป.ช. ๖๐  นาที 
๒. ซัก - ถาม  ๑๕  นาที 

 ๓. สรุป  ๑๕  นาที 
ส่ือการสอน 
   ๑. เอกสารประกอบการบรรยาย 
          ๒. ใบความรู เรื่อง “ระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ช. ท่ีควรรู” 
การประเมินผล 
  ๑. วิธีการวัดผล : ประเมินความรูความเขาใจเก่ียวกับกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญของสํานักงาน 
ป.ป.ช.    
  ๒. เครื่องมือวัดผล : แบบประเมินความรูความเขาใจ 
  ๓. เกณฑการประเมินผล : มีผลการประเมินผานเกณฑท่ีกําหนด 
เนื้อหาวิชา 

๑.  กฎหมาย พระราชบัญญัติ 
๒.  ระเบียบของสํานักงาน ป.ป.ช.  
๓.  ตราสัญลักษณสํานักงาน ป.ป.ช. 
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๔๖ 
 

            บทเรียนท่ี ๗ 
ช่ือวิชา กฎหมายท่ีเก่ียวของกับ ป.ป.ช.              เวลา ๙๐ นาที 
 

ขอบขายรายวิชา 
กฎหมายท่ีเก่ียวของกับคณะกรรมการ ป.ป.ช และสํานักงาน ป.ป.ช. ท่ีผูบังคับบัญชาลูกเสือชอสะอาด

ควรรู 
จุดหมาย    

เพ่ือใหผูบังคับบัญชาลูกเสือชอสะอาดท่ีเขารับการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับกฎหมายท่ี
เก่ียวของกับคณะกรรมการ ป.ป.ช. และสํานักงาน ป.ป.ช. ท่ีลูกเสือชอสะอาดควรรู 
วัตถุประสงค 

เม่ือจบบทเรียนนี้แลว ผูเขารับการฝกอบรมสามารถ 
๑. มีความรู เขาใจเก่ียวกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม    

การทุจริต 
๒. มีความรู เขาใจการบังคับใชพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม

การทุจริต และสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได 
วิธีสอน/กิจกรรม 

๑. บรรยายเก่ียวกับกฎหมายท่ีเก่ียวของกับคณะกรรมการ ป.ป.ช. และสํานักงาน ป.ป.ช. ๖๐  นาที 
๒. ซัก - ถาม  ๑๕  นาที 

 ๓. สรุป  ๑๕  นาที 
ส่ือการสอน 
   ๑. เอกสารประกอบการบรรยาย 
          ๒. ใบความรู เรื่อง “ระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ช. ท่ีควรรู” 
การประเมินผล 
  ๑. วิธีการวัดผล : ประเมินความรูความเขาใจเก่ียวกับกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญของสํานักงาน 
ป.ป.ช.    
  ๒. เครื่องมือวัดผล : แบบประเมินความรูความเขาใจ 
  ๓. เกณฑการประเมินผล : มีผลการประเมินผานเกณฑท่ีกําหนด 
เนื้อหาวิชา 

๑.  กฎหมาย พระราชบัญญัติ 
๒.  ระเบียบของสํานักงาน ป.ป.ช.  
๓.  ตราสัญลักษณสํานักงาน ป.ป.ช. 
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ลักษณะและความหมายของตราสัญลักษณหรือเครื่องหมายสํานักงาน ป

เปนดวงตรารูปทรงดอกบัวตูมหรือหยดน้ํา
และรัศมีโดยรอบ ดานลางเปนโล และแบงพ้ืนท่ีเปน 

สวนบน     เปนพานรัฐธรรมนูญ
สวนท่ีสอง  อยูดานลางขวาของโล เปนรูปตุลแขวนอยูบน

อยูดานหนา 
สวนท่ีสาม อยูดานลางซายของโลเป

เบื้องลางของโลเปนริบบิ้น หรือโบรองอยูดานลาง และบนแถบโบจะมีชอชัยพฤกษผูกวางไวบนริบบิ้น
 

ความหมายของสัญลักษณ 
                                                                                                                              
  

   

 

รัศมี  

 

 

   

 โล 
 

 

รัศมี 

อุณาโลม

๔๗ 

ใบความรู 
เรื่อง ตราสัญลักษณสํานักงาน ป.ป.ช. 

 
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 

ลักษณะและความหมายของตราสัญลักษณหรือเครื่องหมายสํานักงาน ป.ป.ช. 

ของความสูง ประกอบดวยอุณาโลม

ดามพระขรรค มีธรรมจักรประกอบ

และมีลูกศรกับสายฟาไขวสอดในกงจักร 
เบื้องลางของโลเปนริบบิ้น หรือโบรองอยูดานลาง และบนแถบโบจะมีชอชัยพฤกษผูกวางไวบนริบบิ้น 

                                                                                                                                 

การปองกันอันเปนหนาท่ีพิเศษของงาน ป.ป.ช.  
ซ่ึงเปนการปองกันมิใหมีผูกระทําการทุจริต  

 

๔๘ 
 

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 วันท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช ๒๕๔๐ อันเปนการกอกําเนิดของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และสํานักงาน 
ป.ป.ช. ประกาศใช ซ่ึงเปนวันเสาร 

 สีเขียว  ใชประกอบเปนสีของริบบ้ิน 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 
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๔๘ 
 

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 วันท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช ๒๕๔๐ อันเปนการกอกําเนิดของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และสํานักงาน 
ป.ป.ช. ประกาศใช ซ่ึงเปนวันเสาร 

 สีเขียว  ใชประกอบเปนสีของริบบ้ิน 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 
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ระเบียบคณะกรรมการ ป
คณะกรรมการ ป.ป.ช. 

สวนรวมจากประชาชน หรือกลุมบุคคล 
  ๑. กํากับ ดูแลคุณธรรมและจริยธรรมของนักการเมือง

๒. เสนอมาตรการ ความเห็น และขอเสนอแนะตอคณะรัฐมนตรี รัฐสภา ศาล หรือคณะกรรมการตรวจ
เงินแผนดิน เพ่ือใหมีการปรับปรุงการปฏิบัติราชการ 
หรือหนวยงานของรัฐ เพ่ือปองกันหรือปราบปรามการทุจริตตอหนาท่ี
ราชการ หรือการกระทําความผิดตอตําแหนงหนาท่ีในการยุติธรรม

๓. ดําเนินการสงเรื่องใหหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือขอใหศาล
เพิกถอนสิทธิ หรือเอกสารสิทธิท่ีเจาหนาท่ีของรัฐไดอนุมัติ
แกบุคคลใดไปโดยมิชอบดวยกฎหมาย หรือระเบียบของทางราชการอันเปนเหตุใหเสียหายแกทางราชการ

๔. ดําเนินการเพ่ือปองกัน
รวมท้ังดําเนินการใหประชาชนหรือกลุมบุคคล มีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต

๕. ดําเนินการเก่ียวกับดานการตางประเทศ โดยเปนศูนยกลางค
เพ่ือประโยชนในการปองกันและปราบปรามการทุจริต ท้ังนี้ เพ่ือใหเปนไปตามพันธกรณีและขอตกลงระหวาง
ประเทศในการตอตานการทุจริต

  

 

๔๙ 

ใบความรู 
เรื่อง ระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ช. ท่ีควรรู 

 
 
 
 
 

 
ระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ช. ท่ีสนับสนุนสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน

. มีภารกิจหลักในการปองกันการทุจริต โดยวิธีการสงเสริมและแสวงหาการมี
สวนรวมจากประชาชน หรือกลุมบุคคล เพ่ือรวมกันปองกันมิใหเกิดปญหาการทุจริต ดังนี้

ดูแลคุณธรรมและจริยธรรมของนักการเมือง 
เสนอมาตรการ ความเห็น และขอเสนอแนะตอคณะรัฐมนตรี รัฐสภา ศาล หรือคณะกรรมการตรวจ

เงินแผนดิน เพ่ือใหมีการปรับปรุงการปฏิบัติราชการ หรือวางแผนงานโครงการของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หรือหนวยงานของรัฐ เพ่ือปองกันหรือปราบปรามการทุจริตตอหนาท่ี การกระทําความผิดตอตําแหนงหนาท่ี
ราชการ หรือการกระทําความผิดตอตําแหนงหนาท่ีในการยุติธรรม 

ดําเนินการสงเรื่องใหหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือขอใหศาลมีคําสั่ง หรือคําพิพากษาใหยกเลิก
เพิกถอนสิทธิ หรือเอกสารสิทธิท่ีเจาหนาท่ีของรัฐไดอนุมัติ หรืออนุญาตใหสิทธิประโยชน
แกบุคคลใดไปโดยมิชอบดวยกฎหมาย หรือระเบียบของทางราชการอันเปนเหตุใหเสียหายแกทางราชการ

ดําเนินการเพ่ือปองกันการทุจริตและเสริมสรางทัศนคติและคานิยมเก่ียวกับความซ่ือสัตยสุจริต 
รวมท้ังดําเนินการใหประชาชนหรือกลุมบุคคล มีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต

ดําเนินการเก่ียวกับดานการตางประเทศ โดยเปนศูนยกลางความรวมมือระหวางประเทศ
ารปองกันและปราบปรามการทุจริต ท้ังนี้ เพ่ือใหเปนไปตามพันธกรณีและขอตกลงระหวาง

ประเทศในการตอตานการทุจริต  

ท่ีสนับสนุนสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 
มีภารกิจหลักในการปองกันการทุจริต โดยวิธีการสงเสริมและแสวงหาการมี

เพ่ือรวมกันปองกันมิใหเกิดปญหาการทุจริต ดังนี้ 

เสนอมาตรการ ความเห็น และขอเสนอแนะตอคณะรัฐมนตรี รัฐสภา ศาล หรือคณะกรรมการตรวจ
หรือวางแผนงานโครงการของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ 

การกระทําความผิดตอตําแหนงหนาท่ี

หรือคําพิพากษาใหยกเลิก หรือ    
หรืออนุญาตใหสิทธิประโยชน หรือออกเอกสารสิทธิ

แกบุคคลใดไปโดยมิชอบดวยกฎหมาย หรือระเบียบของทางราชการอันเปนเหตุใหเสียหายแกทางราชการ 
การทุจริตและเสริมสรางทัศนคติและคานิยมเก่ียวกับความซ่ือสัตยสุจริต 

รวมท้ังดําเนินการใหประชาชนหรือกลุมบุคคล มีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
วามรวมมือระหวางประเทศ         

ารปองกันและปราบปรามการทุจริต ท้ังนี้ เพ่ือใหเปนไปตามพันธกรณีและขอตกลงระหวาง

 

๕๐ 
 

ระเบยีบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
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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๕๐ 
 

ระเบยีบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
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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๕๑ 
 

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. จะจายเงินใหแก
ผูรับทุนตามความสําเร็จของงานตามรายละเอียดของแผนงาน โครงการ กิจกรรม หากผูรับทุนจําเปนตองขอรับ
ทุนเพ่ือไปดําเนินการกอนใหอยูในดุลพินิจของคณะอนุกรรมการท่ีจะพิจารณา ท้ังนี้ ตามประกาศของสํานักงาน 
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 สามารถปฏิบตังิานและควบคุมการดําเนินงานตามแผนงาน 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 
 

 

 

๕๒ 
 

ระเบยีบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
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
ประวัติของผูซ่ึงคณะอนุกรรมการมีมติเห็นควรยกยองเปนผูประพฤติปฏิบัติตนชอบดวยความซ่ือสัตยสุจริต      
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๕๒ 
 

ระเบยีบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
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
ประวัติของผูซ่ึงคณะอนุกรรมการมีมติเห็นควรยกยองเปนผูประพฤติปฏิบัติตนชอบดวยความซ่ือสัตยสุจริต      
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๕๓ 
 

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 

 

 

 

๕๔ 
 

ระเบยีบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
วาดวยการยกยองผูประพฤติปฏิบัติตนชอบดวยความซ่ือสัตยสุจริต พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ซ่ึงแกไข (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒   

 
โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ           

ว าดวยการยกยองผูประพฤติปฏิ บั 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 
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๕๔ 
 

ระเบยีบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
วาดวยการยกยองผูประพฤติปฏิบัติตนชอบดวยความซ่ือสัตยสุจริต พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ซ่ึงแกไข (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒   

 
โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ           

ว าดวยการยกยองผูประพฤติปฏิ บั 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 
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๕๕ 
 

ระเบยีบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
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                                                                                                                   

 

๕๖ 
 

(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)  เคยไดรับรางวัลหรือประโยชนอ่ืนใดจากการกระทําหรือการดําเนินการในเรื่องเดียวกันจาก
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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๕๖ 
 

(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)  เคยไดรับรางวัลหรือประโยชนอ่ืนใดจากการกระทําหรือการดําเนินการในเรื่องเดียวกันจาก
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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๕๗ 
 

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 

 

๕๘ 
 

(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. มีมติใหถอดถอนเจาหนาท่ีของรัฐ

ออกจากตําแหนง 
(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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๕๘ 
 

(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. มีมติใหถอดถอนเจาหนาท่ีของรัฐ

ออกจากตําแหนง 
(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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๕๙ 
 

บทเฉพาะกาล 

 
ขอ  ๒๒  การดําเนินการใด ๆ ของบุคคลตามขอ ๖ ซ่ึงเปนประโยชนตอการปองกันและปราบปราม  

การทุจริตและเกิดข้ึนกอนท่ีระเบียบนี้มีผลใชบังคับ ใหมีสิทธิไดรับรางวัลตอบแทนหรือประโยชนอ่ืนใด       
ตามระเบียบนี้ดวย 

 
 ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๑  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 ปานเทพ  กลาณรงคราญ 
 ประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
 

 

๖๐ 
 

แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรม 
ช่ือวิชา กฎหมายท่ีเก่ียวของกับ ป.ป.ช. 
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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๖๐ 
 

แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรม 
ช่ือวิชา กฎหมายท่ีเก่ียวของกับ ป.ป.ช. 
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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๖๑ 
 

           บทเรียนท่ี ๘ 
ช่ือวิชา  การขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนสวนรวม                เวลา ๙๐ นาที 
 (Conflict of Interest) 
                                     

ขอบขายรายวิชา 
การขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนสวนรวม ท่ีผูบังคับบัญชาลูกเสือชอสะอาด  

ควรรู 
จุดหมาย    

เพ่ือใหผูบังคับบัญชาลูกเสือชอสะอาดท่ีเขารับการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับการขัดกัน
ระหวางผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนสวนรวม ท่ีลูกเสือชอสะอาดควรรู 
วัตถุประสงค 

เม่ือจบบทเรียนนี้แลว ผูเขารับการฝกอบรมสามารถศึกษาหลักการ แนวคิด และเหตุผลการขัดกัน
ระหวางผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนสวนรวม หรือผลประโยชนทับซอน พรอมท้ังกรณีศึกษา และ
องคประกอบของกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต และระเบียบปฏิบัติท่ีเก่ียวของ 
วิธีสอน/กิจกรรม 

๑. บรรยายเก่ียวกับกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตัว และผลประโยชน
สวนรวม  ๖๐  นาที 

๒. ซัก - ถาม  ๑๕  นาที 
๓. สรุป  ๑๕  นาที 

ส่ือการสอน 
   ๑.  เอกสารประกอบการบรรยาย 
          ๒.  ใบความรู เรื่อง “กฎหมายเก่ียวกับการขัดกันระหวางประโยชนสวนตัวและประโยชนสวนรวม” 
การประเมินผล 
  ๑.  วิธีการวัดผล : ประเมินความรู ความเขาใจเก่ียวกับกฎหมาย เก่ียวกับการขัดกันระหวางประโยชน
สวนตัวและประโยชนสวนรวม   
  ๒. เครื่องมือวัดผล : แบบประเมินความรู ความเขาใจ 
  ๓.  เกณฑการประเมินผล : มีผลการประเมินผานเกณฑท่ีกําหนด 
เนื้อหาวิชา 

๑. หลักการ แนวคิด และเหตุผลการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนสวนรวม หรือ
ผลประโยชนทับซอน 

๒. กรณีศึกษา และองคประกอบของกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต และ
ระเบียบปฏิบัติท่ีเก่ียวของ 

 
 
 
 

 

๖๒ 
 

ใบความรู  
เรื่อง ความหมายของการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคล  

และประโยชนสวนรวม หรือผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interest) 
 
การขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม หรือผลประโยชนทับซอน หมายถึง  

๑. การเปนปฏิปกษอันมิอาจลงรอยกันไดระหวางหนาท่ีกับผลประโยชนในการปฏิบัติหนาท่ีแหง      
ความเชื่อถือและไววางใจของผูดํารงตําแหนงสาธารณะ 

๒. สถานการณซ่ึงผูดํารงตําแหนงสาธารณะมีผลประโยชนสวนตัวอันเนื่องจากการปฏิบัติหนาท่ีหรือ       
การใชอิทธิพลทางการเมือง 

๓. ความไมสอดคลองกันระหวางประโยชนสวนบุคคลกับประโยชนสวนรวมของบุคคลผูปฏิบัติหนาท่ี
สาธารณะ 
ตําแหนงสาธารณะ (Public Office)  
 หมายถึง บุคคลหรือองคกรทางปกครอง ซ่ึงมีภารกิจท่ีจะตองปฏิบัติเพ่ือผลประโยชนของสวนรวมและ
ไมใชประโยชนสวนตัว 
 ในสายตาของชาวตะวันตกมองวาการมีผลประโยชนทับซอนเปนรากเหงาของการใชอํานาจโดยมิชอบ
ของนักการเมืองและเจาหนาท่ีรัฐ ซ่ึงเปนผูดํารงตําแหนงสาธารณะ เพ่ือใหไดผลประโยชนสวนตน ซ่ึงเกิดข้ึนเม่ือ
ผลประโยชนสวนตนของนักการเมืองและเจาหนาท่ีรัฐ ไมสอดคลองกับเปาหมายของรัฐหรือหนวยงานท่ีสังกัด   
ถาหากไมมีกลไกในการเปดเผยปองกันการปกปดซอนเรน ก็จะทําใหผลประโยชนสวนตนเขาไปแทรกแซง       
การปฏิบัติหนาท่ีและเกิดการใชอํานาจหนาท่ีเพ่ือประโยชนสวนตนในท่ีสุด 
 องคประกอบในการควบคุมการเกิดผลประโยชนทับซอนท่ีสําคัญ คือ ใหมีกลไกในการเปดเผยการมี
ผลประโยชนทับซอน ตองระบุใหชัดเจนวาผลประโยชนสวนตนลักษณะใดท่ีขัดกันกับการตัดสินใจเก่ียวกับ
ผลประโยชนสวนรวม และมีการจัดทําข้ันตอนท่ีจะแยกการมีผลประโยชนสวนตนออกไปจากกระบวนการ
ตัดสินใจเก่ียวกับผลประโยชนสวนรวม มีกรอบกฎหมายท่ีมีประสิทธิภาพและสามารถลงโทษผูกระทําผิดได         
มีการควบคุมดูแลโดยองคกรภาคประชาสังคม ใหประชาชนมีสิทธิในการถึงขอมูลขาวสารของภาครัฐ และมีสื่อ 
ท่ีมีความเปนอิสระในการตรวจสอบการใชอํานาจโดยมิชอบ 
จริยธรรมสวนตัวและจริยธรรมสาธารณะ (Private and Public Ethics) 

ผูไดรับมอบหมายดวยความเชื่อถือและความไววางใจจากบุคคลอ่ืน นอกจากตองยึดม่ันในหลักศีลธรรม
วาดวยความซ่ือสัตยแลว จะตองคํานึงถึงมาตรฐานแหงความประพฤติ (Standard of Behavior) ดวย 
        จริยธรรมสวนบุคคล ประเมินจากความประพฤติของบุคคลแตละคน โดยประเมินจากระดับศีลธรรม
ภายในจิตใจและความสัมพันธระหวางบุคคลท่ีปรากฏภายนอก 
        จริยธรรมสาธารณะ ประเมินจากความประพฤติของบุคคลท่ีเก่ียวของกับสถาบันหรือองคกรท่ีบุคคล
นั้นสังกัดอยู โดยถือความสุจริตของสถาบันหรือองคกรนั้น อันเปนสวนรวมยิ่งกวาสวนบุคคล 
 การแสวงหาผลประโยชนสวนตัว แมไดรับการคุมครองตามหลักเสรีภาพของปจเจกบุคคล แต          
การแสวงหาประโยชนสวนบุคคลอาจกอใหเกิดความเสียหายตอกระบวนการพิจารณาหรือใชดุลพินิจของผูดํารง
ตําแหนงสาธารณะ จึงตองขยายขอบเขตความซ่ือสัตยของผูดํารงตําแหนงสาธารณะใหปลอดจากอิทธิพลหรือ   
สิ่งลอใจอันไมเหมาะสม เพ่ือปกปองการตัดสินใจของบุคคลเหลานั้นใหมีความเปนอิสระและไมมีสวนไดเสีย         
อันเปนการปองกันความลับของทางราชการ การรักษาความม่ันคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ และ      
ความไมเปนธรรมในการแขงขัน 
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๖๒ 
 

ใบความรู  
เรื่อง ความหมายของการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคล  

และประโยชนสวนรวม หรือผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interest) 
 
การขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม หรือผลประโยชนทับซอน หมายถึง  

๑. การเปนปฏิปกษอันมิอาจลงรอยกันไดระหวางหนาท่ีกับผลประโยชนในการปฏิบัติหนาท่ีแหง      
ความเชื่อถือและไววางใจของผูดํารงตําแหนงสาธารณะ 

๒. สถานการณซ่ึงผูดํารงตําแหนงสาธารณะมีผลประโยชนสวนตัวอันเนื่องจากการปฏิบัติหนาท่ีหรือ       
การใชอิทธิพลทางการเมือง 

๓. ความไมสอดคลองกันระหวางประโยชนสวนบุคคลกับประโยชนสวนรวมของบุคคลผูปฏิบัติหนาท่ี
สาธารณะ 
ตําแหนงสาธารณะ (Public Office)  
 หมายถึง บุคคลหรือองคกรทางปกครอง ซ่ึงมีภารกิจท่ีจะตองปฏิบัติเพ่ือผลประโยชนของสวนรวมและ
ไมใชประโยชนสวนตัว 
 ในสายตาของชาวตะวันตกมองวาการมีผลประโยชนทับซอนเปนรากเหงาของการใชอํานาจโดยมิชอบ
ของนักการเมืองและเจาหนาท่ีรัฐ ซ่ึงเปนผูดํารงตําแหนงสาธารณะ เพ่ือใหไดผลประโยชนสวนตน ซ่ึงเกิดข้ึนเม่ือ
ผลประโยชนสวนตนของนักการเมืองและเจาหนาท่ีรัฐ ไมสอดคลองกับเปาหมายของรัฐหรือหนวยงานท่ีสังกัด   
ถาหากไมมีกลไกในการเปดเผยปองกันการปกปดซอนเรน ก็จะทําใหผลประโยชนสวนตนเขาไปแทรกแซง       
การปฏิบัติหนาท่ีและเกิดการใชอํานาจหนาท่ีเพ่ือประโยชนสวนตนในท่ีสุด 
 องคประกอบในการควบคุมการเกิดผลประโยชนทับซอนท่ีสําคัญ คือ ใหมีกลไกในการเปดเผยการมี
ผลประโยชนทับซอน ตองระบุใหชัดเจนวาผลประโยชนสวนตนลักษณะใดท่ีขัดกันกับการตัดสินใจเก่ียวกับ
ผลประโยชนสวนรวม และมีการจัดทําข้ันตอนท่ีจะแยกการมีผลประโยชนสวนตนออกไปจากกระบวนการ
ตัดสินใจเก่ียวกับผลประโยชนสวนรวม มีกรอบกฎหมายท่ีมีประสิทธิภาพและสามารถลงโทษผูกระทําผิดได         
มีการควบคุมดูแลโดยองคกรภาคประชาสังคม ใหประชาชนมีสิทธิในการถึงขอมูลขาวสารของภาครัฐ และมีสื่อ 
ท่ีมีความเปนอิสระในการตรวจสอบการใชอํานาจโดยมิชอบ 
จริยธรรมสวนตัวและจริยธรรมสาธารณะ (Private and Public Ethics) 

ผูไดรับมอบหมายดวยความเชื่อถือและความไววางใจจากบุคคลอ่ืน นอกจากตองยึดม่ันในหลักศีลธรรม
วาดวยความซ่ือสัตยแลว จะตองคํานึงถึงมาตรฐานแหงความประพฤติ (Standard of Behavior) ดวย 
        จริยธรรมสวนบุคคล ประเมินจากความประพฤติของบุคคลแตละคน โดยประเมินจากระดับศีลธรรม
ภายในจิตใจและความสัมพันธระหวางบุคคลท่ีปรากฏภายนอก 
        จริยธรรมสาธารณะ ประเมินจากความประพฤติของบุคคลท่ีเก่ียวของกับสถาบันหรือองคกรท่ีบุคคล
นั้นสังกัดอยู โดยถือความสุจริตของสถาบันหรือองคกรนั้น อันเปนสวนรวมยิ่งกวาสวนบุคคล 
 การแสวงหาผลประโยชนสวนตัว แมไดรับการคุมครองตามหลักเสรีภาพของปจเจกบุคคล แต          
การแสวงหาประโยชนสวนบุคคลอาจกอใหเกิดความเสียหายตอกระบวนการพิจารณาหรือใชดุลพินิจของผูดํารง
ตําแหนงสาธารณะ จึงตองขยายขอบเขตความซ่ือสัตยของผูดํารงตําแหนงสาธารณะใหปลอดจากอิทธิพลหรือ   
สิ่งลอใจอันไมเหมาะสม เพ่ือปกปองการตัดสินใจของบุคคลเหลานั้นใหมีความเปนอิสระและไมมีสวนไดเสีย         
อันเปนการปองกันความลับของทางราชการ การรักษาความม่ันคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ และ      
ความไมเปนธรรมในการแขงขัน 
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๖๓ 
 

 การขัดกันแหงผลประโยชน จึงเปนเรื่องการแสวงหาผลประโยชนสวนบุคคลซ่ึงอาจละเมิดตอ
จริยธรรมและกฎหมาย เนื่องจากผลประโยชนระดับรองไดเขาแทรกแซงการใชดุลพินิจหรือกระบวนการ
ตัดสินใจ ทําใหผูพิจารณาตองละท้ิงคุณธรรมในการปฏิบัติหนาท่ีสาธารณะ อันทําใหเกิดความเสียหายแก
ผลประโยชนของสถาบันหรือองคกรซ่ึงเปนผลประโยชนหลัก 

กลาวโดยสรุป การหามมิใหเกิดการขัดกันแหงผลประโยชน มีวัตถุประสงคเพ่ือ 
๑. ควบคุมและลดความเสี่ยงของอิทธิพลหรือแรงจูงใจโดยเฉพาะทางเศรษฐกิจ 
๒. ปองกันความเสียหายอันเกิดข้ึนในกระบวนการตัดสินใจของผูดํารงตําแหนงสาธารณะใหมีความเปน

อิสระและเปนธรรมมากท่ีสุด 
 

ใบความรู 
เรื่อง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒  

(แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๐ และ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔)  
หมวด ๙ การขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม 

 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และ     

ท่ีแกไขเพ่ิมเติม ไดบัญญัติเก่ียวกับการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมไว เพ่ือปองกัน
มิใหมีการทุจริตในมาตรา ๑๐๐ ถึงมาตรา ๑๐๓ โดยมีมาตรา ๑๐๓/๑ บัญญัติใหการขัดกันระหวางประโยชน
สวนบุคคลและประโยชนสวนรวม ถือเปนความผิดฐานทุจริตตอหนาท่ี หรือความผิดตําแหนงหนาท่ีราชการ 
หรือความผิดตอตําแหนงเจาหนาท่ีในยุติธรรม ตามประมวลกฎหมายอาญาดวย ซ่ึงหากเจาหนาท่ีของรัฐผูใด   
ฝาฝนก็จะมีความผิดตามมาตรา ๑๒๒ โดยตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหม่ืนบาท หรือ
ท้ังจําท้ังปรับ ซ่ึงคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดออกประกาศ เรื่อง กําหนดตําแหนงเจาหนาท่ีของรัฐทีตองหามมิให
ดําเนินการตามความในมาตรา ๑๐๐ ไว ไดแก ตําแหนงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี โดยบัญญัติหามมิให 

(๑) เปนคูสัญญาหรือมีสวนไดเสียในสัญญาท่ีทํากับหนวยงานของรัฐท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นปฏิบัติ
หนาท่ีในฐานะท่ีเปนเจาหนาท่ีของรัฐ ซ่ึงมีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดําเนินคดี 

(๒) เปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทท่ีเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐท่ี
เจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นปฏิบัติหนาท่ีในฐานะท่ีเปนเจาหนาท่ีของรัฐ ซ่ึงมีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ 
หรือดําเนินคดี 

(๓) รับสัมปทานหรือคงถือไวซ่ึงสัมปทานจากรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
ราชการสวนทองถ่ิน หรือเขาเปนคูสัญญากับรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ       
สวนทองถ่ิน อันมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอน ท้ังนี้ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม หรือเปนหุนสวนหรือ      
ผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทท่ีรับสัมปทานหรือเขาเปนคูสัญญาในลักษณะดังกลาว 

(๔) เขาไปมีสวนไดเสียในฐานะเปนกรรมการ ท่ีปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจางในธุรกิจของ
เอกชนซ่ึงอยูภายใตการกํากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหนวยงานของรัฐท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นสังกัดอยู
หรือปฏิบัติหนาท่ีในฐานะเปนเจาหนาท่ีของรัฐ ซ่ึงโดยสภาพของผลประโยชนของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจขัด
หรือแยงตอประโยชนสวนรวมหรือประโยชนทางราชการ หรือกระทบตอความมีอิสระในการปฏิบัติหนาท่ีของ
เจาหนาท่ีของรัฐผูนั้น 

ในปจจุบัน ไดมีประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนดใหผูดํารงตําแหนงผูบริหารทองถ่ินและ           
รองผูบริหารทองถ่ินเปนตําแหนงเจาหนาท่ีของรัฐตามมาตรา ๑๐๐ ดวย และคณะกรรมการ ป.ป.ช. ยังไดออก

 

๖๔ 
 

ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาท่ีของรัฐ พ.ศ. 
๒๕๔๓ ไวเปนขอยกเวนตามมาตรา ๑๐๓ ท่ีบัญญัติหามมิใหเจาหนาท่ีของรัฐผูใดรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด
จากบุคคล นอกเหนือจากทรัพยสิน หรือประโยชนอันควรไดตามกฎหมาย หรือกฎขอบังคับท่ีออกโดยอาศัย
อํานาจตามบัญญัติแหงกฎหมาย ซ่ึงขอ ๕ ของประกาศดังกลาวไดกําหนดใหเจาหนาท่ีของรัฐจะรับทรัพยสิน
หรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาได ในกรณี ดังตอไปนี้ 

๑. รับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากญาติซึ่งโดยเสนหา ตามจํานวนท่ีเหมาะสมตามฐานานุรูป 
๒. รับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนซ่ึงมิใชญาติ มีราคาหรือมูลคาในการรับจากแตละ

บุคคลแตละโอกาสไมเกินสามพันบาท 
๓. รับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดท่ีมีการใหนั้นเปนการใหในลักษณะใหกับบุคคลท่ัวไป           
การทุจริตเชิงนโยบาย จึงเปนเรื่องท่ีเจาหนาท่ีของรัฐกระทําความผิดอันมีลักษณะ ดังนี้ 
๑. เปนการกระทําโดยผูดํารงตําแหนงทางการเมือง หรือคณะกรรมการท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการกําหนด

นโยบาย 
๒. เปนการใชอํานาจท่ีมีในการกําหนดนโยบายโดยอาศัยกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือขอบังคับหรือ

คําสั่งทางปกครองเพ่ือใหเปนไปตามนโยบายท่ีกําหนดไว 
๓. เปนนโยบายท่ีเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม โดยมีการเอ้ือ

ประโยชนใหแก ตนเอง ครอบครัว ญาติ พวกพอง หรือคนใกลชิดของเจาหนาท่ีของรัฐ อันเปนเหตุใหทางราชการ
และประชาชนไดรับความเสียหาย 

๔. เปนการขัดหรือฝาฝนตอกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือขอบังคับท่ีเก่ียวของกับการดําเนินการตาม
นโยบายท่ีกําหนดไว 

ดังนั้น การพิจารณาวาเรื่องใดเปนการทุจริตเชิงนโยบาย นอกจากจะดูตามหลักของการทุจริตปกติวา
เจาหนาท่ีของรัฐกระทําการชอบดวยกฎหมายหรือไม มีอํานาจหนาท่ีหรือไม ถูกตองตามรูปแบบข้ันตอนหรือ
วิธีการอันเปนสาระสําคัญท่ีกําหนดไวหรือไมแลว ยังจะตองดูวาการกระทําดังกลาวมีลักษณะเปนการบิดผัน 
(Abuse) กฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือบังคับหรือไมอีกดวย 
การขัดกันแหงผลประโยชน 
  การขัดกันแหงผลประโยชน หรือศัพทบัญญัติราชบัณฑิตยสถานวา ผลประโยชนขัดกัน (Conflict of 
Interest) คือ สถานการณท่ีบุคคลผูดํารงตําแหนงอันเปนท่ีไววางใจ เชน ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ผูดํารง
ตําแหนงระดับสูงในองคกร ผูประกอบวิชาชีพสาธารณสุข ตองเลือกระหวางผลประโยชนสวนตนกับ
ผลประโยชนในวิชาชีพ ซ่ึงทําใหตัดสินใจยากในอันท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีโดยปราศจากอคติได การขัดกันแหง
ผลประโยชนนี้สามารถเกิดข้ึนไดแมไมสงผลทางจริยธรรมหรือความไมเหมาะสมตาง ๆ และสามารถทําใหทุเลา
เบาบางลงไดดวยการตรวจสอบโดยบุคคลภายนอก 

การขัดกันแหงผลประโยชนมิไดปรากฏแตในทางวิชาชีพเทานั้น แตยังอาจเกิดข้ึนไดในกรณีท่ีบุคคล       
มีบทบาทหลากหลายและบทบาทเหลานั้นก็เกิดขัดกันเอง เชน ผูจัดการฝายขายอาจมีหนาท่ีปฏิบัติงานดวย
ความซ่ือสัตยสุจริต และก็อาจมีหนาท่ีในทางกตัญูกตเวทีตอญาติพ่ีนองท่ีมาเสนอขายสินคาใด ๆ ตอไปนี้เปน
รูปแบบการขัดกันแหงผลประโยชนท่ีปรากฏมากท่ีสุด 

๑. การขัดกันแหงผลประโยชนท่ีเก่ียวของกับธุรกิจสวนตัว เปนกรณีท่ีผลประโยชนสาธารณะกับ
ผลประโยชนสวนตัวเกิดอยูกันคนละฟาก อาทิ ประเด็นเก่ียวกับผลประโยชนในธุรกิจท่ีเปนเจาของเปน       
การสวนตัว 
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๖๔ 
 

ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาท่ีของรัฐ พ.ศ. 
๒๕๔๓ ไวเปนขอยกเวนตามมาตรา ๑๐๓ ท่ีบัญญัติหามมิใหเจาหนาท่ีของรัฐผูใดรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด
จากบุคคล นอกเหนือจากทรัพยสิน หรือประโยชนอันควรไดตามกฎหมาย หรือกฎขอบังคับท่ีออกโดยอาศัย
อํานาจตามบัญญัติแหงกฎหมาย ซ่ึงขอ ๕ ของประกาศดังกลาวไดกําหนดใหเจาหนาท่ีของรัฐจะรับทรัพยสิน
หรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาได ในกรณี ดังตอไปนี้ 

๑. รับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากญาติซึ่งโดยเสนหา ตามจํานวนท่ีเหมาะสมตามฐานานุรูป 
๒. รับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนซ่ึงมิใชญาติ มีราคาหรือมูลคาในการรับจากแตละ

บุคคลแตละโอกาสไมเกินสามพันบาท 
๓. รับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดท่ีมีการใหนั้นเปนการใหในลักษณะใหกับบุคคลท่ัวไป           
การทุจริตเชิงนโยบาย จึงเปนเรื่องท่ีเจาหนาท่ีของรัฐกระทําความผิดอันมีลักษณะ ดังนี้ 
๑. เปนการกระทําโดยผูดํารงตําแหนงทางการเมือง หรือคณะกรรมการท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการกําหนด

นโยบาย 
๒. เปนการใชอํานาจท่ีมีในการกําหนดนโยบายโดยอาศัยกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือขอบังคับหรือ

คําสั่งทางปกครองเพ่ือใหเปนไปตามนโยบายท่ีกําหนดไว 
๓. เปนนโยบายท่ีเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม โดยมีการเอ้ือ

ประโยชนใหแก ตนเอง ครอบครัว ญาติ พวกพอง หรือคนใกลชิดของเจาหนาท่ีของรัฐ อันเปนเหตุใหทางราชการ
และประชาชนไดรับความเสียหาย 

๔. เปนการขัดหรือฝาฝนตอกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือขอบังคับท่ีเก่ียวของกับการดําเนินการตาม
นโยบายท่ีกําหนดไว 

ดังนั้น การพิจารณาวาเรื่องใดเปนการทุจริตเชิงนโยบาย นอกจากจะดูตามหลักของการทุจริตปกติวา
เจาหนาท่ีของรัฐกระทําการชอบดวยกฎหมายหรือไม มีอํานาจหนาท่ีหรือไม ถูกตองตามรูปแบบข้ันตอนหรือ
วิธีการอันเปนสาระสําคัญท่ีกําหนดไวหรือไมแลว ยังจะตองดูวาการกระทําดังกลาวมีลักษณะเปนการบิดผัน 
(Abuse) กฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือบังคับหรือไมอีกดวย 
การขัดกันแหงผลประโยชน 
  การขัดกันแหงผลประโยชน หรือศัพทบัญญัติราชบัณฑิตยสถานวา ผลประโยชนขัดกัน (Conflict of 
Interest) คือ สถานการณท่ีบุคคลผูดํารงตําแหนงอันเปนท่ีไววางใจ เชน ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ผูดํารง
ตําแหนงระดับสูงในองคกร ผูประกอบวิชาชีพสาธารณสุข ตองเลือกระหวางผลประโยชนสวนตนกับ
ผลประโยชนในวิชาชีพ ซ่ึงทําใหตัดสินใจยากในอันท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีโดยปราศจากอคติได การขัดกันแหง
ผลประโยชนนี้สามารถเกิดข้ึนไดแมไมสงผลทางจริยธรรมหรือความไมเหมาะสมตาง ๆ และสามารถทําใหทุเลา
เบาบางลงไดดวยการตรวจสอบโดยบุคคลภายนอก 

การขัดกันแหงผลประโยชนมิไดปรากฏแตในทางวิชาชีพเทานั้น แตยังอาจเกิดข้ึนไดในกรณีท่ีบุคคล       
มีบทบาทหลากหลายและบทบาทเหลานั้นก็เกิดขัดกันเอง เชน ผูจัดการฝายขายอาจมีหนาท่ีปฏิบัติงานดวย
ความซ่ือสัตยสุจริต และก็อาจมีหนาท่ีในทางกตัญูกตเวทีตอญาติพ่ีนองท่ีมาเสนอขายสินคาใด ๆ ตอไปนี้เปน
รูปแบบการขัดกันแหงผลประโยชนท่ีปรากฏมากท่ีสุด 

๑. การขัดกันแหงผลประโยชนท่ีเก่ียวของกับธุรกิจสวนตัว เปนกรณีท่ีผลประโยชนสาธารณะกับ
ผลประโยชนสวนตัวเกิดอยูกันคนละฟาก อาทิ ประเด็นเก่ียวกับผลประโยชนในธุรกิจท่ีเปนเจาของเปน       
การสวนตัว 
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๒. การขัดกันแหงผลประโยชนท่ีเก่ียวของกับธุรกิจภายนอก เปนกรณีท่ีบุคคลมีสวนเก่ี
หลายอยางโดยมีธุรกิจการงานหลัก ๆ ของตนเองอยูแลว และผลประโยชนในการงานหลักเกิดอยูคนละฟากกับ
ผลประโยชนในการงานรอง 

๓. การขัดกันแหงผลประโยชนท่ีเก่ียวของกับเครือญาติ เปนกรณีท่ีเครือญาติจะเขามามีบทบาทใน
ธุรกิจการงานของตน หรือกรณีท่ีธุรกิจก
ใหตนเกิดเห็นแกประโยชนสวนครอบครัวหรือเครือญาติ และกระทําก
ในหลาย ๆ หนวยงานจึงมีการกําหนดมิใหเจาหนาท่ีของตนประกอบธุรกิจกับเครือญาติของตัวเอง

๔. การขัดกันของผลประโยชนท่ีเก่ียวของกับมิตรสหาย เปนกรณีท่ีบุคคลจะเขาทําธุรกิจการงานกับ
มิตรสหายของตน คลาย ๆ กับกรณีของเครือญาติดังกลาว

พฤติกรรมไมเหมาะสมอยางอ่ืน
จัดเขาเปนการทุจริตในตําแหนงห
ทรัพยากร หรือบุคลากรของหนวยงานของตนเพ่ือประโยชนสวนตัว
ประเภทหนึ่ง 

พฤติกรรมของผลประโยชนทับซอนท่ีกระทบอยางรุนแรงตอสังคมไทย
๑. ทําธุรกิจกับตนเอง 

การจัดซ้ือจัดจาง 
 ๒. นําโครงการสาธารณะลงสูเขตเลือกต้ังของตน
 ๓. ใชอํานาจในการตรากฎหมายเพ่ือเอ้ือประโยชนใหธุรกิจของตน
 ๔. ใชอํานาจหนาท่ีแทรกแซงการตัดสินใจของรัฐวิสาหกิจ
 ๕. หาผลประโยชนจากการดําเนินนโยบายผานตลาดหลักทรัพย
 ๖. ใชอํานาจแตงต้ังถอดถอนผูบริหารหนวยงาน 
 ๗. จัดต้ังบริษัทลูกของรัฐวิสาหกิจ 
๘. เม่ือออกจากตําแหนงสาธารณะแลว 

ของตน 
๙. กรรมการรัฐวิสาหกิจไดรับผลประโยชนตอบแทนเปนพิเศษท่ีสงผลกระทบตอการตัดสินใจ

เพ่ือรักษาผลประโยชนสาธารณะ
๑๐. ใชอิทธิพลในตําแหนงหนาท่ี 

  ๑๑. ใชอิทธิพลสวนตัวเพ่ือก
 

 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการ ปคณะกรรมการ ป..ปป..ชช. . ประชุมรวมกับผูบรหิารกระทรวงศึกษาธิการตามนโยบายกระทรวงศึกษาไทยใสสะอาดประชุมรวมกับผูบรหิารกระทรวงศึกษาธิการตามนโยบายกระทรวงศึกษาไทยใสสะอาด
 

๖๕ 

การขัดกันแหงผลประโยชนท่ีเก่ียวของกับธุรกิจภายนอก เปนกรณีท่ีบุคคลมีสวนเก่ี
หลายอยางโดยมีธุรกิจการงานหลัก ๆ ของตนเองอยูแลว และผลประโยชนในการงานหลักเกิดอยูคนละฟากกับ

การขัดกันแหงผลประโยชนท่ีเก่ียวของกับเครือญาติ เปนกรณีท่ีเครือญาติจะเขามามีบทบาทใน
ธุรกิจการงานของตน หรือกรณีท่ีธุรกิจการงานของตนจะตองใชบริการใด ๆ จากธุรกิจการงานของญาติ 
ใหตนเกิดเห็นแกประโยชนสวนครอบครัวหรือเครือญาติ และกระทําการทุจริตตอธุรกิจการงานของตนได
ในหลาย ๆ หนวยงานจึงมีการกําหนดมิใหเจาหนาท่ีของตนประกอบธุรกิจกับเครือญาติของตัวเอง

การขัดกันของผลประโยชนท่ีเก่ียวของกับมิตรสหาย เปนกรณีท่ีบุคคลจะเขาทําธุรกิจการงานกับ
มิตรสหายของตน คลาย ๆ กับกรณีของเครือญาติดังกลาว 

พฤติกรรมไมเหมาะสมอยางอ่ืน บางทีก็จัดเปนการขัดกันแหงผลประโยชน อาทิ การรับสินบน
จัดเขาเปนการทุจริตในตําแหนงหนาท่ีอีกประเภทหนึ่งดวยก็ได ตลอดจนการใชอํานาจหนาท่ี ทรัพยสิน 
ทรัพยากร หรือบุคลากรของหนวยงานของตนเพ่ือประโยชนสวนตัว ซ่ึงก็อาจจัดเขาเปนการฉอโกงไดอีก

พฤติกรรมของผลประโยชนทับซอนท่ีกระทบอยางรุนแรงตอสังคมไทย 
ทําธุรกิจกับตนเอง (Self - Dealing) โดยใชอํานาจในการจัดสรรทรัพย

นําโครงการสาธารณะลงสูเขตเลือกต้ังของตน 
ใชอํานาจในการตรากฎหมายเพ่ือเอ้ือประโยชนใหธุรกิจของตน 
ใชอํานาจหนาท่ีแทรกแซงการตัดสินใจของรัฐวิสาหกิจ 
หาผลประโยชนจากการดําเนินนโยบายผานตลาดหลักทรัพย 

ตงต้ังถอดถอนผูบริหารหนวยงาน หรือองคกรอิสระ 
จัดต้ังบริษัทลูกของรัฐวิสาหกิจ เพ่ือนําเงินของรัฐวิสาหกิจไปลงทุน 
เม่ือออกจากตําแหนงสาธารณะแลว ไปทํางานใหกับภาคธุรกิจเอกชนท่ีเคยอยูภายใตกํากับดูแล

กรรมการรัฐวิสาหกิจไดรับผลประโยชนตอบแทนเปนพิเศษท่ีสงผลกระทบตอการตัดสินใจ
เพ่ือรักษาผลประโยชนสาธารณะ 

ใชอิทธิพลในตําแหนงหนาท่ี อันเปนคุณแกฝายใดฝายหนึ่งซ่ึงเปนบุคคลภายนอก
ใชอิทธิพลสวนตัวเพ่ือกระทําการใด ๆ ใหแกเครือญาติท่ีเก่ียวของกับผลประโยชนนั้น

ประชุมรวมกับผูบรหิารกระทรวงศึกษาธิการตามนโยบายกระทรวงศึกษาไทยใสสะอาดประชุมรวมกับผูบรหิารกระทรวงศึกษาธิการตามนโยบายกระทรวงศึกษาไทยใสสะอาด

การขัดกันแหงผลประโยชนท่ีเก่ียวของกับธุรกิจภายนอก เปนกรณีท่ีบุคคลมีสวนเก่ียวของในธุรกิจ
หลายอยางโดยมีธุรกิจการงานหลัก ๆ ของตนเองอยูแลว และผลประโยชนในการงานหลักเกิดอยูคนละฟากกับ

การขัดกันแหงผลประโยชนท่ีเก่ียวของกับเครือญาติ เปนกรณีท่ีเครือญาติจะเขามามีบทบาทใน
ารงานของตนจะตองใชบริการใด ๆ จากธุรกิจการงานของญาติ อาจทํา

ารทุจริตตอธุรกิจการงานของตนได       
ในหลาย ๆ หนวยงานจึงมีการกําหนดมิใหเจาหนาท่ีของตนประกอบธุรกิจกับเครือญาติของตัวเอง 

การขัดกันของผลประโยชนท่ีเก่ียวของกับมิตรสหาย เปนกรณีท่ีบุคคลจะเขาทําธุรกิจการงานกับ

บางทีก็จัดเปนการขัดกันแหงผลประโยชน อาทิ การรับสินบน ซ่ึงอาจ
นาท่ีอีกประเภทหนึ่งดวยก็ได ตลอดจนการใชอํานาจหนาท่ี ทรัพยสิน 

ซ่ึงก็อาจจัดเขาเปนการฉอโกงไดอีก

โดยใชอํานาจในการจัดสรรทรัพยากรของรัฐ โดยเฉพาะ      

ท่ีเคยอยูภายใตกํากับดูแล 

กรรมการรัฐวิสาหกิจไดรับผลประโยชนตอบแทนเปนพิเศษท่ีสงผลกระทบตอการตัดสินใจ         

อันเปนคุณแกฝายใดฝายหนึ่งซ่ึงเปนบุคคลภายนอก 
ๆ ใหแกเครือญาติท่ีเก่ียวของกับผลประโยชนนั้น 

ประชุมรวมกับผูบรหิารกระทรวงศึกษาธิการตามนโยบายกระทรวงศึกษาไทยใสสะอาดประชุมรวมกับผูบรหิารกระทรวงศึกษาธิการตามนโยบายกระทรวงศึกษาไทยใสสะอาด  

 

๖๖ 
 

 (มาตรา ๑๐๐ วรรคสอง) เจาหนาท่ีของรัฐตําแหนงใดท่ีตองหามมิใหดําเนินกิจการตามวรรคหนึ่ง          
ใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 (มาตรา ๑๐๐ วรรคสาม) ใหนําบทบัญญัติในวรรคหนึ่งมาใชบังคับกับคูสมรสของเจาหนาท่ีของรัฐ
ตามวรรคสอง โดยใหถือวาการดําเนินกิจการของคูสมรสดังกลาวเปนการดําเนินกิจการของเจาหนาท่ีของรัฐ 
มาตรา ๑๐๐ (๑) มีองคประกอบ ดังนี้ 

๑. หามมิใหเจาหนาท่ีของรัฐผูใด 
๒. เปนคูสัญญาหรือมีสวนไดเสียในสัญญาท่ีทํากับหนวยงานของรัฐ 
๓. ท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นปฏิบัติหนาท่ีในฐานะท่ีเปนเจาหนาท่ีของรัฐ ซ่ึงมีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม 

ตรวจสอบ หรือดําเนินคดี 
กรณีศึกษา มาตรา ๑๐๐ (๑) 

บันทึกขอหารือสํานักงาน ป.ป.ช. ท่ี ปช ๐๐๒๘/๐๐๔๕ 
ลงวันท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ 

การท่ีองคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย (อ.ส.ค.) ไดมอบอํานาจใหสหกรณการเกษตร 
จํากัด กระทําการแทนในการจําหนายอาหารเสริม (นม) โดยวิธีกรณีพิเศษ ตามมติคณะรัฐมนตรีกับองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินซ่ึงรวมถึงเทศบาล กรณีจึงเปนการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล โดยท่ี
นายกเทศมนตรีไมมีอํานาจพิจารณาหรือตัดสินใจท่ีจะจัดซ้ือนมจากผูจัดจําหนายหรือผูประกอบการรายอ่ืนได  
การจัดซ้ือนมหรือเขาเปนคูสัญญากับสหกรณการเกษตร จํากัด ซ่ึงตองดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จึงไม
เปนการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม จึงไมตองหามตามมาตรา ๑๐๐ (๑) 
แมวานายกเทศมนตรีจะเปนสมาชิกและถือครองหุนในสหกรณการเกษตร จํากัด ดังกลาว ก็ตาม 

และแมวานายกเทศมนตรีจะเปนหุนสวนหรือเปนผูถือครองหุนในสหกรณการเกษตร จํากัด ดังกลาว  
ก็ไมอาจถือเปนการท่ีนายกเทศมนตรีเปนหุนสวนหรือเปนผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทท่ีเปนคูสัญญากับ
เทศบาล ตามมาตรา ๑๐๐ (๒) เนื่องจากสหกรณการเกษตร จํากัด มิไดมีฐานะเปนหางหุนสวนหรือบริษัท 
ประกอบกับการท่ีเทศบาลไดทําการจัดซ้ือจัดจางกับสหกรณการเกษตร ก็มิใชเปนการท่ีสหกรณการเกษตร        
ไดเปนคูสัญญากับเทศบาลโดยตรง แตเปนการกระทําแทน อ.ส.ค. ตามมติคณะรัฐมนตรี ดังนั้น จึงไมเปน       
การขัดกันระหวางผลประโยชนสวนบุคคลกับประโยชนสวนรวมตามมาตรา ๑๐๐ (๒) 
มาตรา ๑๐๐ (๒) มีองคประกอบดังนี้ 

๑.  หามมิใหเจาหนาท่ีของรัฐผูใด 
๒.  เปน 
       ๒.๑ หุนสวนในหางหุนสวน 

๒.๒ ผูถือหุนในบริษัท ท่ีเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นปฏิบัติ
หนาท่ีในฐานะท่ีเปนเจาหนาท่ีของรัฐ ซ่ึงมีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดําเนินคดี 
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๖๖ 
 

 (มาตรา ๑๐๐ วรรคสอง) เจาหนาท่ีของรัฐตําแหนงใดท่ีตองหามมิใหดําเนินกิจการตามวรรคหนึ่ง          
ใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 (มาตรา ๑๐๐ วรรคสาม) ใหนําบทบัญญัติในวรรคหนึ่งมาใชบังคับกับคูสมรสของเจาหนาท่ีของรัฐ
ตามวรรคสอง โดยใหถือวาการดําเนินกิจการของคูสมรสดังกลาวเปนการดําเนินกิจการของเจาหนาท่ีของรัฐ 
มาตรา ๑๐๐ (๑) มีองคประกอบ ดังนี้ 

๑. หามมิใหเจาหนาท่ีของรัฐผูใด 
๒. เปนคูสัญญาหรือมีสวนไดเสียในสัญญาท่ีทํากับหนวยงานของรัฐ 
๓. ท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นปฏิบัติหนาท่ีในฐานะท่ีเปนเจาหนาท่ีของรัฐ ซ่ึงมีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม 

ตรวจสอบ หรือดําเนินคดี 
กรณีศึกษา มาตรา ๑๐๐ (๑) 

บันทึกขอหารือสํานักงาน ป.ป.ช. ท่ี ปช ๐๐๒๘/๐๐๔๕ 
ลงวันท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ 

การท่ีองคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย (อ.ส.ค.) ไดมอบอํานาจใหสหกรณการเกษตร 
จํากัด กระทําการแทนในการจําหนายอาหารเสริม (นม) โดยวิธีกรณีพิเศษ ตามมติคณะรัฐมนตรีกับองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินซ่ึงรวมถึงเทศบาล กรณีจึงเปนการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล โดยท่ี
นายกเทศมนตรีไมมีอํานาจพิจารณาหรือตัดสินใจท่ีจะจัดซ้ือนมจากผูจัดจําหนายหรือผูประกอบการรายอ่ืนได  
การจัดซ้ือนมหรือเขาเปนคูสัญญากับสหกรณการเกษตร จํากัด ซ่ึงตองดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จึงไม
เปนการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม จึงไมตองหามตามมาตรา ๑๐๐ (๑) 
แมวานายกเทศมนตรีจะเปนสมาชิกและถือครองหุนในสหกรณการเกษตร จํากัด ดังกลาว ก็ตาม 

และแมวานายกเทศมนตรีจะเปนหุนสวนหรือเปนผูถือครองหุนในสหกรณการเกษตร จํากัด ดังกลาว  
ก็ไมอาจถือเปนการท่ีนายกเทศมนตรีเปนหุนสวนหรือเปนผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทท่ีเปนคูสัญญากับ
เทศบาล ตามมาตรา ๑๐๐ (๒) เนื่องจากสหกรณการเกษตร จํากัด มิไดมีฐานะเปนหางหุนสวนหรือบริษัท 
ประกอบกับการท่ีเทศบาลไดทําการจัดซ้ือจัดจางกับสหกรณการเกษตร ก็มิใชเปนการท่ีสหกรณการเกษตร        
ไดเปนคูสัญญากับเทศบาลโดยตรง แตเปนการกระทําแทน อ.ส.ค. ตามมติคณะรัฐมนตรี ดังนั้น จึงไมเปน       
การขัดกันระหวางผลประโยชนสวนบุคคลกับประโยชนสวนรวมตามมาตรา ๑๐๐ (๒) 
มาตรา ๑๐๐ (๒) มีองคประกอบดังนี้ 

๑.  หามมิใหเจาหนาท่ีของรัฐผูใด 
๒.  เปน 
       ๒.๑ หุนสวนในหางหุนสวน 

๒.๒ ผูถือหุนในบริษัท ท่ีเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นปฏิบัติ
หนาท่ีในฐานะท่ีเปนเจาหนาท่ีของรัฐ ซ่ึงมีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดําเนินคดี 
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๖๗ 
 

กรณีศึกษา มาตรา ๑๐๐ (๒) 
บันทึกความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา  

เรื่องเสร็จท่ี ๕๙๖/๒๕๔๔ 
         แมจะเปนหุนสวนประเภทจํากัดความรับผิดก็ตาม แตการมีสวนไดสวนเสียก็มิไดตางจากหุนสวน
ประเภทไมจํากัดความรับผิด เพราะตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๐๘๔ และมาตรา ๑๐๘๐ นั้น 
หุนสวนประเภทจํากัดความรับผิดก็ยังไดผลประโยชนจากผลกําไร ซ่ึงหางหุนสวนทํามาคาขายอยูได เวนแต 
หางหุนสวนยังขาดทุนอยู ฉะนั้น จึงเปนสมาชิกท่ีมีสวนไดเสียกับหางฯ 

บันทึกขอหารือสํานักงาน ป.ป.ช. ท่ี ปช ๐๐๒๘/๐๐๑๗ 
ลงวันท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ 

การถือหุนกู ในบริษัท จํากัด (มหาชน) นั้น ไมเปนการเขาขายการกระทําท่ีเปนการขัดกันระหวาง
ประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมตามมาตรา ๑๐๐ เนื่องจากหุนกูเปนตราสารหนี้ท่ีบริษัทเสนอขาย
แกผูลงทุนเพ่ือกูยืมเงินจากผูลงทุน โดยมีผลตอบแทนอยูในรูปดอกเบ้ียท่ีแนนอนในระหวางอายุของตราสาร
ตามเง่ือนไขท่ีไดระบุไว ดังนั้น ผูลงทุนซ้ือหุนกูจึงมีสถานะเปนเจาหนี้ของบริษัท ซ่ึงไมมีอํานาจกาวกายหรือ
แทรกแซงกิจการหรือเขาไปจัดการบริษัท และไมไดมีสถานะเปนผูถือหุนหรือเจาของบริษัท ดังเชนการถือหุน
ประเภทสามัญในบริษัท 
มาตรา ๑๐๐ (๓) มีองคประกอบดังนี้ 

สวนท่ี ๑ การหามรับสัมปทาน สวนท่ี ๒ การหามเขาเปนคูสัญญาท่ีมี                                     
ลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอน 

• หามมิใหเจาหนาท่ีของรัฐผูใด 
• รับสัมปทานหรือคงถือไวซึ่งสัมปทาน หรือ

เปนหุนสวนในหางหุนสวน หรือผูถือหุน         
ในบริษัทท่ีรับสัมปทานจากรัฐ หนวยราชการ 
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ
สวนทองถ่ิน 

• ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 

• หามมิใหเจาหนาท่ีของรัฐผูใด   
• เขาเปนคูสัญญาหรือเปนหุนสวนในหางหุนสวน 

หรือผูถือหุนในบริษัทท่ีเขาเปนคูสัญญากับรัฐ         
หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
หรือราชการสวนทองถ่ิน  

• อันมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอน 
• ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 

กรณีศึกษา มาตรา ๑๐๐ (๓) 
บันทึกความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา  

เรื่องเสร็จท่ี ๓๖๘/๒๕๔๔ 
สําหรับความท่ีวา “ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม” ตามมาตรา ๑๐๐ (๓) นั้น โดยท่ีบทบัญญัติในเรื่องนี้

เปนการจํากัดสิทธิของบุคคลจึงตองตีความโดยเครงครัด และโดยผลเชนนั้นจึงเห็นวามีความหมายถึงการท่ี
เจาหนาท่ีของรัฐไดรับประโยชนจากสัมปทานนั้น ๆ โดยตรง หรือโดยผานบุคคลอ่ืน เชน การท่ีเจาหนาท่ีของรัฐ  
คูสมรส หรือบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะไดเขารับสัมปทานหรือเปนผูรับสัมปทานโดยตนเอง ซ่ึงถือเปนทางตรง 
หรือถือหุนในบริษัทหรือหางหุนสวน ซ่ึงถือหุนในบริษัทหรือหางหุนสวนท่ีรับสัมปทานอันอาจถูกถือวาเปนผูมี
สวนไดเสียทางออม 

 

๖๘ 
 

บันทึกความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา  
เรื่องเสร็จท่ี ๖๐๕/๒๕๔๕ 

 การพิจารณาวาสมาชิกสภาเทศบาลผูใดมีสวนไดเสียในสัญญาหรือไม นอกจากจะพิจารณาวาใน       
การปฏิบัติตามสัญญานั้น สมาชิกสภาเทศบาลผูนั้นไดรับประโยชนโดยตรงหรือไมแลว ยังตองพิจารณาวาสมาชิก
สภาเทศบาลผูนั้นมีความสัมพันธกับคูสัญญาในลักษณะท่ีจะสงผลดีหรือผลเสียตอตนในทางออมอันจะไดชื่อวา     
มีสวนไดเสียในทางออมหรือไม ซ่ึงความสัมพันธท่ีมีอยูอาจจะเปนความสัมพันธในเชิงบริหาร โดยเปนผูจัดการ 
หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ตัวแทนผูบริหาร หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงาน ในกิจการของบุคคล
ธรรมดาหรือของนิติบุคคลท่ีมีการกระทํากับเทศบาล หรือความสัมพันธในเชิงทุน โดยเปนหุนสวนในหาง
หุนสวน ผูเปนหุนสวนในหางหุนสวนจํากัดหรือผูถือหุนในบริษัทจํากัดซ่ึงสามารถครอบงําการจัดการบริษัทได 
หรือความสัมพันธในระหวางบุคคล ซ่ึงกฎหมายบัญญัติใหมีหนาท่ีอุปการะเลี้ยงดูตอกัน เชน ความสัมพันธ
ระหวางสามีภริยา หรือความสัมพันธระหวางบิดามารดากับบุตร ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

บันทึกขอหารือสํานักงาน ป.ป.ช. ท่ี ปช ๐๐๒๘/๐๐๒๑ 
ลงวันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๕๖ 

การท่ีนายกเทศมนตรีเปนตัวแทนจําหนายสลากดวยเครื่องจําหนายสลากกับสํานักงานสลากกินแบง
รัฐบาลนั้น หากปรากฏขอเท็จจริงวาสัญญาตัวแทนดังกลาว มีลักษณะเปนสัญญาท่ีรัฐใหสิทธิเอกชนกระทําการ
อยางหนึ่งอยางใดไดแตเพียงผูเดียว โดยไมอนุญาตใหเอกชนรายอ่ืนเปนผูดําเนินกิจการอยางเดียวกับเอกชน
คูสัญญาท่ีไดรับสิทธิตามสัญญาอีก กรณีอาจเขาขายการเปนคูสัญญากับรัฐวิสาหกิจอันมีลักษณะเปนการผูกขาด
ตัดตอน อันเปนการตองหามตามมาตรา ๑๐๐ (๓) แหง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตฯ และมาตรา ๒๖๕ (๒) ประกอบมาตรา ๒๘๔ วรรคสิบ ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย 
มาตรา ๑๐๐ (๔) มีองคประกอบดังนี้ 

๑. หามมิใหเจาหนาท่ีของรัฐผูใด 
๒. เขาไปมีสวนไดเสียในฐานะเปน  

๒.๑ กรรมการ 
๒.๒ ท่ีปรึกษา 
๒.๓ ตัวแทน 
๒.๔ พนักงานหรือลูกจาง 

๓. ในธุรกิจของเอกชน ซ่ึงอยูภายใตการกํากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหนวยงานของรัฐ          
ท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นสังกัดอยูหรือปฏิบัติหนาท่ีในฐานะเปนเจาหนาท่ีของรัฐ ซ่ึงโดยสภาพของผลประโยชน
ของธุรกิจเอกชนนั้นอาจขัดหรือแยงตอประโยชนสวนรวม หรือประโยชนทางราชการ หรือกระทบตอความมี
อิสระในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้น 
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๖๘ 
 

บันทึกความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา  
เรื่องเสร็จท่ี ๖๐๕/๒๕๔๕ 

 การพิจารณาวาสมาชิกสภาเทศบาลผูใดมีสวนไดเสียในสัญญาหรือไม นอกจากจะพิจารณาวาใน       
การปฏิบัติตามสัญญานั้น สมาชิกสภาเทศบาลผูนั้นไดรับประโยชนโดยตรงหรือไมแลว ยังตองพิจารณาวาสมาชิก
สภาเทศบาลผูนั้นมีความสัมพันธกับคูสัญญาในลักษณะท่ีจะสงผลดีหรือผลเสียตอตนในทางออมอันจะไดชื่อวา     
มีสวนไดเสียในทางออมหรือไม ซ่ึงความสัมพันธท่ีมีอยูอาจจะเปนความสัมพันธในเชิงบริหาร โดยเปนผูจัดการ 
หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ตัวแทนผูบริหาร หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงาน ในกิจการของบุคคล
ธรรมดาหรือของนิติบุคคลท่ีมีการกระทํากับเทศบาล หรือความสัมพันธในเชิงทุน โดยเปนหุนสวนในหาง
หุนสวน ผูเปนหุนสวนในหางหุนสวนจํากัดหรือผูถือหุนในบริษัทจํากัดซ่ึงสามารถครอบงําการจัดการบริษัทได 
หรือความสัมพันธในระหวางบุคคล ซ่ึงกฎหมายบัญญัติใหมีหนาท่ีอุปการะเลี้ยงดูตอกัน เชน ความสัมพันธ
ระหวางสามีภริยา หรือความสัมพันธระหวางบิดามารดากับบุตร ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

บันทึกขอหารือสํานักงาน ป.ป.ช. ท่ี ปช ๐๐๒๘/๐๐๒๑ 
ลงวันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๕๖ 

การท่ีนายกเทศมนตรีเปนตัวแทนจําหนายสลากดวยเครื่องจําหนายสลากกับสํานักงานสลากกินแบง
รัฐบาลนั้น หากปรากฏขอเท็จจริงวาสัญญาตัวแทนดังกลาว มีลักษณะเปนสัญญาท่ีรัฐใหสิทธิเอกชนกระทําการ
อยางหนึ่งอยางใดไดแตเพียงผูเดียว โดยไมอนุญาตใหเอกชนรายอ่ืนเปนผูดําเนินกิจการอยางเดียวกับเอกชน
คูสัญญาท่ีไดรับสิทธิตามสัญญาอีก กรณีอาจเขาขายการเปนคูสัญญากับรัฐวิสาหกิจอันมีลักษณะเปนการผูกขาด
ตัดตอน อันเปนการตองหามตามมาตรา ๑๐๐ (๓) แหง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตฯ และมาตรา ๒๖๕ (๒) ประกอบมาตรา ๒๘๔ วรรคสิบ ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย 
มาตรา ๑๐๐ (๔) มีองคประกอบดังนี้ 

๑. หามมิใหเจาหนาท่ีของรัฐผูใด 
๒. เขาไปมีสวนไดเสียในฐานะเปน  

๒.๑ กรรมการ 
๒.๒ ท่ีปรึกษา 
๒.๓ ตัวแทน 
๒.๔ พนักงานหรือลูกจาง 

๓. ในธุรกิจของเอกชน ซ่ึงอยูภายใตการกํากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหนวยงานของรัฐ          
ท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นสังกัดอยูหรือปฏิบัติหนาท่ีในฐานะเปนเจาหนาท่ีของรัฐ ซ่ึงโดยสภาพของผลประโยชน
ของธุรกิจเอกชนนั้นอาจขัดหรือแยงตอประโยชนสวนรวม หรือประโยชนทางราชการ หรือกระทบตอความมี
อิสระในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้น 
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๖๙ 
 

กรณีศึกษา มาตรา ๑๐๐ (๔) 
มติคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการประชุมครั้งท่ี ๖๕/๒๕๑๑  

เม่ือวันท่ี ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ 
 สถาบันอุดมศึกษาเอกชนเปนธุรกิจท่ีอยูภายใตการกํากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหนวยงาน    
ของรฐั การดํารงตําแหนงเปนนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการในสภามหาวิทยาลัยของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนถือเปนกรรมการในธุรกิจเอกชน ท่ีอยูภายใตการกํากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหนวยงาน      
ของรัฐ ซ่ึงไดแก กระทรวงศึกษาธิการ 
 การดําเนินการบางอยางของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เชน การอนุมัติแผนการเงินงบดุล ฯลฯ       
โดยสภาพของผลประโยชนอาจขัดหรือแยงตอประโยชนสวนรวมหรือประโยชนของทางราชการ หรือกระทบตอ
ความมีอิสระในการปฏิบัติหนาท่ีของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการได ดังนั้น หากรัฐมนตรีดังกลาวดํารง
ตําแหนงนายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จึงเปนการขัดกันระหวาง
ประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม ตามมาตรา ๑๐๐ (๔) 

บันทึกความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา  
เรื่องเสร็จท่ี ๒๐/๒๕๔๔ 

 เม่ือเจาหนาท่ีของรัฐรับเปนตัวแทนของบุคคลอ่ืนเพ่ือยื่นซองสอบราคาตอหนวยงานของรัฐ และทํา
หนาท่ีเจรจาตกลงกับหนวยงานของรัฐ ตัวแทนจึงมีหนาท่ีตองรับผิดชอบตอตัวการตามมาตรา ๘๐๗ ถึงมาตรา 
๘๑๔ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ในฐานะท่ีเปนตัวแทนและมีหนาท่ีดังกลาว เจาหนาท่ีของรัฐจึงมี
สวนไดเสียในสัญญาท่ีทํากับหนวยงานของรัฐ นอกจากนั้นยังมีลักษณะของประโยชนท่ีขัดกันระหวางประโยชน
ของรัฐและประโยชนของธุรกิจเอกชน จึงเปนกรณีเขาขายตองหามตามมาตรา ๑๐๐ (๔) แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญฯ 

บันทึกความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เรื่องเสร็จท่ี ๓๖๘/๒๕๔๔ 

 การควบคุมหางหุนสวนและบริษัทในการจดทะเบียนและสงงบดุลของกระทรวงพาณิชยนั้น เปนอํานาจ
หนาท่ีกํากับดูแลหางหุนสวนและบริษัทเปนการท่ัวไป โดยมุงถึงความถูกตองในทางทะเบียนเปนสําคัญ และมี
กฎหมายกําหนดไวชัดเจนแนนอน มิไดข้ึนอยูกับดุลพินิจของรัฐมนตรี อีกท้ังรัฐมนตรีไมมีอํานาจเก่ียวกับ         
การอนุญาต การอนุมัติ หรือการมีคําสั่งใด ๆ ในกิจการท่ีหางหุนสวนหรือบริษัทประกอบธุรกิจอยู ท่ีอาจ
เอ้ืออํานวยผลประโยชนตอบแทนเนื่องจากการประกอบธุรกิจนั้นได และรัฐมนตรีก็มิไดเปนนายทะเบียนตาม
กฎหมาย ซ่ึงจะมีอํานาจหนาท่ีในการรับหรือไมรับจดทะเบียน การปฏิบัติหนาท่ีของรัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงพาณิชยในเรื่องดังกลาว จึงไมมีผลท่ีจะเกิดสภาพผลประโยชนทางธุรกิจขัดหรือแยงกับการปฏิบัติ
หนาท่ีตามมาตรา ๑๐๐ (๔) แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฯ ... 

บันทึกความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา  
เรื่องเสร็จท่ี ๓๖๘/๒๕๔๔ 

 การดําเนินการของสถานพยาบาลนั้น พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ บัญญัติให
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขเปนผูรักษาการ และมีอํานาจสั่งการใด ๆ เพ่ือใหสถานพยาบาลปฏิบัติหรือ
ละเวนการปฏิบัติได ถารัฐมนตรียังคงมีความสัมพันธกับสถานพยาบาลนั้นอยู โดยเปนกรรมการท่ีปรึกษา 
ตัวแทน พนักงานหรือลูกจางดวยแลว ยอมมีสวนไดเสียในกิจการของสถานพยาบาลซ่ึงรัฐมนตรีมีอํานาจกํากับ 

 

๗๐ 
 

ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบตามกฎหมาย สภาพของผลประโยชนในสถานพยาบาลของรัฐมนตรีอาจขัดหรือ
แยงตอประโยชนสวนรวมหรือประโยชนทางราชการ หรือกระทบตอความมีอิสระในการปฏิบัติหนาท่ี แต       
การตองหามตามมาตรา ๑๐๐ (๔) นั้น จะตองปรากฏวารัฐมนตรีเปนผูกํากับดูแลสถานพยาบาลดวย ฉะนั้น      
ถารัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุขมิไดรับมอบหมายใหกํากับดูแลงานของสถานพยาบาล ยอมจะไมมี
อํานาจใด ๆ ท่ีจะสั่งการตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล จึงไมอยูในบังคับมาตรา ๑๐๐ (๔) ซ่ึงรวมท้ังกรณีท่ี
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุขอาจจําเปนตองรักษาราชการแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
ในบางครั้งเม่ือรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขไมอยู ถาในระยะเวลานั้นมิไดมีการสั่งการใด ๆ เก่ียวกับ
สถานพยาบาล ก็ยังไมถือวาอยูในบังคับของมาตรา ๑๐๐ (๔) ดวย 

บันทึกขอหารือสํานักงาน ป.ป.ช. ท่ี ปช ๐๐๒๘/๐๐๓๓ 
ลงวันท่ี ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

 แมวานายกและรองนายกองคการบริการสวนตําบล จะไมตองหามในการดํารงตําแหนงประธานและ
รองประธานมูลนิธิ เนื่องจากมูลนิธิดังกลาวจัดต้ังข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือกิจการสาธารณะและการกุศล และ
มิไดมีวัตถุประสงคเพ่ือนํารายไดหรือกําไรมาแบงปนกัน จึงมิใชธุรกิจของเอกชน ประกอบกับสภาพผลประโยชน
ของมูลนิธิ ไมอาจขัดหรือแยงตอผลประโยชนสวนรวมหรือประโยชนของทางราชการ หรือกระทบตอความมี
อิสระในการปฏิบัติหนาท่ีของนายกและรองนายกองคการบริหารสวนตําบล จึงไมเปนการกระทําท่ีตองหามตาม
ความในมาตรา ๑๐๐ (๔) 
 แตกรณีเงินรายไดของมูลนิธิอันเกิดจากการขอสนับสนับสนุนหรืออุดหนุนจากหนวยงานของรัฐ หรือ
เอกชน ซ่ึงมูลนิธิสามารถขอสนับสนุนจากหนวยงานตาง ๆ ท่ีมีกฎหมาย ระเบียบใหอุดหนุนมูลนิธิได เชน 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถต้ังงบสนับสนุนมูลนิธิได ซ่ึงหากองคการบริหารสวนตําบลใหเงินอุดหนุนแก
มูลนิธิ ซ่ึงมีนายกและรองนายกเปนประธานและรองกรรมการมูลนิธิ กรณีดังกลาวอาจเปนการสุมเสี่ยงตอ       
การใชอํานาจในทางท่ีไมเหมาะสมของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลในการต้ังงบประมาณเพ่ืออุดหนุนมูลนิธิ 

บันทึกขอหารือสํานักงาน ป.ป.ช. ท่ี ปช ๐๐๒๘/๐๐๑๐ 
ลงวันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ 

 การท่ีรองนายกเทศมนตรีซ่ึงเปนบุตรของนายกเทศมนตรีเปนผูไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม
และเกสทเฮาสในเขตเทศบาลเมือง โดยท่ีนายกเทศมนตรีบิดาเปนผูถือกรรมสิทธิ์รวมในท่ีดินโฉนดดังกลาว      
ถือไดวารองนายกเทศมนตรีเขาขายมีสวนไดสวนเสียในฐานะเปนผูแทนในธุรกิจของเอกชน ซ่ึงอยูภายใตการ
กํากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของรองนายกเทศมนตรี ซ่ึงตอมานายกเทศมนตรีไดรับแตงต้ังใหเปน
อนุกรรมการกลั่นกรองการดําเนินการตามพ.ร.บ.โรงแรมฯ โดยตําแหนง หากไดทําหนาท่ีเพียงพิจารณา
ตรวจสอบ กลั่นกรองการพิจารณาอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม การตออายุใบอนุญาต เพ่ือเสนอความเห็นตอ
นายทะเบียน (ผูวาราชการจังหวัด) 
 ซ่ึงการเสนอความเห็นของคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ดังกลาวจะไมมีผลผูกพันการพิจารณาอนุญาต
ของนายทะเบียน ดังนั้น การดําเนินการของนายกเทศมนตรีจึงไมเขาขายความผิดตาม มาตรา ๑๐๐    
ประกอบกับรองนายกเทศมนตรีไดเขาไปเปนผูแทนในธุรกิจเอกชน กอนท่ีประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช.ฯ จะมี
ผลใชบังคับในวันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕ จึงขาดองคประกอบคําวา “เขาไป” ตามท่ีกําหนดไวในมาตรา ๑๐๐ 
แตการกระทําหรือการดําเนินการของรองนายกเทศมนตรีดังกลาว อาจตองหามตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๖๕ มาตรา ๒๖๗ ประกอบมาตรา ๒๘๔ วรรคสิบ 
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๗๐ 
 

ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบตามกฎหมาย สภาพของผลประโยชนในสถานพยาบาลของรัฐมนตรีอาจขัดหรือ
แยงตอประโยชนสวนรวมหรือประโยชนทางราชการ หรือกระทบตอความมีอิสระในการปฏิบัติหนาท่ี แต       
การตองหามตามมาตรา ๑๐๐ (๔) นั้น จะตองปรากฏวารัฐมนตรีเปนผูกํากับดูแลสถานพยาบาลดวย ฉะนั้น      
ถารัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุขมิไดรับมอบหมายใหกํากับดูแลงานของสถานพยาบาล ยอมจะไมมี
อํานาจใด ๆ ท่ีจะสั่งการตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล จึงไมอยูในบังคับมาตรา ๑๐๐ (๔) ซ่ึงรวมท้ังกรณีท่ี
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุขอาจจําเปนตองรักษาราชการแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
ในบางครั้งเม่ือรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขไมอยู ถาในระยะเวลานั้นมิไดมีการสั่งการใด ๆ เก่ียวกับ
สถานพยาบาล ก็ยังไมถือวาอยูในบังคับของมาตรา ๑๐๐ (๔) ดวย 

บันทึกขอหารือสํานักงาน ป.ป.ช. ท่ี ปช ๐๐๒๘/๐๐๓๓ 
ลงวันท่ี ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

 แมวานายกและรองนายกองคการบริการสวนตําบล จะไมตองหามในการดํารงตําแหนงประธานและ
รองประธานมูลนิธิ เนื่องจากมูลนิธิดังกลาวจัดต้ังข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือกิจการสาธารณะและการกุศล และ
มิไดมีวัตถุประสงคเพ่ือนํารายไดหรือกําไรมาแบงปนกัน จึงมิใชธุรกิจของเอกชน ประกอบกับสภาพผลประโยชน
ของมูลนิธิ ไมอาจขัดหรือแยงตอผลประโยชนสวนรวมหรือประโยชนของทางราชการ หรือกระทบตอความมี
อิสระในการปฏิบัติหนาท่ีของนายกและรองนายกองคการบริหารสวนตําบล จึงไมเปนการกระทําท่ีตองหามตาม
ความในมาตรา ๑๐๐ (๔) 
 แตกรณีเงินรายไดของมูลนิธิอันเกิดจากการขอสนับสนับสนุนหรืออุดหนุนจากหนวยงานของรัฐ หรือ
เอกชน ซ่ึงมูลนิธิสามารถขอสนับสนุนจากหนวยงานตาง ๆ ท่ีมีกฎหมาย ระเบียบใหอุดหนุนมูลนิธิได เชน 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถต้ังงบสนับสนุนมูลนิธิได ซ่ึงหากองคการบริหารสวนตําบลใหเงินอุดหนุนแก
มูลนิธิ ซ่ึงมีนายกและรองนายกเปนประธานและรองกรรมการมูลนิธิ กรณีดังกลาวอาจเปนการสุมเสี่ยงตอ       
การใชอํานาจในทางท่ีไมเหมาะสมของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลในการต้ังงบประมาณเพ่ืออุดหนุนมูลนิธิ 

บันทึกขอหารือสํานักงาน ป.ป.ช. ท่ี ปช ๐๐๒๘/๐๐๑๐ 
ลงวันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ 

 การท่ีรองนายกเทศมนตรีซ่ึงเปนบุตรของนายกเทศมนตรีเปนผูไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม
และเกสทเฮาสในเขตเทศบาลเมือง โดยท่ีนายกเทศมนตรีบิดาเปนผูถือกรรมสิทธิ์รวมในท่ีดินโฉนดดังกลาว      
ถือไดวารองนายกเทศมนตรีเขาขายมีสวนไดสวนเสียในฐานะเปนผูแทนในธุรกิจของเอกชน ซ่ึงอยูภายใตการ
กํากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของรองนายกเทศมนตรี ซ่ึงตอมานายกเทศมนตรีไดรับแตงต้ังใหเปน
อนุกรรมการกลั่นกรองการดําเนินการตามพ.ร.บ.โรงแรมฯ โดยตําแหนง หากไดทําหนาท่ีเพียงพิจารณา
ตรวจสอบ กลั่นกรองการพิจารณาอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม การตออายุใบอนุญาต เพ่ือเสนอความเห็นตอ
นายทะเบียน (ผูวาราชการจังหวัด) 
 ซ่ึงการเสนอความเห็นของคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ดังกลาวจะไมมีผลผูกพันการพิจารณาอนุญาต
ของนายทะเบียน ดังนั้น การดําเนินการของนายกเทศมนตรีจึงไมเขาขายความผิดตาม มาตรา ๑๐๐    
ประกอบกับรองนายกเทศมนตรีไดเขาไปเปนผูแทนในธุรกิจเอกชน กอนท่ีประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช.ฯ จะมี
ผลใชบังคับในวันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕ จึงขาดองคประกอบคําวา “เขาไป” ตามท่ีกําหนดไวในมาตรา ๑๐๐ 
แตการกระทําหรือการดําเนินการของรองนายกเทศมนตรีดังกลาว อาจตองหามตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๖๕ มาตรา ๒๖๗ ประกอบมาตรา ๒๘๔ วรรคสิบ 
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๗๑ 
 

แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรม 
ช่ือวิชา   การขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนสวนรวม (Conflict of Interest) 
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 

 

             

 

๗๒ 
 

            บทเรียนท่ี ๙  
ช่ือวิชา   หนาท่ีพลเมืองและคนดีท่ี ป.ป.ช. ตองการ                                            เวลา ๙๐ นาที 
 

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

จุดหมาย   
เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจในการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี มีประชาธิปไตย       

ตามหนาท่ีท่ี ป.ป.ช. ตองการ  
วัตถุประสงค 

เม่ือจบบทเรียนนี้แลว ผูเขารับการฝกอบรมสามารถมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับหนาท่ีพลเมือง       
ตามหลักกฎหมาย ศีลธรรม และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  
วิธีสอน/กิจกรรม 

๑. นําเขาสูบทเรียนโดยใชเพลงท่ีเก่ียวของกับพลเมืองดีหรือประชาธิปไตย หรือใชเกม สื่อ/วีดิทัศน  
นิทาน ฯลฯ (๑๐ นาที) 

๒. อธิบายใหความรูเก่ียวกับประชาธิปไตยและหนาท่ีของ ป.ป.ช. (๑๕ นาที) 
๓. แบงผูเขารับการฝกอบรมออกเปน ๕ กลุม ศึกษาใบความรู อภิปราย แลวสรุปเปน Mind Mapping 

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

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

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

เนื้อหาวิชา 
หนาท่ีพลเมืองตามหลักกฎหมาย ศีลธรรม และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย 

ทรงเปนประมุข 
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๗๒ 
 

            บทเรียนท่ี ๙  
ช่ือวิชา   หนาท่ีพลเมืองและคนดีท่ี ป.ป.ช. ตองการ                                            เวลา ๙๐ นาที 
 

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

จุดหมาย   
เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจในการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี มีประชาธิปไตย       

ตามหนาท่ีท่ี ป.ป.ช. ตองการ  
วัตถุประสงค 

เม่ือจบบทเรียนนี้แลว ผูเขารับการฝกอบรมสามารถมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับหนาท่ีพลเมือง       
ตามหลักกฎหมาย ศีลธรรม และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  
วิธีสอน/กิจกรรม 

๑. นําเขาสูบทเรียนโดยใชเพลงท่ีเก่ียวของกับพลเมืองดีหรือประชาธิปไตย หรือใชเกม สื่อ/วีดิทัศน  
นิทาน ฯลฯ (๑๐ นาที) 

๒. อธิบายใหความรูเก่ียวกับประชาธิปไตยและหนาท่ีของ ป.ป.ช. (๑๕ นาที) 
๓. แบงผูเขารับการฝกอบรมออกเปน ๕ กลุม ศึกษาใบความรู อภิปราย แลวสรุปเปน Mind Mapping 

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

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

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

เนื้อหาวิชา 
หนาท่ีพลเมืองตามหลักกฎหมาย ศีลธรรม และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย 

ทรงเปนประมุข 
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๗๓ 
 

เอกสารประกอบการสอนท่ี ๑ 
เรื่อง หนาท่ีพลเมืองและคนดีท่ี 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 เปนระบอบกษัตริยภายใตรัฐธรรมนูญ และได มีการประกาศใช
พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผนดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช ๒๔๗๕ เม่ือวันท่ี ๒๗ มิถุนายน 
๒๔๗๕ ถือเปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศไทย ตอมาเม่ือวันท่ี ๑๐ ธันวาคม ๒๔๗๕ พระบาทสมเด็จ
พระปกเกลาเจาอยูหัวไดพระราชทานรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช ๒๔๗๕ ซ่ึงถือเปน
รัฐธรรมนูญฉบับถาวรฉบับแรกของประเทศไทย 

 

๗๔ 
 

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          
ยอมไดรับสิทธิหรือเสียสิทธิตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

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 
หนาท่ีของปวงชนชาวไทย 

รัฐธรรมนูญนอกจากจะคุมครองสิทธิของประชาชนชาวไทยโดยเทาเทียมกันแลว ยังไดกําหนดหนาท่ี
ของประชาชนไทยไวหลายประการสําคัญ คือ 

หนาท่ีพลเมือง กําหนดใหประชาชนชาวไทยมีหนาท่ีปฏิบัติตนตามกฎหมาย ปองกันประเทศ          
รับราชการทหาร เสียภาษีอากร พิทักษ ปกปอง สืบสานศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน รวมท้ัง        
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๗๔ 
 

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          
ยอมไดรับสิทธิหรือเสียสิทธิตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

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 
หนาท่ีของปวงชนชาวไทย 

รัฐธรรมนูญนอกจากจะคุมครองสิทธิของประชาชนชาวไทยโดยเทาเทียมกันแลว ยังไดกําหนดหนาท่ี
ของประชาชนไทยไวหลายประการสําคัญ คือ 

หนาท่ีพลเมือง กําหนดใหประชาชนชาวไทยมีหนาท่ีปฏิบัติตนตามกฎหมาย ปองกันประเทศ          
รับราชการทหาร เสียภาษีอากร พิทักษ ปกปอง สืบสานศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน รวมท้ัง        
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๗๕ 
 

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 ทําให
ผูเก่ียวของไมใหความสําคัญ และขาดการพัฒนาใหเหมาะสมกับยุคสมัย เนื้อหาก็เปนวิชาการมากและ       
ยากเกินไปสําหรับนักเรียนและนาเบื่อ และทําใหการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของชาติไมสามารถสรางเด็กและเยาวชน
ใหเปน “พลเมือง” ใหกับประเทศไทยได 

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

 

๗๖ 
 

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 
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๗๖ 
 

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 
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เรื่อง พลเมืองดีมีประชาธิปไตยตามหนาท่ีท่ี ป

 ใหแตละกลุมสงตัวแทนจับสลากรับใบความรู 
แลวสรุปความรูท่ีไดรับในรูปของ 
กลุมละ ๓ - ๕ นาที 
 
 

 

 

 

การบรรยายเรื่องพลเมืองดมีีประชาธิปไตย โดยนายอมร  ชุมศรีการบรรยายเรื่องพลเมืองดมีีประชาธิปไตย โดยนายอมร  ชุมศรี

 

๗๗ 

ใบงานท่ี ๒ 
พลเมืองดีมีประชาธิปไตยตามหนาท่ีท่ี ป.ป.ช. ตองการ

 
มสงตัวแทนจับสลากรับใบความรู แลวศึกษาความรูจากใบความรูท่ีไดรับ

แลวสรุปความรูท่ีไดรับในรูปของ Mind Mapping ในเวลา ๔๐ นาที พรอมท้ังสงตัวแทนรายงานผลตอท่ีประชุม

  

การบรรยายเรื่องพลเมืองดมีีประชาธิปไตย โดยนายอมร  ชุมศรีการบรรยายเรื่องพลเมืองดมีีประชาธิปไตย โดยนายอมร  ชุมศรี  

      

 

 

 

ผูเขารับการฝกอบรมแบงกลุมกันทํางานผูเขารับการฝกอบรมแบงกลุมกันทํางาน  

 

ตองการ 

ษาความรูจากใบความรูท่ีไดรับ รวมกันอภิปราย  
พรอมท้ังสงตัวแทนรายงานผลตอท่ีประชุม  

 

๗๘ 
 

ใบความรูท่ี ๓ 
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 
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๗๘ 
 

ใบความรูท่ี ๓ 
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 
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๗๙ 
 

ใบความรูท่ี ๔ 
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 

 

 

๘๐ 
 

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 
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๘๐ 
 

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 
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๘๑ 
 

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   

 

 

 
 

 

๘๒ 
 

ใบความรูท่ี ๕ 
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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๘๒ 
 

ใบความรูท่ี ๕ 
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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๘๓ 
 

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 แตมีความหมายครอบคลุมกฎหมาย
ทุกประเภทไมวาจะเปนกฎหมายเอกชน มหาชน หรือกฎหมายระหวางประเทศ รวมท้ังกฎหมายระดับตาง ๆ 
เชน พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง เปนตน เม่ือเราตองเก่ียวของหรือสัมพันธกับกฎหมายใด     
ก็ตองปฏิบัติตามกฎหมายนั้น ๆ อยางเครงครัด เพราะกฎหมายแตละฉบับนั้นไดมีการรางและประกาศใชใน 
ราชกิจจานุเบกษาอยางเปดเผยตอสาธารณชน จึงเปนหนาท่ีของชาวไทยทุกคนท่ีจะตองศึกษาและทํา       
ความเขาใจเรื่องกฎหมาย เพ่ือไมใหเสียเปรียบหรือไดรับโทษโดยรูเทาไมถึงการณ 

 

๘๔ 
 

การไปใชสิทธิเลือกตั้ง  
บุคคลมีหนาท่ีไปใชสิทธิเลือกต้ัง การปกครองดวยระบอบประชาธิปไตย คือ ระบอบการปกครองของ

ประชาชน โดยประชาชน และเพ่ือประชาชนท่ีถือเสียงขางมากเปนสําคัญ แตก็เคารพสิทธิเสรีภาพของเสียงขาง
นอย ในระบอบประชาธิปไตยจึงมีการเลือกต้ังผูแทนไปปฏิบัติหนาท่ีแทนประชาชน ซ่ึงอาจจะเปนการเลือก
ผูแทนเขาไปเปนสมาชิกสภานิติบัญญัติ หรืออาจเปนการเลือกผูแทนไปเปนหัวหนาฝายบริหารโดยตรงก็ได 
แลวแตรูปแบบการปกครองของแตละประเทศท่ีกําหนดไวในรัฐธรรมนูญ การเลือกต้ังจึงถือเปนกิจกรรมท่ีจําเปน
อยางหนึ่งในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย การไดมีโอกาสใชสิทธิในการเลือกต้ังจึงเปนความภาคภูมิใจ
ของประชาชนท่ีอยูในประเทศประชาธิปไตย การมีสวนรวมของประชาชนท่ีสําคัญคือการเลือกต้ัง ประชาชนควร
ภาคภูมิใจท่ีจะไปใชสิทธิเลือกต้ังโดยเสรี ดังนั้น การเลือกต้ังจึงเปนหนาท่ีท่ีสําคัญของคนไทย บุคคลใดท่ี        
ไมไปเลือกต้ังโดยไมแจงเหตุอันสมควรท่ีทําใหไมอาจไปเลือกต้ังได 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 
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๘๔ 
 

การไปใชสิทธิเลือกตั้ง  
บุคคลมีหนาท่ีไปใชสิทธิเลือกต้ัง การปกครองดวยระบอบประชาธิปไตย คือ ระบอบการปกครองของ

ประชาชน โดยประชาชน และเพ่ือประชาชนท่ีถือเสียงขางมากเปนสําคัญ แตก็เคารพสิทธิเสรีภาพของเสียงขาง
นอย ในระบอบประชาธิปไตยจึงมีการเลือกต้ังผูแทนไปปฏิบัติหนาท่ีแทนประชาชน ซ่ึงอาจจะเปนการเลือก
ผูแทนเขาไปเปนสมาชิกสภานิติบัญญัติ หรืออาจเปนการเลือกผูแทนไปเปนหัวหนาฝายบริหารโดยตรงก็ได 
แลวแตรูปแบบการปกครองของแตละประเทศท่ีกําหนดไวในรัฐธรรมนูญ การเลือกต้ังจึงถือเปนกิจกรรมท่ีจําเปน
อยางหนึ่งในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย การไดมีโอกาสใชสิทธิในการเลือกต้ังจึงเปนความภาคภูมิใจ
ของประชาชนท่ีอยูในประเทศประชาธิปไตย การมีสวนรวมของประชาชนท่ีสําคัญคือการเลือกต้ัง ประชาชนควร
ภาคภูมิใจท่ีจะไปใชสิทธิเลือกต้ังโดยเสรี ดังนั้น การเลือกต้ังจึงเปนหนาท่ีท่ีสําคัญของคนไทย บุคคลใดท่ี        
ไมไปเลือกต้ังโดยไมแจงเหตุอันสมควรท่ีทําใหไมอาจไปเลือกต้ังได 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 
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๘๕ 
 

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 

 

๘๖ 
 

ใบความรูท่ี ๖ 
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 

๒. ครู - อาจารย ควรมีบทบาท ดังนี้ 
• ถายทอดความรูแกศิษย โดยกระบวนการท่ีหลากหลายใหเหมาะสมกับความสามารถและ

ความสนใจของนักเรียน 
• ครองตนใหเหมาะสมและเปนแบบอยางท่ีดีแกศิษย 
• เปนผูเสียสละท้ังเวลาและอดทนในการสั่งสอนศิษย ท้ังดานความประพฤติและการศึกษา 
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๘๖ 
 

ใบความรูท่ี ๖ 
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 ประชาชนเปนเจาของอํานาจสูงสุดในการปกครองรฐั 
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 

๒. ครู - อาจารย ควรมีบทบาท ดังนี้ 
• ถายทอดความรูแกศิษย โดยกระบวนการท่ีหลากหลายใหเหมาะสมกับความสามารถและ

ความสนใจของนักเรียน 
• ครองตนใหเหมาะสมและเปนแบบอยางท่ีดีแกศิษย 
• เปนผูเสียสละท้ังเวลาและอดทนในการสั่งสอนศิษย ท้ังดานความประพฤติและการศึกษา 
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๘๗ 
 

• 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 กิริยาท่ีควรประพฤติ 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 

ความสําคัญของการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี 
การปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีของสังคม มีความสําคัญตอประเทศ เชน 
๑. ทําใหสังคมและประเทศชาติมีการพัฒนาไปไดอยางม่ันคง  
๒. ทําใหสังคมมีความเปนระเบียบเรียบรอย 
๓. ทําใหเกิดความรักและความสามัคคีในหมูคณะ  
๔. สมาชิกในสังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข 

 

๘๘ 
 

การปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีนั้น เปนหนาท่ีของสมาชิกทุกคนในสังคม ไมวาจะอยูในสังคมขนาดเล็กหรือ
ขนาดใหญ 

แนวทางการพัฒนาตนเองเพ่ือเปนสมาชิกท่ีดีของครอบครัว โรงเรียนและชุมชน แนวทางการพัฒนา
ตนเองเพ่ือเปนสมาชิกท่ีดี มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

๑. การเปนสมาชิกท่ีดีของครอบครัว  
๒. การเปนสมาชิกท่ีดีของโรงเรียน  
๓. การเปนสมาชิกท่ีดีของชุมชน 
เม่ือทุกคนในสังคมไมวาผูใหญหรือเด็ก พัฒนาตนเองใหเปนสมาชิกท่ีดีของครอบครัว โรงเรียน และ

ชุมชนได จะประสบความสําเร็จ 
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๘๘ 
 

การปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีนั้น เปนหนาท่ีของสมาชิกทุกคนในสังคม ไมวาจะอยูในสังคมขนาดเล็กหรือ
ขนาดใหญ 

แนวทางการพัฒนาตนเองเพ่ือเปนสมาชิกท่ีดีของครอบครัว โรงเรียนและชุมชน แนวทางการพัฒนา
ตนเองเพ่ือเปนสมาชิกท่ีดี มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

๑. การเปนสมาชิกท่ีดีของครอบครัว  
๒. การเปนสมาชิกท่ีดีของโรงเรียน  
๓. การเปนสมาชิกท่ีดีของชุมชน 
เม่ือทุกคนในสังคมไมวาผูใหญหรือเด็ก พัฒนาตนเองใหเปนสมาชิกท่ีดีของครอบครัว โรงเรียน และ

ชุมชนได จะประสบความสําเร็จ 
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๘๙ 
 

ใบความรูท่ี ๗ 
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 ลวนแตเปนสิ่งท่ี
เราควรทําท้ังสิ้น คนท่ีจะเปนอาสาสมัครไดนั้น ไมไดจํากัดท่ีวัย การศึกษา เพศ อาชีพ ฐานะหรือขอจํากัดใด ๆ 
ท้ังสิ้น หากแตตองมีจิตใจเปน "จิตอาสา" ท่ีอยากจะชวยเหลือผูอ่ืนหรือสังคมเทานั้น 

ปจจุบันรัฐบาลไดมีการบรรจุเรื่องจิตอาสาเขาเปนระเบียบวาระแหงชาติ (National Agenda) กลาวคือ 
จัดลําดับภารกิจแหงชาติท่ีจะพิจารณาดําเนินการกอนหลัง การใหและอาสาชวยเหลือสังคมเปนการรวมมือกัน
รณรงคสงเสริมจิตอาสาใหเกิดข้ึนในประเทศไทย เปนการปลุกน้ําใจคนไทยใหงอกงามกลับมาอีกครั้งหนึ่ง      
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 นั่นคือ          
ความงดงามของจิตใจผูคนท้ังหลายท่ีทนไมไดกับความทุกขยากของเพ่ือนมนุษย แตละคนพยายามหาทาง
ชวยเหลือกัน ไมวาจะทางไหนท่ีทําได ต้ังแตการบริจาคทรัพยสิ่งของ หรือแมแตเอาตัวลงไปเปนอาสาสมัคร
ชวยเหลือกันเทาท่ีจะทําได โดยไมแยกเชื้อชาติเผาพันธุหรือชนชั้น 

การมีอาสาสมัครนับหม่ืนคนหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปชวยเหลือผูประสบภัยสึนามิ จนเกิดเปนคลื่น
มวลชน จิตอาสาทํางานตอเนื่องกันมาถึงปจจุบัน และขยายเครือขายขยายงานอาสาทําดีเพ่ือสังคมมากข้ึน 

เพ่ือระลึกถึงความดีงามท่ีเกิดข้ึนมาจากมวลชนหลากหลายต้ังแตวันนั้น จึงกําหนดวันท่ี ๒๗ ธันวาคม
ของทุกป เปนวันจิตอาสา เพ่ือเตือนใจและสงเสริมใหพวกเราแตละคนทําดีกันตอไป 
 
 
 
 

 

๙๐ 
 

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



96

 

๙๐ 
 

ประโยชนของการมีจิตอาสา 
๑. ทําใหเกิดความสุขท่ีไดเปนผูให 
๒. ทําใหผูท่ีไดรับความชวยเหลือพนทุกข 
๓. เปนการสรางขวัญกําลังใจใหแกผูเดือดรอน 
๔. สรางความประทับใจใหแกผูเดือดรอน 
๕. ทําใหเกิดความสมานฉันท สามัคคี 
๖. ทําใหเกิดความภาคภูมิใจท่ีไดชวยเหลือผูเดือดรอน 
๗. ไดรับการยกยองเชิดชู 
๘. เปนการใชเวลาวางใหเปนประโยชน 
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๙๑ 
 

แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรม 
ช่ือวิชา  หนาท่ีพลเมืองและคนดีท่ี  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 

 

 
 

 

 

๙๒ 
 

บทเรียนท่ี ๑๐ 
ช่ือวิชา   การใชกลไกทางสังคมเพ่ือตอตานการทุจริต (Social Sanction)     เวลา ๙๐ นาที
                                  
ขอบขายรายวิชา 

กลไกทางสังคม (Social Sanction) การสรางมาตรการทางสังคมเพ่ือตอตานการทุจริต การปลูก
จิตสํานึก การสรางวัฒนธรรม คานิยม และการตอสูของภาคประชาสังคมท่ีมีตอผูกระทําการทุจริต รวมถึง      
การสงเสริมเชิดชูคนดี ท่ีผูบังคับบัญชาลูกเสือชอสะอาดควรรู 
จุดหมาย    

เพ่ือใหผูบังคับบัญชาลูกเสือชอสะอาดท่ีเขารับการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับการสราง
มาตรการกลไกทางสังคมเพ่ือตอตานการทุจริตและการสรางคานิยม ปลูกจิตสํานึก การสรางวัฒนธรรมสุจริต 
รวมถึงการสรางเครือขายภาคประชาสังคมเพ่ือตอตานการทุจริตท่ีลูกเสือชอสะอาดควรรู 
วัตถุประสงค 
     เม่ือจบบทเรียนนี้แลว ผูเขารับการฝกอบรมสามารถทราบแนวทาง วิธีการสรางมาตรการทางสังคม     
ตอผูกระทําการทุจริตหรือเสี่ยงตอการทุจริต การปลูกจิตสํานึก การสรางวัฒนธรรม คานิยมในสังคมท่ีมีตอ       
การทุจริต โครงสรางทางสังคม ปญหาการทุจริตท่ีมีผลกระทบตอสังคม และแนวทางการแกไข วิถีการตอสูของ
ภาคประชาสังคมท่ีมีตอผูกระทําการทุจริต การสงเสริมเชิดชูคนดี 
วิธีสอน/กิจกรรม 

๑. บรรยายกลไกทางสังคม การสรางมาตรการทางสังคมในการตอตานการทุจริต การปลูกฝงจิตสํานึก 
การสรางวัฒนธรรม คานิยมในการตอตานการทุจริต   ๖๐  นาที  

๒.  ซัก - ถาม  ๑๕  นาที 
๓.  สรุป  ๑๕  นาที 

ส่ือการสอน 
   ๑.  เอกสารประกอบการบรรยาย 
          ๒. ใบความรู เรื่อง “กลไกทางสังคม และการสรางมาตรการทางสังคมในการตอตานการทุจริต” 
การประเมินผล 
  ๑.  วิธีการวัดผล : ประเมินความรูความเขาใจเก่ียวกับกลไกทางสังคม มาตรการทางสังคมในการตอตาน
การทุจริต 
  ๒.  เครื่องมือวัดผล : แบบประเมินความรูความเขาใจ 
  ๓.  เกณฑการประเมินผล : มีผลการประเมิน ผานเกณฑท่ีกําหนด 
เนื้อหาวิชา 

๑. การสรางมาตรการทางสังคมตอผูกระทําการทุจริตหรือเสี่ยงตอการทุจริต 
๒. การปลูกจิตสํานึก การสรางวัฒนธรรม คานิยมในสังคมท่ีมีตอการทุจริต   
๓.  โครงสรางทางสังคม   
๔.  ปญหาการทุจริตท่ีมีผลกระทบตอสังคม และแนวทางการแกไข  
๕.  วิถีการตอสูของภาคประชาสังคมท่ีมีตอผูกระทําการทุจริต การสงเสริมเชิดชูคนดี 
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๙๒ 
 

บทเรียนท่ี ๑๐ 
ช่ือวิชา   การใชกลไกทางสังคมเพ่ือตอตานการทุจริต (Social Sanction)     เวลา ๙๐ นาที
                                  
ขอบขายรายวิชา 

กลไกทางสังคม (Social Sanction) การสรางมาตรการทางสังคมเพ่ือตอตานการทุจริต การปลูก
จิตสํานึก การสรางวัฒนธรรม คานิยม และการตอสูของภาคประชาสังคมท่ีมีตอผูกระทําการทุจริต รวมถึง      
การสงเสริมเชิดชูคนดี ท่ีผูบังคับบัญชาลูกเสือชอสะอาดควรรู 
จุดหมาย    

เพ่ือใหผูบังคับบัญชาลูกเสือชอสะอาดท่ีเขารับการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับการสราง
มาตรการกลไกทางสังคมเพ่ือตอตานการทุจริตและการสรางคานิยม ปลูกจิตสํานึก การสรางวัฒนธรรมสุจริต 
รวมถึงการสรางเครือขายภาคประชาสังคมเพ่ือตอตานการทุจริตท่ีลูกเสือชอสะอาดควรรู 
วัตถุประสงค 
     เม่ือจบบทเรียนนี้แลว ผูเขารับการฝกอบรมสามารถทราบแนวทาง วิธีการสรางมาตรการทางสังคม     
ตอผูกระทําการทุจริตหรือเสี่ยงตอการทุจริต การปลูกจิตสํานึก การสรางวัฒนธรรม คานิยมในสังคมท่ีมีตอ       
การทุจริต โครงสรางทางสังคม ปญหาการทุจริตท่ีมีผลกระทบตอสังคม และแนวทางการแกไข วิถีการตอสูของ
ภาคประชาสังคมท่ีมีตอผูกระทําการทุจริต การสงเสริมเชิดชูคนดี 
วิธีสอน/กิจกรรม 

๑. บรรยายกลไกทางสังคม การสรางมาตรการทางสังคมในการตอตานการทุจริต การปลูกฝงจิตสํานึก 
การสรางวัฒนธรรม คานิยมในการตอตานการทุจริต   ๖๐  นาที  

๒.  ซัก - ถาม  ๑๕  นาที 
๓.  สรุป  ๑๕  นาที 

ส่ือการสอน 
   ๑.  เอกสารประกอบการบรรยาย 
          ๒. ใบความรู เรื่อง “กลไกทางสังคม และการสรางมาตรการทางสังคมในการตอตานการทุจริต” 
การประเมินผล 
  ๑.  วิธีการวัดผล : ประเมินความรูความเขาใจเก่ียวกับกลไกทางสังคม มาตรการทางสังคมในการตอตาน
การทุจริต 
  ๒.  เครื่องมือวัดผล : แบบประเมินความรูความเขาใจ 
  ๓.  เกณฑการประเมินผล : มีผลการประเมิน ผานเกณฑท่ีกําหนด 
เนื้อหาวิชา 

๑. การสรางมาตรการทางสังคมตอผูกระทําการทุจริตหรือเสี่ยงตอการทุจริต 
๒. การปลูกจิตสํานึก การสรางวัฒนธรรม คานิยมในสังคมท่ีมีตอการทุจริต   
๓.  โครงสรางทางสังคม   
๔.  ปญหาการทุจริตท่ีมีผลกระทบตอสังคม และแนวทางการแกไข  
๕.  วิถีการตอสูของภาคประชาสังคมท่ีมีตอผูกระทําการทุจริต การสงเสริมเชิดชูคนดี 

 



99

 

๙๓ 
 

เอกสารประกอบการสอนท่ี ๑ 
เรื่อง โครงสรางทางสังคม จิตสํานึก และการสรางวัฒนธรรม คานิยมท่ีมีตอการทุจริต 

 
ความหมายของโครงสรางทางสังคม  

โครงสรางทางสังคม หมายถึง ความสัมพันธระหวางบุคคลจํานวนหนึ่ง ซ่ึงมีแบบแผนในการปฏิบัติ
รวมกัน เพ่ือใหบรรลุเปาหมายเดียวกัน โครงสรางของสังคมเปรียบไดกับบานเรือนท่ีเราอาศัยอยูอยางสมบูรณ 
ประกอบดวยโครงสรางท่ีสําคัญหลายอยาง เชน คาน หลังคา พ้ืน ฝา ประตู หนาตาง เปนตน โครงสรางของ
สังคมก็เชนเดียวกัน ยอมประกอบดวยกลุมคน สถาบันทางสังคม และสถานภาพ บทบาทของคนในสังคม  
กลุมคน  

กลุมคน หมายถึง คน ๒ คนข้ึนไปมีการติดตอกันทางสังคม และอยูรวมกันในสถานท่ีใดสถานท่ีหนึ่ง  
ในระยะท่ียาวนานพอควร โดยมีจุดมุงหมายรวมกัน เชน สมาคมผูปกครองและครู สมาคมขาราชการพลเรือน 
สมาคมเกษตรกร ฯลฯ คนท่ีอยูรวมกันเพียงชั่วครั้งชั่วคราว เชน เขาชมภาพยนตรรวมกัน โดยสารรถยนต    
คันเดียวกัน ไมถือวาเปนกลุมคน เพราะไมมีการกระทําทางสังคมแตประการใด เสร็จภารกิจแลวก็แยกยาย      
กันไปตามวิถีทางของตน  
ประเภทของกลุมคน  

๑. กลุมปฐมภูมิ เปนกลุมท่ีมีความสัมพันธระหวางสมาชิกเปนไปอยางแนบแนน มีความใกลชิดสนิท
สนมกันเปนสวนตัว ไมมีพิธีรีตอง มีความสัมพันธกันอยางตอเนื่อง เชน ความสัมพันธของสมาชิกในครอบครัว 
เพ่ือนเรียน อันเปนความสัมพันธท่ีมีความสมํ่าเสมอและยาวนาน กลุมปฐมภูมิเปนกลุมสมาชิกจํานวนนอย  

๒.  กลุมทุติยภูมิ เปนกลุมท่ีสมาชิกขาดความสนิทสนมคุนเคยเปนสวนตัว สัมพันธภาพระหวางสมาชิก
เปนแบบทางการ สมาชิกของกลุมทุติยภูมิเปนลักษณะของกลุมขนาดใหญ เชน โรงเรียน กระทรวง บริษัท ฯลฯ 
บทบาทและหนาท่ีของสมาชิกท่ีมีตอกลุมคน  

๑. ในฐานะเปนสมาชิกกลุมปฐมภูมิ ตองมีความรัก ความรับผิดชอบตอครอบครัว เปนเพ่ือนท่ีดีของ
เพ่ือน ใหความชวยเหลือตอกลุมอยางจริงใจ ฯลฯ  

๒.  ในฐานะเปนสมาชิกของกลุมทุติยภูมิตองปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑของสังคมอยางเครงครัด 
พัฒนาตัวเองใหมีความเจริญกาวหนา สรางความสมานสามัคคีในกลุมและระหวางกลุม  
สถาบันทางสังคม  

สถาบันทางสังคม มีลักษณะเปนนามธรรม หมายถึง แนวทางปฏิบัติสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยางมีระเบียบ    
แบบแผน ไดรับการยึดถือปฏิบัติจากสมาชิกของสังคมอยางม่ันคงเปนเวลานานพอสมควร สถาบันไมสามารถจะ
เปลี่ยนแปลงไดงาย ๆ เชน สถาบันการศึกษา คือ แบบแผนในการคิด การกระทําเก่ียวกับการถายทอดความรู
ใหแกสมาชิกในสังคม มีหลักสูตรการวัดผลและระเบียบปฏิบัติอ่ืน ๆ อยางเปนแบบแผน สถาบันการศึกษา     
จึงมิไดหมายถึงโรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย 
ประเภทของสถาบันทางสังคม 

ในทางสังคมศาสตร แบงสถาบันทางสังคมเปน ๗ ประเภท ดังนี้ 
๑.  สถาบันครอบครัว เปนสถาบันพ้ืนฐานท่ีมีความสําคัญยิ่งของสังคม โดยไดวางแบบแผนสําหรับมนุษย

ในการปฏิบัติหนาท่ีสนองความตองการท่ีจําเปนของสังคม ในดานการใหกําเนิดบุตร การอบรมสั่งสอนสมาชิก
ใหมของสังคม ในการเลี้ยงดูสมาชิกใหมท่ียังเยาว ฯลฯ  

 

๙๔ 
 

๒.  สถาบันการปกครอง เปนแบบอยางของการคิด การกระทําในเรื่องเก่ียวกับการรักษาความสงบ    
การตัดสินใจรวมกัน การบรรลุเปาหมาย สถาบันครอบครัวครอบคลุมต้ังแตงานของผูปกครอง หรือผูมีอํานาจ
ในสังคม ตลอดท้ังการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน ผูนําการเลือกต้ัง ลัทธิการเมือง ฯลฯ  

๓.  สถาบันศาสนา เปนแบบแผนของการคิด การกระทําในเรื่องเก่ียวกับจิตใจ ศาสนา ศรัทธาของ
มนุษย ไสยศาสตร ฯลฯ  

๔.  สถาบันการศึกษา เปนแบบแผนในการคิด การกระทําเก่ียวกับเรื่องการใหการศึกษาอบรมแก
สมาชิกใหมของสังคม ตลอดท้ังการถายทอดวัฒนธรรม จากคนรุนหนึ่งไปสูคนอีกรุนหนึ่ง สถาบันการศึกษา
ครอบคลุมถึงเรื่องการเรียนการสอน การสอบ การอบรม ฯลฯ  

๕.  สถาบันเศรษฐกิจ เปนแบบในการคิด การกระทําเก่ียวกับการผลิตสินคา การผลิตอาหาร             
การแจกจายสินคา และการใหบริการแกสมาชิกของสังคม สถาบันเศรษฐกิจครอบคลุมถึงกฎเกณฑ ขอบังคับ
ของลูกจาง นายจาง เจาของโรงงาน ธนาคาร ฯลฯ 

๖.  สถาบันสื่อสารมวลชน เปนแบบในการคิด การกระทําในเรื่องการติดตอหรือสงขาวสารขอมูล 
ประสบการณ บทบาทของสังคมในดานตาง ๆ ไปสูประชาชน รวมท้ังใหความรู ความเพลิดเพลินแกบุคคล       
ในสังคม คําวา “สื่อสารมวลชน” หมายถึง หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน ภาพยนตร ฯลฯ  

๗.  สถาบันนันทนาการ เปนแบบแผนในการคิด การกระทําเพ่ือการพักผอนหยอนใจของสมาชิกใน
สังคม สถาบันนันทนาการครอบคลุมถึง ละคร ดนตรี กีฬา เชน การเลนตะกรอ รําวง รําตัด เพลงโคราช ฯลฯ   
คําวา “นันทนาการ” หมายถึง กิจกรรมท่ีบุคคลสมัครใจเขารวมกระทําเพ่ือใชเวลาวางใหเปนประโยชน และ     
เม่ือกระทําแลวเกิดความสุขกายสบายใจ สนุกสนาน 
สถานภาพและบทบาทของบุคคลในสังคม  

สถานภาพ หมายถึง ตําแหนงของบุคคลในสังคมท่ีไดจากการเปนสมาชิกของสังคม สถานภาพจะ
กําหนดสิทธิและหนาท่ีของบุคคลท่ีมีตอผูอ่ืน ท้ังนี้ เพ่ือใหการติดตอสัมพันธกันทางสังคมเปนไปอยางมีระเบียบ
แบบแผน บุคคลผูหนึ่งอาจจะมีหลายสถานภาพก็ได เชน นาย ก. เปนขาราชการครู เปนสามีของนาง ข.        
เปนบิดาของเด็กชาย ค. เปนตน 
ประเภทของสถานภาพ  

๑.  สถานภาพท่ีไดมาโดยกําเนิด ไดแก เพศ อายุ เชื้อชาติ วงศตระกูล ลําดับท่ีของการเปนบุตร ฯลฯ  
๒.  สถานภาพท่ีไดมาโดยการกระทํา ไดแก สถานภาพท่ีไดมา ภายหลัง กําเนิด หรือไดมาเพ่ิมเติมจาก

สถานภาพเดิม เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง ตามเง่ือนไขในระบบเครือญาติ และความสามารถเฉพาะตัว เชน  
• สถานภาพท่ีไดจากการศึกษา เชน ครู แพทย ฯลฯ สถานภาพท่ีไดจากการสมรส เชน สามี 

ภรรยา บิดา มารดา ฯลฯ  
• สถานภาพท่ีไดจากรายได เชน เศรษฐี คหบดี ฯลฯ  

โลกปจจุบันมีลักษณะเปนสังคมเปด บุคคลสามารถเลื่อนสถานภาพใหตนเองหรือสังคมสูงข้ึน เชน     
จากลูกจางเลื่อนเปนนายจาง จากคนจนเลื่อนเปนเศรษฐี จากขาราชการชั้นผูนอยเลื่อนเปนขาราชการชั้นผูใหญ  
ความหมายของบทบาท 

บทบาท หมายถึง การปฏิบัติตามหนาท่ี และสิทธิของตนตามสถานภาพในสังคม เชน นายทอง         
มีสถานภาพทางสังคมเปนครู นายทองยอมมีบทบาทในการอบรมสั่งสอนใหความรูแกนักเรียน นายแดง         
มีสถานภาพทางสังคมเปนผูใหญบาน นายแดงยอมมีบทบาทในการดูแลทุกขสุขชาวบาน ใหความชวยเหลือ
ชาวบานตามสมควร  
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๙๔ 
 

๒.  สถาบันการปกครอง เปนแบบอยางของการคิด การกระทําในเรื่องเก่ียวกับการรักษาความสงบ    
การตัดสินใจรวมกัน การบรรลุเปาหมาย สถาบันครอบครัวครอบคลุมต้ังแตงานของผูปกครอง หรือผูมีอํานาจ
ในสังคม ตลอดท้ังการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน ผูนําการเลือกต้ัง ลัทธิการเมือง ฯลฯ  

๓.  สถาบันศาสนา เปนแบบแผนของการคิด การกระทําในเรื่องเก่ียวกับจิตใจ ศาสนา ศรัทธาของ
มนุษย ไสยศาสตร ฯลฯ  

๔.  สถาบันการศึกษา เปนแบบแผนในการคิด การกระทําเก่ียวกับเรื่องการใหการศึกษาอบรมแก
สมาชิกใหมของสังคม ตลอดท้ังการถายทอดวัฒนธรรม จากคนรุนหนึ่งไปสูคนอีกรุนหนึ่ง สถาบันการศึกษา
ครอบคลุมถึงเรื่องการเรียนการสอน การสอบ การอบรม ฯลฯ  

๕.  สถาบันเศรษฐกิจ เปนแบบในการคิด การกระทําเก่ียวกับการผลิตสินคา การผลิตอาหาร             
การแจกจายสินคา และการใหบริการแกสมาชิกของสังคม สถาบันเศรษฐกิจครอบคลุมถึงกฎเกณฑ ขอบังคับ
ของลูกจาง นายจาง เจาของโรงงาน ธนาคาร ฯลฯ 

๖.  สถาบันสื่อสารมวลชน เปนแบบในการคิด การกระทําในเรื่องการติดตอหรือสงขาวสารขอมูล 
ประสบการณ บทบาทของสังคมในดานตาง ๆ ไปสูประชาชน รวมท้ังใหความรู ความเพลิดเพลินแกบุคคล       
ในสังคม คําวา “สื่อสารมวลชน” หมายถึง หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน ภาพยนตร ฯลฯ  

๗.  สถาบันนันทนาการ เปนแบบแผนในการคิด การกระทําเพ่ือการพักผอนหยอนใจของสมาชิกใน
สังคม สถาบันนันทนาการครอบคลุมถึง ละคร ดนตรี กีฬา เชน การเลนตะกรอ รําวง รําตัด เพลงโคราช ฯลฯ   
คําวา “นันทนาการ” หมายถึง กิจกรรมท่ีบุคคลสมัครใจเขารวมกระทําเพ่ือใชเวลาวางใหเปนประโยชน และ     
เม่ือกระทําแลวเกิดความสุขกายสบายใจ สนุกสนาน 
สถานภาพและบทบาทของบุคคลในสังคม  

สถานภาพ หมายถึง ตําแหนงของบุคคลในสังคมท่ีไดจากการเปนสมาชิกของสังคม สถานภาพจะ
กําหนดสิทธิและหนาท่ีของบุคคลท่ีมีตอผูอ่ืน ท้ังนี้ เพ่ือใหการติดตอสัมพันธกันทางสังคมเปนไปอยางมีระเบียบ
แบบแผน บุคคลผูหนึ่งอาจจะมีหลายสถานภาพก็ได เชน นาย ก. เปนขาราชการครู เปนสามีของนาง ข.        
เปนบิดาของเด็กชาย ค. เปนตน 
ประเภทของสถานภาพ  

๑.  สถานภาพท่ีไดมาโดยกําเนิด ไดแก เพศ อายุ เชื้อชาติ วงศตระกูล ลําดับท่ีของการเปนบุตร ฯลฯ  
๒.  สถานภาพท่ีไดมาโดยการกระทํา ไดแก สถานภาพท่ีไดมา ภายหลัง กําเนิด หรือไดมาเพ่ิมเติมจาก

สถานภาพเดิม เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง ตามเง่ือนไขในระบบเครือญาติ และความสามารถเฉพาะตัว เชน  
• สถานภาพท่ีไดจากการศึกษา เชน ครู แพทย ฯลฯ สถานภาพท่ีไดจากการสมรส เชน สามี 

ภรรยา บิดา มารดา ฯลฯ  
• สถานภาพท่ีไดจากรายได เชน เศรษฐี คหบดี ฯลฯ  

โลกปจจุบันมีลักษณะเปนสังคมเปด บุคคลสามารถเลื่อนสถานภาพใหตนเองหรือสังคมสูงข้ึน เชน     
จากลูกจางเลื่อนเปนนายจาง จากคนจนเลื่อนเปนเศรษฐี จากขาราชการชั้นผูนอยเลื่อนเปนขาราชการชั้นผูใหญ  
ความหมายของบทบาท 

บทบาท หมายถึง การปฏิบัติตามหนาท่ี และสิทธิของตนตามสถานภาพในสังคม เชน นายทอง         
มีสถานภาพทางสังคมเปนครู นายทองยอมมีบทบาทในการอบรมสั่งสอนใหความรูแกนักเรียน นายแดง         
มีสถานภาพทางสังคมเปนผูใหญบาน นายแดงยอมมีบทบาทในการดูแลทุกขสุขชาวบาน ใหความชวยเหลือ
ชาวบานตามสมควร  
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๙๕ 
 

หนาท่ีของสถานภาพและบทบาท  
๑.  ทําใหเกิดการแบงหนาท่ีระหวางสมาชิก ตามความถนัดและความสามารถ 
๒.  ทําใหสมาชิกในสังคมรูถึงฐานะและความรับผิดชอบของตนเอง  
๓.  ทําใหสังคมมีความเปนระเบียบ สมาชิกในสังคมปฏิบัติตามหนาท่ีของตน ไมกาวกายกัน  
๔.  ทําใหสมาชิกแตละคนรูจักหนาท่ีและความรับผิดชอบของตนตามสถานภาพและบทบาท 

จิตสํานึก (Consciousness) คืออะไร  
จิตสํานึก คือ เปนสภาพท่ีรูตัววาคือใคร อยูท่ีไหน ตองการอะไร หรือกําลังรูสึกอยางไรตอสิ่งใด เม่ือแสดง

พฤติกรรมอะไรออกไปก็แสดงออกไปตามหลักเหตุและผล แสดงตามแรงผลักดันจากภายนอก สอดคลองกับ
หลักแหงความเปนจริง (Principle of Reality) 

จิตสํานึกเปนระดับเหตุผลภายในใจท่ีสงผลตอการแสดงออกในพฤติกรรมตาง ๆ โดยเลือกแลววา       
จะทําหรือไมทําอะไร เปนการระลึกรูไดเก่ียวกับตําแหนงหนาท่ีของตัวเองในโครงสรางสังคม ดังท่ีเราจะไดยิน
บอย ๆ วา จิตสํานึกแหงความเปนครู จิตสํานึกของพลเมือง จิตสํานึกสาธารณะ จิตสํานึกของการเปนคนดี 
จิตสํานึกรักสิ่งแวดลอม จิตสํานึกจึงเก่ียวโยงกับคุณธรรม และจริยธรรมของบุคคลนั่นเอง  

การท่ีบุคคลจะมีคุณธรรม มีจิตสํานึกท่ีดี จําตองมีการอบรมสั่งสอนหรือซึมซับประสบการณจาก
ครอบครัว หรือสังคมรอบตัว และผานการกระทําจนเปนสันดานแหงความดีหรือจิตสํานึกนั่นเอง อยู ๆ จะใหมี
จิตสํานึกเกิดข้ึนเองคงจะเปนไปไดยาก 
จิตสํานึกเกิดจากอะไร   

จิตสํานึกเกิดจากระบบสังคมนั่นเอง สังคมเปนอยางไร จิตสํานึกก็เปนเชนนั้น ระบบสังคมกอใหเกิด
โครงสรางตําแหนงทางสังคมท่ีซอนทับกันอยู เม่ือเรายังเด็ก เราก็ไดเรียนรูจิตสํานึกของความเปนลูก จิตสํานึก 
ของความเปนนักเรียน พอโตข้ึนมีโครงสรางและตําแหนงท่ีเลื่อนไหลไปมา เราก็กลายเปนจิตสํานึกตามตําแหนง
หนาท่ี ซ่ึงในโครงสรางเราอาจมีอยูหลายหนาท่ี เชน เปนพอแม เปนลูก มีตําแหนงงานราชการ เอกชน  

สิ่งท่ีบุคคลไดเรียนรูจากสังคมท่ีสําคัญท่ีสุด คือ อํานาจ พอเราเปนเด็ก เราไดเรียนรูวาผูใหญนั้นมี
อํานาจมากกวาเด็ก ครูมีอํานาจมากกวาเด็ก ไมวาเราจะอยูในโครงสรางไหนก็ตาม สังคมจะมีการสราง
ความรูสึกยินยอมตออํานาจ หรือมีจิตสํานึกตามโครงสราง  
จิตสํานึกมีอยูสองแบบ คือ 

แบบท่ีหนึ่ง จิตสํานึกเพ่ือตอกย้ําถึงตําแหนงแหงท่ีในระบบ เปนระบบวิถีชีวิตประจําวันตามปกติ   
  แบบท่ีสอง จิตสํานึกในสถานการณไมปกติ เชน มีการเขยาโครงสรางสังคมในเวลาวิกฤติ ตัวอยางเชน 
การชุมนุมประทวงต้ังแตระดับเบา ๆ ไปถึงระดับรุนแรงจนเปนการเขยาโครงสรางสังคม การท่ีคนปกติไดรับ     
การสรางจิตสํานึกแบบท่ี ๒ ซํ้า ๆ ทําใหจิตสํานึกตามหนาท่ีไดถูกสรางจิตสํานึกใหมใหเปนจิตสํานึกแหง
ผลประโยชนทางชนชั้น ดังท่ีจะไดเห็นจากการใหขอมูลใหม ๆ ตอกย้ําซํ้าๆ กัน เปนการเคลื่อนยายตัวตน
จิตสํานึกจากเดิมไปสูใหม มีเง่ือนไขมาจากสถานการณไมปกติ 
ปลุก - ปลูก จิตสํานึก  

อาจารยธานินทร  กรัยวิเชียร องคมนตรี เคยใหความเห็นไววาตองทําในสองสวนคือ “การปลุก” และ 
“การปลูก” การปลุกนั้นใชกับผูใหญท่ีบางครั้ง ไดหลงลืมหรือละเลยการนําคุณธรรมและจริยธรรมมาใชใน     
การประพฤติปฏิบัติ สวนการปลูกนั้นใชสําหรับเด็กและเยาวชนซ่ึงเปรียบด่ังผาขาว และจะเปนพลังสําคัญท่ีจะ
ขับเคลื่อนสังคมไทยในอนาคต 

 

๙๖ 
 

ในการแกไขสังคมคงตองทําท้ังสองสวน แตควรเนน “การปลูก” กับเยาวชนมากกวาการปลุกในผูใหญ 
เพราะการปลุกผูใหญเปนไปไดยากกวาการปลูกฝงใหม อยางไรก็ดี “การปลูก” ผูปลูกตองเขาใจและทุมเทและ
กระทําอยางตอเนื่องจึงจะเห็นผล  

สังคมในปจจุบันผูใหญไมเพียงจะละเลยการปลูกฝงจิตสํานึกท่ีดี ๆ ใหกับเยาวชน แตยังสรางจิตสํานึก
ผิด ๆ ใหกับเยาวชนอีกดวย ท้ังโดยต้ังใจและไมต้ังใจ การมองเห็นภาพการกระทําท่ีไมดีงามของผูใหญซํ้าแลว      
ซํ้าอีก เชน การทุจริตคอรรัปชัน การใชและทําลายทรัพยากรธรรมชาติอยางไมรูคุณคา การบูชาเงินทอง
มากกวาความดีงาม  

สิ่งเหลานี้จึงหลอหลอมใหกับเยาวชนขาดจิตสํานึกแหงความดีงาม คุณธรรมในสังคมจึงออนลา
อยางเชนทุกวันนี้ การเรงปลุกฝงจิตสํานึกในเรื่องดี ๆ และลดเง่ือนไขท่ีจะนําไปสูการปลูกฝงสิ่งผิด ๆ ใหกับเด็ก 
จึงเปนเรื่องท่ีสังคมตองชวยกันเรงแกไข 
จิตสํานึกในปจจุบัน 

ในปจจุบัน จิตสํานึกท่ีมาแรงท่ีสุดตอนนี้ก็คือ จิตสํานึกแบบทุนนิยม โครงสรางแบบนี้ก็คือ เปนผูบริโภค
สินคาและทรัพยากรท่ีดี ทําทุกอยางเพ่ือเงิน จะเห็นไดวาบางบานเห็นบุตรหลานไมใชบุตรหลานอีกตอไป           
บางคนขายลูกหลานใหไปเปนโสเภณี ซ้ือขายเกาอ้ี ซ้ือขายตําแหนง ซ้ือขายสิทธิ์ ซ้ือขายเสียง เปนทรัพยากร
ตาง ๆ เปนเงิน เปนความม่ังค่ัง เปนโภคยทรัพย  

คนในสังคมทุกวันนี้ มีไมนอยเลยท่ีไมรูวาสิ่งท่ีตนกําลังทําอยูนั้น มันถูกหรือผิด ควรหรือไมควร        
ไมยอมรับวาสิ่งท่ีทําลงไปนั้นเปนการกระทําท่ีไมมีจิตสํานึก เพราะใคร ๆ ก็ทํากันท้ังนั้น ไมผิดกฏหมาย  

นอกจากนี้ดวยสภาพสังคมท่ีถูกบิดเบือน ความผิดถูกทําใหกลายเปนเรื่องท่ีถูกตองไดอยางเหลือเชื่อ   
การแบงแยกชนชั้นดวยฐานะทางสังคม ระดับการศึกษา ทําใหความเขาใจในเรื่องถูก - ผิด ดี - ชั่ว เปลี่ยนไป  
เชน คนรวยทําอะไรก็ถูกไปซะทุกอยาง คนจนทําอะไรก็ผิดไปซะทุกอยาง จึงไมใชเรื่องแปลกท่ีคนเราจะไมรูตัว 
วาสิ่งท่ีกําลังทําอยูนั้น คือการไมมีจิตสํานึก 

จิตสํานึกแบบทุนนิยมท่ีมาแรงเหลานี้ ปลูกจิตสํานึกไดแรงเพราะอะไร ? เพราะปรากฏเปนความเชื่อ 
ความคิดของระบบสังคม มีคนยึดถือปฎิบัติ ต้ังแตระดับครอบครัว กลุมเพ่ือน ในโรงเรียน และสื่อมวลชน 

สิ่งท่ีตอกย้ําทรงพลังท่ีสุดคือสื่อมวลชน เพราะทําหนาท่ีโฆษกของระบบทุนนิยม เพ่ือกระจายสินคา       
ผานละครท่ีสวนใหญเปนคนรวยไมคอยมีการงานทํา แตงตัวหรูหรา เอาใจใสและริษยาแยงทรัพยสมบัติ        
แยงพระเอกท่ีเปนคนรวย  

นอกจากนั้นแลวสถาบันศาสนาก็เนนวัตถุนิยม บุญเปนการคา ตลอดจนการทําหนาท่ีปลอบประโลมให
คนอยูรับใชระบบทุนนิยม มีเงินมากไดบุญมาก  

ทายท่ีสุด จิตสํานึกท่ีมีพลังท่ีสุดก็จะครอบครองความเปนเจา (Hegemoney) และก็จะกดทับ ปดก้ัน 
จิตสํานึกดี ๆ รูปแบบอ่ืน ไมวาจะเปนจิตสํานึกสาธารณะ จิตสํานึกทางสังคม จนกอเกิดสังคมวุนวายในปจจุบัน 
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๙๖ 
 

ในการแกไขสังคมคงตองทําท้ังสองสวน แตควรเนน “การปลูก” กับเยาวชนมากกวาการปลุกในผูใหญ 
เพราะการปลุกผูใหญเปนไปไดยากกวาการปลูกฝงใหม อยางไรก็ดี “การปลูก” ผูปลูกตองเขาใจและทุมเทและ
กระทําอยางตอเนื่องจึงจะเห็นผล  

สังคมในปจจุบันผูใหญไมเพียงจะละเลยการปลูกฝงจิตสํานึกท่ีดี ๆ ใหกับเยาวชน แตยังสรางจิตสํานึก
ผิด ๆ ใหกับเยาวชนอีกดวย ท้ังโดยต้ังใจและไมต้ังใจ การมองเห็นภาพการกระทําท่ีไมดีงามของผูใหญซํ้าแลว      
ซํ้าอีก เชน การทุจริตคอรรัปชัน การใชและทําลายทรัพยากรธรรมชาติอยางไมรูคุณคา การบูชาเงินทอง
มากกวาความดีงาม  

สิ่งเหลานี้จึงหลอหลอมใหกับเยาวชนขาดจิตสํานึกแหงความดีงาม คุณธรรมในสังคมจึงออนลา
อยางเชนทุกวันนี้ การเรงปลุกฝงจิตสํานึกในเรื่องดี ๆ และลดเง่ือนไขท่ีจะนําไปสูการปลูกฝงสิ่งผิด ๆ ใหกับเด็ก 
จึงเปนเรื่องท่ีสังคมตองชวยกันเรงแกไข 
จิตสํานึกในปจจุบัน 

ในปจจุบัน จิตสํานึกท่ีมาแรงท่ีสุดตอนนี้ก็คือ จิตสํานึกแบบทุนนิยม โครงสรางแบบนี้ก็คือ เปนผูบริโภค
สินคาและทรัพยากรท่ีดี ทําทุกอยางเพ่ือเงิน จะเห็นไดวาบางบานเห็นบุตรหลานไมใชบุตรหลานอีกตอไป           
บางคนขายลูกหลานใหไปเปนโสเภณี ซ้ือขายเกาอ้ี ซ้ือขายตําแหนง ซ้ือขายสิทธิ์ ซ้ือขายเสียง เปนทรัพยากร
ตาง ๆ เปนเงิน เปนความม่ังค่ัง เปนโภคยทรัพย  

คนในสังคมทุกวันนี้ มีไมนอยเลยท่ีไมรูวาสิ่งท่ีตนกําลังทําอยูนั้น มันถูกหรือผิด ควรหรือไมควร        
ไมยอมรับวาสิ่งท่ีทําลงไปนั้นเปนการกระทําท่ีไมมีจิตสํานึก เพราะใคร ๆ ก็ทํากันท้ังนั้น ไมผิดกฏหมาย  

นอกจากนี้ดวยสภาพสังคมท่ีถูกบิดเบือน ความผิดถูกทําใหกลายเปนเรื่องท่ีถูกตองไดอยางเหลือเชื่อ   
การแบงแยกชนชั้นดวยฐานะทางสังคม ระดับการศึกษา ทําใหความเขาใจในเรื่องถูก - ผิด ดี - ชั่ว เปลี่ยนไป  
เชน คนรวยทําอะไรก็ถูกไปซะทุกอยาง คนจนทําอะไรก็ผิดไปซะทุกอยาง จึงไมใชเรื่องแปลกท่ีคนเราจะไมรูตัว 
วาสิ่งท่ีกําลังทําอยูนั้น คือการไมมีจิตสํานึก 

จิตสํานึกแบบทุนนิยมท่ีมาแรงเหลานี้ ปลูกจิตสํานึกไดแรงเพราะอะไร ? เพราะปรากฏเปนความเชื่อ 
ความคิดของระบบสังคม มีคนยึดถือปฎิบัติ ต้ังแตระดับครอบครัว กลุมเพ่ือน ในโรงเรียน และสื่อมวลชน 

สิ่งท่ีตอกย้ําทรงพลังท่ีสุดคือสื่อมวลชน เพราะทําหนาท่ีโฆษกของระบบทุนนิยม เพ่ือกระจายสินคา       
ผานละครท่ีสวนใหญเปนคนรวยไมคอยมีการงานทํา แตงตัวหรูหรา เอาใจใสและริษยาแยงทรัพยสมบัติ        
แยงพระเอกท่ีเปนคนรวย  

นอกจากนั้นแลวสถาบันศาสนาก็เนนวัตถุนิยม บุญเปนการคา ตลอดจนการทําหนาท่ีปลอบประโลมให
คนอยูรับใชระบบทุนนิยม มีเงินมากไดบุญมาก  

ทายท่ีสุด จิตสํานึกท่ีมีพลังท่ีสุดก็จะครอบครองความเปนเจา (Hegemoney) และก็จะกดทับ ปดก้ัน 
จิตสํานึกดี ๆ รูปแบบอ่ืน ไมวาจะเปนจิตสํานึกสาธารณะ จิตสํานึกทางสังคม จนกอเกิดสังคมวุนวายในปจจุบัน 
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๙๗ 
 

เอกสารประกอบการสอนท่ี ๒ 
เรื่อง ผลกระทบของการทุจริตและประพฤติมิชอบท่ีมีตอความม่ันคงของประเทศ 

 
ผลกระทบของการทุจริตและประพฤติมิชอบท่ีมีตอความม่ันคงแหงชาติ อาจจะแบงเปน ๓ ดาน คือ 

๑. ผลกระทบตอความม่ันคงดานการเมืองและการบริหาร 
๒. ผลกระทบตอความม่ันคงดานเศรษฐกิจ 
๓. ผลกระทบตอความม่ันคงดานสังคมจิตวิทยา 

ผลกระทบตอความม่ันคงดานการเมืองและการบริหาร 
ผลกระทบในปจจุบัน 
๑. ทําใหเสียขวัญในหมูขาราชการท่ัวไป ผู ท่ีทํางานดวยความมานะบากบ่ันและสุจริตแตยากจน        

เม่ือเห็นเพ่ือนขาราชการท่ีทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความเปนอยูดี มีรถยนตใช ผูใหญเกรงใจ ทําใหขวัญและ
กําลังใจในการทํางานไมดี เขาทํานองท่ีวา "ทําดีไมไดดี ทําช่ัวไดดี" การทํางานก็จะเฉ่ือยชาลง เม่ือมีคน
ประเภทนี้มาก ๆ เขา งานของรัฐก็เปนไปอยางเชื่องชา ทําใหการพัฒนาการบริหารเปนไปดวยความยากลําบาก 
เกิดผลเสียตอการพัฒนาประเทศ 

๒. ผลของการท่ีตํารวจทุจริตประพฤติมิชอบ ทําใหใหมีการละเลยหนาท่ี กอใหเกิดผูมีอิทธิพลในพ้ืนท่ี 
ซ่ึงมีผลโดยตรงตอการเลือกต้ังผูแทนราษฎร ทําใหการพัฒนาในทางการเมืองไมบรรลุผล 

๓. ในระบบการบริหารงานบุคคล หากมีการทุจริตรับเงินตอบแทนแลว การเลือกเฟนเพ่ือใหได
บุคลากรท่ีดีไปทํางานในแตละหนวยจะกระทําไดยาก และกอใหเกิดผลเสียตอการบริหารงานโดยสวนรวม     
ในท่ีสุด 

๔. ในระบบการบริหารการเงินและงบประมาณ หากมีการทุจริต ประพฤติมิชอบ จะทําให            
เงินงบประมาณในการปฏิบัติงานซ่ึงมีนอยอยูแลว ลดนอยลงไปอีก กอใหเกิดอุปสรรคในการบริหารงานของ       
แตละหนวย 

ผลกระทบในอนาคต 
๑. ในดานการเมือง ประชาชนจะเสื่อมศรัทธาตอสมาชิกสภาผูแทนราษฎรบางคน ซ่ึงไดรับเลือกต้ัง       

มาดวยการสนับสนุนจากกลุมผูมีอิทธิพล ทําใหการพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตยลมเหลว กอใหเกิด
ระบบเผด็จการหมุนเวียนเขามาเปนวงจร 

๒. ระบบการบริหารงานบุคคล ซ่ึงลมเหลวจากการทุจริต จะสงผลใหขาราชการซ่ึงต้ังใจปฏิบัติหนาท่ี
เกิดความทอถอย เสียขวัญและกําลังใจ การทําดีไมไดรับผลดีตอบแทน มีผลใหระบบการบริหารและการเมือง
ในบางจุดชะงักงัน ขาดการพัฒนาโดยตอเนื่อง 

๓. ทําใหกลไกของรัฐท่ีกอใหเกิดความเปนธรรมในสังคมสูญเสียไป อันจะเปนขออางประการสําคัญ      
ในการปฏิบัติรัฐประหาร เปนผลใหเกิดความลมเหลวในการพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
ผลกระทบตอความม่ันคงดานเศรษฐกิจ 

ผลกระทบในปจจุบัน 
๑. การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ไมสามารถบรรลุเปาหมายไดตามความเปนจริง เพราะรัฐตองใช

งบประมาณเกินความจําเปน การเพ่ิมตนทุนโดยตองจายเงินนอกระบบ เปนการเพ่ิมตนทุนในการผลิตสินคา       
ท่ีจะออกมาจําหนายใหกับผูบริโภคได ก็จะมีราคาแพงกวาราคาตนทุนท่ีควรจะเปน อยางเชน กรณีรถบรรทุก
สินคา เพ่ือจะไดผานดานตรวจของตํารวจไปโดยสะดวก ตองจายคาผานทางตามราคาท่ีตํารวจเรียกรอง และ

 

๙๘ 
 

ตนทุนจะเพ่ิมสูงข้ึนอีก ถาดานตรวจไมไดมีเพียงดานเดียว เม่ือผูบริโภคตองซ้ือสินคาแพงข้ึน ทําใหเกิดปญหา
เงินเฟอตามมาไดเชนกัน 

๒. การรับเงินหรืออามิสสินจางของขาราชการในอีกหลายกรณี เม่ือปฏิบัติหรือไมปฏิบัติราชการเปน  
การใหคุณแกผูใหสินบนนั้น เชน การปลอยใหคนตางดาวเขาเมืองไดอยางผิดกฎหมาย บุคคลพวกนี้จะเขามา
เปนแรงงานรับจางในอัตราคาแรงตํ่ากวาปกติ ทําใหนายจางนิยมจะจางแรงงานพวกนี้มากกวาแรงงาน คนไทย 
ซ่ึงมีกฎหมายแรงงานคุมครอง เกิดการวางงานของแรงงานคนไทย และเปนปญหาในดานเศรษฐกิจของประเทศ
ตามมา 

๓. รัฐสูญเสียรายได เนื่องจากการทุจริตประพฤติมิชอบของขาราชการ เชน การรับสินบนจากพอคา       
ผูขนของหนีภาษี การปลอยปละละเลยใหมีการจําหนายสินคาหนีภาษี เงินสวนนี้จะออกมาหมุนเวียนนอก
ระบบเศรษฐกิจ 

๔. ผลกระทบตอผูมีรายไดนอย เชน มอเตอรไซดรับจาง แท็กซ่ี และสามลอรับจาง บุคคลพวกนี้มักจะ
ถูกตรวจสอบและจับผิดในขอหาเล็ก ๆ นอย ๆ อยูเสมอ จึงทําใหรายไดตอวันท่ีนอยอยูแลวลดลงไป จึงไปเพ่ิม
คาบริการใหมีราคาสูงเกินความจําเปนกับประชาชนผูบริโภค 

ผลกระทบในอนาคต 
๑. หากรัฐบาลกูเงินจากตางประเทศเพ่ือพัฒนาประเทศในดานตาง ๆ ปหนึ่ง ๆ จํานวนนับพันลานบาท           

แตเม่ือมีฉอราษฎรบังหลวงเกิดข้ึน เงินท่ีลงทุนไปรัฐบาลไดรับประโยชนไมเต็มหนวย ไปตกหลนอยูท่ีคนเพียง
ไมก่ีคน การพัฒนาประเทศก็ตองประสบปญหาเงินไมพอ ตองกูเงินมาเพ่ิมอยูตลอดเวลา 

๒. การพัฒนาเศรษฐกิจไมเปนไปตามเปาหมาย รัฐใชงบประมาณเกินความจําเปน เกิดปญหาฟุมเฟอย
ไมประหยัด ขาดการออม ทําใหสินคาราคาแพง ตนทุนสูง เพราะตองเสียใหแกระบบอ่ืนนอกวงจรการผลิตท่ี
แทจริง 

๓. ปญหาเศรษฐกิจเสียหายจากการละเลยไมจับกุมผูกระทําผิดของตํารวจตอการทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ เชน การตัดไมทําลายปา ทําใหเกิดภัยธรรมชาติ บานเรือน ไรนาเสียหาย รัฐตองเสียเงิน
จํานวนมากในการชวยเหลือผูไดรับความเดือนรอน อาจทําใหงบพัฒนาตองถูกลดจํานวนลง 

๔. ทําใหเกิดปญหาเงินหมุนเวียนนอกระบบ เม่ือขาราชการะดับสูงทุจริต เชน รับเงินสินบนจํานวนมาก
จากบอนการพนัน การปกปดไมใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. รูระบบการเงิน จึงอาจนําไปฝากท่ีตางประเทศ
กอใหเกิดเงินหมุนเวียนอกระบบ เปนผลเสียตอระบบการเงินของประเทศในระยะยาว 
ผลกระทบตอความม่ันคงดานสังคมจิตวิทยา 

ผลกระทบในปจจุบัน 
๑. ประชาชนไมไดรับความสะดวกในการติดตอราชการ เม่ือเกิดมีการทุจริตและประพฤติมิชอบ      

ในวงราชการเกิดข้ึน จะสงผลใหเกิด ดังนี้ 
๑.๑ ผลจากการท่ีขาราชการทุจริตในการใหบริการกับประชาชน ทําใหเกิดการเรียกรอง

ประโยชนจากการปฏิบัติหนาท่ี เปนเงินหรืออามิสอยางอ่ืน เพ่ือปฏิบัติหรือไมปฏิบัติราชการ เปนการใหคุณ     
แกผูใหสินบน เชน ปลอยใหสินคาหนีภาษีผานดาน ไมจับกุมเพราะไดรับสินบน หรือปลอยใหคนตางดาว      
เขาเมืองไดเพราะเห็นแกสินบน รีดไถเงินจากเจาของซองโสเภณี หรือบอนการพนัน โดยละเวนไมจับกุม          
การเรียกเอาเงินคาบริการพิเศษท่ีเรียกวา คาน้ํารอนน้ําชาในการยื่นคํารอง การติดตอราชการ การเสนอลงนาม
ในเอกสาร และการขออนุญาตตาง ๆ เพ่ือใหไดรับการพิจารณาโดยเร็ว 

๑.๒ ประชาชนผูมาติดตอจะตองเสียคาใชจายเพ่ิมมากข้ึนกวาท่ีควร จะตองจายตามระเบียบ
ของทางราชการ หากไมจายใหก็จะไมไดรับความสะดวกตาง ๆ ทําใหเสียเวลา 
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๙๘ 
 

ตนทุนจะเพ่ิมสูงข้ึนอีก ถาดานตรวจไมไดมีเพียงดานเดียว เม่ือผูบริโภคตองซ้ือสินคาแพงข้ึน ทําใหเกิดปญหา
เงินเฟอตามมาไดเชนกัน 

๒. การรับเงินหรืออามิสสินจางของขาราชการในอีกหลายกรณี เม่ือปฏิบัติหรือไมปฏิบัติราชการเปน  
การใหคุณแกผูใหสินบนนั้น เชน การปลอยใหคนตางดาวเขาเมืองไดอยางผิดกฎหมาย บุคคลพวกนี้จะเขามา
เปนแรงงานรับจางในอัตราคาแรงตํ่ากวาปกติ ทําใหนายจางนิยมจะจางแรงงานพวกนี้มากกวาแรงงาน คนไทย 
ซ่ึงมีกฎหมายแรงงานคุมครอง เกิดการวางงานของแรงงานคนไทย และเปนปญหาในดานเศรษฐกิจของประเทศ
ตามมา 

๓. รัฐสูญเสียรายได เนื่องจากการทุจริตประพฤติมิชอบของขาราชการ เชน การรับสินบนจากพอคา       
ผูขนของหนีภาษี การปลอยปละละเลยใหมีการจําหนายสินคาหนีภาษี เงินสวนนี้จะออกมาหมุนเวียนนอก
ระบบเศรษฐกิจ 

๔. ผลกระทบตอผูมีรายไดนอย เชน มอเตอรไซดรับจาง แท็กซ่ี และสามลอรับจาง บุคคลพวกนี้มักจะ
ถูกตรวจสอบและจับผิดในขอหาเล็ก ๆ นอย ๆ อยูเสมอ จึงทําใหรายไดตอวันท่ีนอยอยูแลวลดลงไป จึงไปเพ่ิม
คาบริการใหมีราคาสูงเกินความจําเปนกับประชาชนผูบริโภค 

ผลกระทบในอนาคต 
๑. หากรัฐบาลกูเงินจากตางประเทศเพ่ือพัฒนาประเทศในดานตาง ๆ ปหนึ่ง ๆ จํานวนนับพันลานบาท           

แตเม่ือมีฉอราษฎรบังหลวงเกิดข้ึน เงินท่ีลงทุนไปรัฐบาลไดรับประโยชนไมเต็มหนวย ไปตกหลนอยูท่ีคนเพียง
ไมก่ีคน การพัฒนาประเทศก็ตองประสบปญหาเงินไมพอ ตองกูเงินมาเพ่ิมอยูตลอดเวลา 

๒. การพัฒนาเศรษฐกิจไมเปนไปตามเปาหมาย รัฐใชงบประมาณเกินความจําเปน เกิดปญหาฟุมเฟอย
ไมประหยัด ขาดการออม ทําใหสินคาราคาแพง ตนทุนสูง เพราะตองเสียใหแกระบบอ่ืนนอกวงจรการผลิตท่ี
แทจริง 

๓. ปญหาเศรษฐกิจเสียหายจากการละเลยไมจับกุมผูกระทําผิดของตํารวจตอการทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ เชน การตัดไมทําลายปา ทําใหเกิดภัยธรรมชาติ บานเรือน ไรนาเสียหาย รัฐตองเสียเงิน
จํานวนมากในการชวยเหลือผูไดรับความเดือนรอน อาจทําใหงบพัฒนาตองถูกลดจํานวนลง 

๔. ทําใหเกิดปญหาเงินหมุนเวียนนอกระบบ เม่ือขาราชการะดับสูงทุจริต เชน รับเงินสินบนจํานวนมาก
จากบอนการพนัน การปกปดไมใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. รูระบบการเงิน จึงอาจนําไปฝากท่ีตางประเทศ
กอใหเกิดเงินหมุนเวียนอกระบบ เปนผลเสียตอระบบการเงินของประเทศในระยะยาว 
ผลกระทบตอความม่ันคงดานสังคมจิตวิทยา 

ผลกระทบในปจจุบัน 
๑. ประชาชนไมไดรับความสะดวกในการติดตอราชการ เม่ือเกิดมีการทุจริตและประพฤติมิชอบ      

ในวงราชการเกิดข้ึน จะสงผลใหเกิด ดังนี้ 
๑.๑ ผลจากการท่ีขาราชการทุจริตในการใหบริการกับประชาชน ทําใหเกิดการเรียกรอง

ประโยชนจากการปฏิบัติหนาท่ี เปนเงินหรืออามิสอยางอ่ืน เพ่ือปฏิบัติหรือไมปฏิบัติราชการ เปนการใหคุณ     
แกผูใหสินบน เชน ปลอยใหสินคาหนีภาษีผานดาน ไมจับกุมเพราะไดรับสินบน หรือปลอยใหคนตางดาว      
เขาเมืองไดเพราะเห็นแกสินบน รีดไถเงินจากเจาของซองโสเภณี หรือบอนการพนัน โดยละเวนไมจับกุม          
การเรียกเอาเงินคาบริการพิเศษท่ีเรียกวา คาน้ํารอนน้ําชาในการยื่นคํารอง การติดตอราชการ การเสนอลงนาม
ในเอกสาร และการขออนุญาตตาง ๆ เพ่ือใหไดรับการพิจารณาโดยเร็ว 

๑.๒ ประชาชนผูมาติดตอจะตองเสียคาใชจายเพ่ิมมากข้ึนกวาท่ีควร จะตองจายตามระเบียบ
ของทางราชการ หากไมจายใหก็จะไมไดรับความสะดวกตาง ๆ ทําใหเสียเวลา 
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๙๙ 
 

๒. ประชาชนไดรับความเดือดรอนจากการท่ีเจาหนาท่ีไมใหความเปนธรรม เนื่องจากมีการรับสินบน
จากอีกฝายหนึ่ง 

๓. ทําใหเกิดชองวางระหวางชนชั้นผูมีเงินกับคนจนมากยิ่งข้ึน เนื่องจากผูมีเงินจะใชเงินเปนคาอํานวย
ความสะดวก อภิสิทธิ์ในการรับผลประโยชนมากยิ่งข้ึน 

๔. เกิดผลเสียตอการสรางคานิยมในสังคมไทย เพราะคานิยมของคนไทยนิยมคนม่ังมีเงิน ดังท่ีมี           
คํากลาววา "มีเงินนับเปนนอง มีทองนับเปนพ่ี" ทําใหการประเมินคาของบุคคลมิไดข้ึนอยูกับลักษณะหรือ       
คุณงามความดีอยางแทจริง หากข้ึนอยูกับเงิน หรือความม่ังมีของเขา โดยมิไดมองวาเงินทองท่ีบุคคลนั้นไดมา
จากไหน แมแตเปนเงินทองท่ีไดมาจากการทุจริต และประพฤติมิชอบคนก็ยังนิยมนับถือ 

ผลกระทบในอนาคต 
๑. ทําใหระบบการบริการประชาชนไมไดรับการพัฒนา กอใหเกิดระบบคาน้ํารอน น้ําชา เงินติดสินบน 

ซ่ึงทําใหสังคมไมไดรับความเปนธรรมโดยเสมอหนาจากระบบราชการ 
๒. ประชาชนเกิดทัศนคติและคานิยมผิด เห็นแกเงินมากกวาชื่อเสียง เกียรติภูมิ เห็นแกประโยชน        

สวนตนมากกวาประโยชนสวนรวม ซ่ึงจะทําใหประชาชนรุนตอ ๆ มาขาดคุณภาพ จะสงผลตอการพัฒนา
ประเทศในระยะยาว 

๓. ระบบกระบวนการยุติธรรมข้ันตนตองสูญเสียไป เนื่องจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทําให
ประชาชนสวนใหญเดือดรอนขาดท่ีพ่ึง กอใหเกิดความเดือดรอนทุกหยอมหญา สงผลตอความม่ันคงของ
ประเทศในท่ีสุด 
การทุจริตคอรรัปชันตอผลกระทบของชาติ 

สภาพสังคมไทยปจจุบัน 
 ลักษณะคานิยมของสังคมไทยในปจจุบัน สภาพสังคมไทยในปจจุบันไดเปลี่ยนแปลงไปมากตามสภาพ
สิ่งแวดลอมและกาลเวลา มีการติดตอคาขาย สัมพันธทางการทูตกับตางประเทศ มีทุนใหครู - อาจารย ไปดูงาน
ตางประเทศ การชวยเหลือทางดานเทคโนโลยีแกสถาบันการศึกษา ทําใหมีการพัฒนาประเทศใหเจริญรุงเรือง
มากข้ึน ดวยเหตุนี้จึงทําใหคานิยมตลอดจนประเพณีวัฒนธรรมของสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของ
สังคมดวย ดังนี้ 

๑. ยึดม่ันในพระพุทธศาสนา เชนเดียวกับในอดีตมีการศึกษาพระธรรมวินัยอยางลึกซ้ึง ตลอดจนมี      
การปรับปรุงแกไขกฎเกณฑขอบังคับของสงฆ ประชาชนมีบทบาทตรวจสอบพฤติกรรมทางวินัยสงฆได         
เพ่ือปองกันการแสวงหาผลประโยชนจากพระพุทธศาสนา 

๒. เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย  สังคมไทยตางกับสังคมตางชาติ ดวยกษัตริยไทย
เปรียบเสมือนสมมติเทพ คอยดูแลทุกขสุขของประชาชน ทํานุบํารุงประเทศชาติใหเจริญรุงเรืองในทุก ๆ ดาน 
จึงเปนศูนยรวมจิตใจ พระองคเปนทุกสิ่งทุกอยางในชีวิตคนไทย เปนท่ีเคารพเทิดทูนของคนไทยเปนอยางยิ่ง 

๓. เชื่อในเรื่องเหตุผล ความเปนจริง และความถูกตองมากข้ึนกวาในอดีต ในสภาวะของเหตุการณตาง ๆ 
ปจจุบัน สังคมไทยรูจักคิดใชปญญามีเหตุผลมากข้ึน เรียกวา “ลิขสิทธิ์ทางปญญา”  

๔. คานิยมในการศึกษาหาความรู ปจจุบันสังคมไทยตองแขงขันกันตลอดเวลา การจะพาตนเองใหรอด
จากปญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคมได จําเปนตองมีความรูความสามารถท่ีโดดเดน เปนสิ่งท่ีคนไทยในสังคมปจจุบัน
ตองเสาะแสวงหา 

๕. นิยมความร่ํารวยและมีเกียรติ สังคมไทยในปจจุบันใหความสําคัญเรื่องความร่ํารวยและเงินทอง 
เพราะมีความเชื่อท่ีวาเงินทองสามารถบันดาลความสุข ตอบสนองความตองการของคนได 

 

๑๐๐ 
 

๖. มีความเชื่อม่ันในตนเองสูง เพ่ือปลูกฝงใหเยาชนไทยทุกคนกลาตัดสินใจและกลาแสดงออกทาง
ความคิดและการกระทํา มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมท่ีจะเปนผูนําท่ีดีได 

๗. ชอบแกงแยงชิงดีชิงเดน ลักษณะกลัวการเสียเปรียบ กลัวสูเพ่ือนไมได เพ่ือการอยูรอดจึงตองทํา
การแยงชิงแสวงหาผลประโยชนใหตนเอง 

๘. นิยมการบริโภค นิยมบริโภคของแพงเลียนแบบอยางตะวันตก รักความสะดวกสบาย ใชจายเกินตัว 
เปนการนําไปสูการมีหนี้สินมากข้ึน 

๙. ตองทํางานแขงกับเวลา ทุกวันนี้คนลนงาน จึงตองรูจักกําหนดเวลา การแบงแยกเวลาในการทํางาน 
การเดินทางและการพักผอนใหชัดเจน 

๑๐. ชอบอิสระไมชอบอยูภายใตอํานาจของใคร ไมชอบการมีเจานายหลายคน ในการทํางานจะ
ประกอบอาชีพอิสระ เปดกิจการเปนของตนเอง 

๑๑. ตองการสิทธิความเสมอภาคระหวางหญิงกับชายเทาเทียมกัน หญิงไทยในปจจุ บันจะมี              
ความคลองแคลว สามารถบริหารงานไดเชนเดียวกับผูชาย เปนท่ีพ่ึงของครอบครัวได ภรรยาจึงไมใช           
ชางเทาหลังอีกตอไป 

๑๒. นิยมการทดลองอยูดวยกันกอนแตงงาน ซ่ึงเปนการเลียนแบบวัฒนธรรมตะวันตกท่ีมีความเจริญ
ทางวัตถุมากกวาจิตใจ ผูใหญควรทําตนใหเปนตัวอยางท่ีดีแกเยาวชน เหมาะสมกับศีลธรรมจรรยา 

๑๓. นิยมภาษาตางประเทศในยุคโลกาภิวัตน ปจจุบันภาษาตางประเทศมีความสําคัญและจําเปนมาก
เพราะตองใชในการติดตอสื่อสารทางธุรกิจและเทคโนโลยีใหม ๆ ตําราหรืออินเตอรเน็ต มีความจําเปนตองมี
ความรูทางภาษาตางประเทศ หากไมมีก็ยากตอการศึกษาและนําไปใช 
การทุจริตเชิงนโยบาย 
  การทุจริตตามกฎหมายนั้น ตองพิจารณาจากนิยามคําวา โดยทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๑ (๑) ซ่ึงหมายความวา เพ่ือแสวงหาประโยชนท่ีมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายสําหรับตนเองหรือผูอ่ืน 
ประกอบกับนิยามของคําวา ทุจริตตอหนาท่ี ตามมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย 
การปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ซ่ึงหมายความวา ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติอยางใด        
ในตําแหนงหรือหนาท่ี หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติอยางใดในพฤติการณท่ีอาจทําใหผูอ่ืนเชื่อวามีตําแหนง 
หรือหนาท่ี ท้ังท่ีตนมิไดตําแหนงหรือหนาท่ีนั้น หรือใชอํานาจในตําแหนงหรือหนาท่ี ท้ังนี้ เพ่ือแสวงหา
ประโยชนท่ีมิควรไดโดยชอบสําหรับตนเองหรือผูอ่ืน 

สําหรับเรื่องประโยชนทับซอนและเรื่องการทุจริตเชิงนโยบาย ถือวาเปนเรื่องใหมสําหรับสังคมไทย        
ท่ีภายใตระบบอุปถัมภ ซ่ึงโดยหลักการแลวท้ังสองคํานี้มีเก่ียวพันและเชื่อมโยงกันเปนอยางมาก ถึงขนาดท่ีจะ
ถือไดวาการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมนั้น เปนปจจัยประการสําคัญท่ีเอ้ือตอ       
การทุจริต ซ่ึงมีการวางแผน มีข้ันตอน และวิธีการท่ีสลับซับซอนแยบยล ท่ีตองดูใหลึกซ้ึงเปนภาพองครวม        
ไมอาจดูเปนสวน ๆ จึงจะเห็นวาเปนความผิด โดยอาจแบงออกใหเห็นเปนรูปธรรมได ๗ ประเภท คือ 

๑. การรับผลประโยชนตางๆ (Accepting Benefits) เชน การรับของขวัญ เงินสนับสนุน หรือเงิน
บริจาคจากลูกคาของหนวยงานของตนเอง 

๒. การทําธุรกิจกับตนเอง (Self - Dealing) หรือเปนคูสัญญา (Contracts) เชน การเขามีสวนไดเสีย
ในสัญญาท่ีทําหนวยงานตนสังกัดตนเอง 

๓. การทํางานหลังออกจากตําแหนงหนาท่ีสาธารณะ หรือหลังเกษียณ (Post - Employment) เชน  
การออกไปทํางานหรือดําเนินธุรกิจประเภทเดียวกันกับท่ีตนเองเคยควบคุม กํากับ หรือดูแลในฐานะเจาหนาท่ี
ของรัฐในหนวยงาน 
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๑๐๐ 
 

๖. มีความเชื่อม่ันในตนเองสูง เพ่ือปลูกฝงใหเยาชนไทยทุกคนกลาตัดสินใจและกลาแสดงออกทาง
ความคิดและการกระทํา มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมท่ีจะเปนผูนําท่ีดีได 

๗. ชอบแกงแยงชิงดีชิงเดน ลักษณะกลัวการเสียเปรียบ กลัวสูเพ่ือนไมได เพ่ือการอยูรอดจึงตองทํา
การแยงชิงแสวงหาผลประโยชนใหตนเอง 

๘. นิยมการบริโภค นิยมบริโภคของแพงเลียนแบบอยางตะวันตก รักความสะดวกสบาย ใชจายเกินตัว 
เปนการนําไปสูการมีหนี้สินมากข้ึน 

๙. ตองทํางานแขงกับเวลา ทุกวันนี้คนลนงาน จึงตองรูจักกําหนดเวลา การแบงแยกเวลาในการทํางาน 
การเดินทางและการพักผอนใหชัดเจน 

๑๐. ชอบอิสระไมชอบอยูภายใตอํานาจของใคร ไมชอบการมีเจานายหลายคน ในการทํางานจะ
ประกอบอาชีพอิสระ เปดกิจการเปนของตนเอง 

๑๑. ตองการสิทธิความเสมอภาคระหวางหญิงกับชายเทาเทียมกัน หญิงไทยในปจจุ บันจะมี              
ความคลองแคลว สามารถบริหารงานไดเชนเดียวกับผูชาย เปนท่ีพ่ึงของครอบครัวได ภรรยาจึงไมใช           
ชางเทาหลังอีกตอไป 

๑๒. นิยมการทดลองอยูดวยกันกอนแตงงาน ซ่ึงเปนการเลียนแบบวัฒนธรรมตะวันตกท่ีมีความเจริญ
ทางวัตถุมากกวาจิตใจ ผูใหญควรทําตนใหเปนตัวอยางท่ีดีแกเยาวชน เหมาะสมกับศีลธรรมจรรยา 

๑๓. นิยมภาษาตางประเทศในยุคโลกาภิวัตน ปจจุบันภาษาตางประเทศมีความสําคัญและจําเปนมาก
เพราะตองใชในการติดตอสื่อสารทางธุรกิจและเทคโนโลยีใหม ๆ ตําราหรืออินเตอรเน็ต มีความจําเปนตองมี
ความรูทางภาษาตางประเทศ หากไมมีก็ยากตอการศึกษาและนําไปใช 
การทุจริตเชิงนโยบาย 
  การทุจริตตามกฎหมายนั้น ตองพิจารณาจากนิยามคําวา โดยทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๑ (๑) ซ่ึงหมายความวา เพ่ือแสวงหาประโยชนท่ีมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายสําหรับตนเองหรือผูอ่ืน 
ประกอบกับนิยามของคําวา ทุจริตตอหนาท่ี ตามมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย 
การปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ซ่ึงหมายความวา ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติอยางใด        
ในตําแหนงหรือหนาท่ี หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติอยางใดในพฤติการณท่ีอาจทําใหผูอ่ืนเชื่อวามีตําแหนง 
หรือหนาท่ี ท้ังท่ีตนมิไดตําแหนงหรือหนาท่ีนั้น หรือใชอํานาจในตําแหนงหรือหนาท่ี ท้ังนี้ เพ่ือแสวงหา
ประโยชนท่ีมิควรไดโดยชอบสําหรับตนเองหรือผูอ่ืน 

สําหรับเรื่องประโยชนทับซอนและเรื่องการทุจริตเชิงนโยบาย ถือวาเปนเรื่องใหมสําหรับสังคมไทย        
ท่ีภายใตระบบอุปถัมภ ซ่ึงโดยหลักการแลวท้ังสองคํานี้มีเก่ียวพันและเชื่อมโยงกันเปนอยางมาก ถึงขนาดท่ีจะ
ถือไดวาการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมนั้น เปนปจจัยประการสําคัญท่ีเอ้ือตอ       
การทุจริต ซ่ึงมีการวางแผน มีข้ันตอน และวิธีการท่ีสลับซับซอนแยบยล ท่ีตองดูใหลึกซ้ึงเปนภาพองครวม        
ไมอาจดูเปนสวน ๆ จึงจะเห็นวาเปนความผิด โดยอาจแบงออกใหเห็นเปนรูปธรรมได ๗ ประเภท คือ 

๑. การรับผลประโยชนตางๆ (Accepting Benefits) เชน การรับของขวัญ เงินสนับสนุน หรือเงิน
บริจาคจากลูกคาของหนวยงานของตนเอง 

๒. การทําธุรกิจกับตนเอง (Self - Dealing) หรือเปนคูสัญญา (Contracts) เชน การเขามีสวนไดเสีย
ในสัญญาท่ีทําหนวยงานตนสังกัดตนเอง 

๓. การทํางานหลังออกจากตําแหนงหนาท่ีสาธารณะ หรือหลังเกษียณ (Post - Employment) เชน  
การออกไปทํางานหรือดําเนินธุรกิจประเภทเดียวกันกับท่ีตนเองเคยควบคุม กํากับ หรือดูแลในฐานะเจาหนาท่ี
ของรัฐในหนวยงาน 
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๑๐๑ 
 

๔. การทํางานพิเศษ (Outside Employment or Moonlighting) เชน การต้ังบริษัทดําเนินธุรกิจ       
ท่ีแขงขัน หรือรับงานจากหนวยงานท่ีตนเองสังกัด 

๕. การรูขอมูลภายใน (Inside Information) เชน การนําขอมูลภายในหนวยงานของตนไปใชเพ่ือ
ประโยชนของตนเอง 

๖. การใชสมบัติของหนวยงานเพ่ือประโยชนสวนตัว (Using Employers Property for Private Usage) 
เชน การนําทรัพยสินของหนวยงานไปใชในงานสวนตัว 

๗. การนําโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกต้ังเพ่ือประโยชนทางการเมือง (Pork - Barreling) เชน 
อนุมัติโครงการไปลงพ้ืนท่ีของตนเอง การใชงบสาธารณะเพ่ือหาเสียง หรือการจัดทําโครงการข้ึนเพ่ือประโยชน
ของตนเอง 
 

สภาพปญหาคอรรัปชันในสังคมไทย 
 

นานาความหมายของคําวา “คอรรัปชัน” 
“คอรรัปชัน  หมายถึง  การกระทําท่ีไมชอบดวยกฎหมายอันเปนการกระทําท่ีชั่วชาและฉอโกง          

โดยเจตนาท่ีจะหลีกเลี่ยงกฎหมาย รวมท้ังการกระทําท่ีขัดตอตําแหนงหนาท่ีและสิทธิของผูอ่ืน นอกจากนี้       
ยังหมายถึงการท่ีบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซ่ึงประชาชนไววางใจ กระทําผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการโดยการรับหรือ
ยอมรับประโยชนสําหรับตนเองหรือผูอ่ืน” 

     Black  Law  Dictionary  
  

“คอรรัปชัน  ครอบคลุมถึงการใชอํานาจหนาท่ีในทางท่ีผิดอันเกิดจากการเห็นประโยชนสวนตนเปน
ท่ีตั้ง ซ่ึงประโยชนสวนตนไมจําตองเปนเงินตราเสมอไป” 

David  H. Bayley 
  

“ทุจริต  หมายความถึง ความประพฤติชั่ว ถาเปนความประพฤติชั่วทางกาย เรียกวา กายทุจริต ถาเปน
ความประพฤติชั่วทางวาจา เรียกวา วจีทุจริต ถาเปนความประพฤติชั่วทางใจ เรียกวา มโนทุจริต โกง เชน 
ทุจริตในการสอบ คดโกง ฉอโกง เชน ทุจริตตอหนาท่ี ไมซื่อตรง เชน คนทุจริต” 

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
  

“โดยทุจริต  หมายความวา การแสวงหาประโยชนท่ีมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย สําหรับตนเองหรือ
ผูอ่ืน” 

     ประมวลกฎหมายอาญา  
  

“ทุจริตตอหนาท่ี  หมายความวา ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติอยางใด ในพฤติการณท่ีอาจทําใหผูอ่ืน
เชื่อวามีตําแหนงหนาท่ี ท้ังท่ีตนมิไดมีตําแหนงหรือหนาท่ีนั้น หรือใชอํานาจในตําแหนงหรือหนาท่ี ท้ังนี้        
เพ่ือแสวงหาประโยชนท่ีมิควรไดโดยชอบสําหรับตนเองหรือผูอ่ืน”  

     พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย 
การปองกันและปราบปรามการทุจริต 

 

 

๑๐๒ 
 

ระบบอุปถัมภในสังคมไทย 
๑. สังคมไทยเปนสังคมท่ีมีโครงสรางความสัมพันธในระบบอุปถัมภ (Patron - Client Relationship)  

อยูในลักษณะแนวต้ังหรือแนวด่ิง (Vertical Relationship)  
๒. มีความไมเทาเทียมกันระหวางผูอยูในฐานะสูงกับผูอยูในฐานะตํ่า 
๓. ผูอยูในฐานะตํ่าหรือผูอยูใตการอุปถัมภ ยอมทําทุกอยางตามท่ีผูอุปถัมภตองการ 
๔. ผูอยูในฐานสูงหรือผู อุปถัมภ จะทําทุกอยางใหเกิดการยอมรับ เพ่ือสรางบุญคุณแกผูอยูใต                 

การอุปถัมภ 
๕. ระบบอุปถัมภมีสวนสนับสนุนใหเกิดการคอรรัปชัน เพราะการพ่ึงพาอาศัยและชวยเหลือกัน 

กอใหเกิดความเปนพวกพองและเอ้ือประโยชนใหแกกัน แมวาจะผิดกฎหมายหรือผิดศีลธรรม นอกจากนี้ยังยาก
แกการตรวจสอบ 

๖. ระบบอุปถัมภตรงขามกับระบบคุณธรรม (Merit System) ท่ียึดถือความรู ความสามารถใน        
การปฏิบัติงานเปนหลัก  
มาตรการในการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชันแบบบูรณาการ 
 ๑. ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมใหแกบุคคลต้ังแตเด็ก เยาวชน และผูใหญทุกระดับในทุกภาคสวนของ
สังคม 
 ๒. กําหนดกฎหมายและประมวลจริยธรรมท่ีครอบคลุมการทํางานของทุกภาคสวน ท้ังภาครัฐและ
ภาคเอกชน 
 ๓. จัดต้ังองคกรอิสระท่ีทําหนาท่ีปองกันและปราบปรามคอรรัปชันอยางมีประสิทธิภาพเต็มรูปแบบ
ต้ังแตกระบวนการไตสวนขององคกรอิสระ การใชดุลพินิจของอัยการ และการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล 
 ๔. กําหนดนโยบายทางสังคม สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการตอตานการคอรรัปชัน เชน รวมใน
การแจงเบาะแสเม่ือพบเห็นขอมูลการคอรรัปชัน 
 ๕. บริหารจัดการองคกรท้ังภาครัฐและเอกชนในแบบธรรมาภิบาล (Good Governance) เพ่ือให
โปรงใส ตรวจสอบไดท้ังระบบ ทุกข้ันตอน “การแกปญหาคอรรัปชัน ตองแกแบบถอนรากถอนโคน” 

ทัศนะของ เพลโต และโพลิบีอุส คอรรัปชันไมอาจหลีกเลี่ยงไดในรัฐบาลทุกรูปแบบ ไมวาจะเปน         
เผด็จการ คณาธิปไตย หรือ ประชาธิปไตย ซ่ึงรปูแบบของคอรรัปชันก็จะเปลี่ยนผานจากเผด็จการโดยบุคคลเดียว
ไปสูโดยคณะบุคคล และจากคณะบุคคลไปสูกฎหมู แลวจะยอนกลับสูเผด็จการอีกครั้ง การคอรรัปชันจึงเปน       
สิ่งท่ีไมอาจหลีกเลี่ยงไดในวงจรการปกครองประเทศ 

ขนบธรรมเนียม และการดํารงชีวิตของประชาชนในหลายประเทศ เชน อินเดียหรือเม็กซิโก มีงานวิจัย
ชี้ใหเห็นวา การคอรรัปชันกลายเปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิต และอินเดียไดรับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ
คอรรัปชัน ประจําป ๒๕๕๓ จากองคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ ในอันดับท่ี ๘๗ สวนเม็กซิโกถูกจัดอยูใน
ลําดับท่ี ๗๙ จริงอยูแมการคอรรัปชันเปนสิ่งท่ีไมอาจเลี่ยงไดในระบอบประชาธิปไตย แตไมควรยอมจํานนหรือ
งอมืองอเทาปลอยใหคอรรัปชันกลายเปนวิถีชีวิตของประชาชนและเจาหนาท่ีของรัฐจนทําใหสิ้นชาติ           
สิ้นแผนดิน เพราะตองขายตนเองใหกับตางชาติหรือตองเปนหนี้ตางชาติจนไมอาจลืมตาอาปากได  

ในอดีต สหรัฐอเมริกาเคยมีรัฐบาลท่ีอยูภายใตระบบอุปถัมภ มีการคอรรัปชันอยางดาษด่ืน กระบวนการ
ยุติธรรมซ้ือไดทุกระดับชั้น สหรัฐอเมริกาไดแกไขปญหาคอรรัปชันจนภาพลักษณของประเทศจัดอยูในลําดับท่ี 
๑๕๙ สหรัฐอเมริกาประสบความสําเร็จในการแกไขวิกฤตปญหาคอรรัปชัน เปนลําดับดังนี้ 
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๑๐๒ 
 

ระบบอุปถัมภในสังคมไทย 
๑. สังคมไทยเปนสังคมท่ีมีโครงสรางความสัมพันธในระบบอุปถัมภ (Patron - Client Relationship)  

อยูในลักษณะแนวต้ังหรือแนวด่ิง (Vertical Relationship)  
๒. มีความไมเทาเทียมกันระหวางผูอยูในฐานะสูงกับผูอยูในฐานะตํ่า 
๓. ผูอยูในฐานะตํ่าหรือผูอยูใตการอุปถัมภ ยอมทําทุกอยางตามท่ีผูอุปถัมภตองการ 
๔. ผูอยูในฐานสูงหรือผู อุปถัมภ จะทําทุกอยางใหเกิดการยอมรับ เพ่ือสรางบุญคุณแกผูอยูใต                 

การอุปถัมภ 
๕. ระบบอุปถัมภมีสวนสนับสนุนใหเกิดการคอรรัปชัน เพราะการพ่ึงพาอาศัยและชวยเหลือกัน 

กอใหเกิดความเปนพวกพองและเอ้ือประโยชนใหแกกัน แมวาจะผิดกฎหมายหรือผิดศีลธรรม นอกจากนี้ยังยาก
แกการตรวจสอบ 

๖. ระบบอุปถัมภตรงขามกับระบบคุณธรรม (Merit System) ท่ียึดถือความรู ความสามารถใน        
การปฏิบัติงานเปนหลัก  
มาตรการในการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชันแบบบูรณาการ 
 ๑. ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมใหแกบุคคลต้ังแตเด็ก เยาวชน และผูใหญทุกระดับในทุกภาคสวนของ
สังคม 
 ๒. กําหนดกฎหมายและประมวลจริยธรรมท่ีครอบคลุมการทํางานของทุกภาคสวน ท้ังภาครัฐและ
ภาคเอกชน 
 ๓. จัดต้ังองคกรอิสระท่ีทําหนาท่ีปองกันและปราบปรามคอรรัปชันอยางมีประสิทธิภาพเต็มรูปแบบ
ต้ังแตกระบวนการไตสวนขององคกรอิสระ การใชดุลพินิจของอัยการ และการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล 
 ๔. กําหนดนโยบายทางสังคม สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการตอตานการคอรรัปชัน เชน รวมใน
การแจงเบาะแสเม่ือพบเห็นขอมูลการคอรรัปชัน 
 ๕. บริหารจัดการองคกรท้ังภาครัฐและเอกชนในแบบธรรมาภิบาล (Good Governance) เพ่ือให
โปรงใส ตรวจสอบไดท้ังระบบ ทุกข้ันตอน “การแกปญหาคอรรัปชัน ตองแกแบบถอนรากถอนโคน” 

ทัศนะของ เพลโต และโพลิบีอุส คอรรัปชันไมอาจหลีกเลี่ยงไดในรัฐบาลทุกรูปแบบ ไมวาจะเปน         
เผด็จการ คณาธิปไตย หรือ ประชาธิปไตย ซ่ึงรูปแบบของคอรรัปชันก็จะเปลี่ยนผานจากเผด็จการโดยบุคคลเดียว
ไปสูโดยคณะบุคคล และจากคณะบุคคลไปสูกฎหมู แลวจะยอนกลับสูเผด็จการอีกครั้ง การคอรรัปชันจึงเปน       
สิ่งท่ีไมอาจหลีกเลี่ยงไดในวงจรการปกครองประเทศ 

ขนบธรรมเนียม และการดํารงชีวิตของประชาชนในหลายประเทศ เชน อินเดียหรือเม็กซิโก มีงานวิจัย
ชี้ใหเห็นวา การคอรรัปชันกลายเปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิต และอินเดียไดรับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ
คอรรัปชัน ประจําป ๒๕๕๓ จากองคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ ในอันดับท่ี ๘๗ สวนเม็กซิโกถูกจัดอยูใน
ลําดับท่ี ๗๙ จริงอยูแมการคอรรัปชันเปนสิ่งท่ีไมอาจเลี่ยงไดในระบอบประชาธิปไตย แตไมควรยอมจํานนหรือ
งอมืองอเทาปลอยใหคอรรัปชันกลายเปนวิถีชีวิตของประชาชนและเจาหนาท่ีของรัฐจนทําใหสิ้นชาติ           
สิ้นแผนดิน เพราะตองขายตนเองใหกับตางชาติหรือตองเปนหนี้ตางชาติจนไมอาจลืมตาอาปากได  

ในอดีต สหรัฐอเมริกาเคยมีรัฐบาลท่ีอยูภายใตระบบอุปถัมภ มีการคอรรัปชันอยางดาษด่ืน กระบวนการ
ยุติธรรมซ้ือไดทุกระดับชั้น สหรัฐอเมริกาไดแกไขปญหาคอรรัปชันจนภาพลักษณของประเทศจัดอยูในลําดับท่ี 
๑๕๙ สหรัฐอเมริกาประสบความสําเร็จในการแกไขวิกฤตปญหาคอรรัปชัน เปนลําดับดังนี้ 
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๑๐๓ 
 

“ในบานเมืองเราทุกวันนี้ มีเสียงกลาวกันวา ความคิดจิตใจของคน เปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีเสื่อม         
ความประพฤติท่ีเปนความทุจริตหลายอยาง มีทาทีจะกลายเปนสิ่งท่ีคนท่ัวไปพากันยอมรับ และสมยอมให
กระทํากันไดเปนธรรมดา สภาพการณเชนนี้ยอมทําใหวิถีชีวิตของแตละคนมืดมัวลงไป เปนปญหาใหญท่ี
เหมือนกระแสคลื่นอันไหลบาเขามาทวมท่ัวไปหมด จําเปนตองแกไขดวยการฝนคลื่นท่ีกลาวนั้น ในการดําเนิน
ชีวิตของเรา เราตองขมใจไมกระทําสิ่งใด ๆ ท่ีเรารูสึกดวยใจจริงวา ชั่วเสื่อม เราตองฝนตองตานความคิดและ
ความประพฤติทุกอยางท่ีรูสึกวาขัดตอธรรมะ เราตองกลาและบากบ่ันท่ีจะกระทําสิ่งท่ีเราทราบวาเปนความดี 
เปนความถูกตองและเปนธรรม ถาเรารวมกันทําเชนนี้ใหไดจริง ๆ ใหผลของความดีบังเกิดมากข้ึน ๆ ก็จะชวย
คํ้าจุนสวนรวมไวมิใหเสื่อมลงไป และจะชวยใหฟนคืนดีข้ึนไดเปนลําดับ” 

 

๑. ขับเคลื่อนขบวนการตอตานการใชระบบอุปถัมภเปนวิถีชีวิตและการปกครองของประเทศ เพ่ือนํา         
ไปสูการปกครองดวยระบบคุณธรรมจริยธรรม 

๒. ใชรูปแบบของการดํารงชีวิตดวยหลักเหตุผลและหลักทางวิทยาศาสตร โดยเฉพาะใชงานวิจัย         
เปนหลักนํา แทนการใชกระแสสังคมและคิดเอาเองตามอําเภอใจ 

๓. ใหโอกาสแกผูรวมกระทําผิดคอรรัปชันในการกลับตัวกลับใจมาเปนพยานเพ่ือลงโทษผูกระทําผิด  
ซ่ึงเปนผูวางแผนในลักษณะกันไวเปนพยาน 

๔. ประการสําคัญท่ีสุด คือ จัดการบริหารรัฐดวยความโปรงใส ตรวจสอบไดทุกข้ันตอน และบังคับใช
กฎหมายอยางจริงจัง โดยเฉพาะกระบวนการถอดถอนจากตําแหนง (Impeachment) และการลงโทษ 
 

 
 
  
 
  

 
 

  
 

  

 
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสพระราชทานเพ่ืออัญเชิญไปอานในพิธีเปด 

การประชุมยุวพุทธิกสมาคมท่ัวประเทศ ครั้งท่ี ๑๒ 
ท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันท่ี ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

๑๐๔ 
 

เอกสารประกอบการสอนท่ี ๓ 
เรื่อง การสรางระบบการควบคุมและลงโทษทางสังคม (Social Sanction) 

 
สภาพปญหา  

การทุจริตและประพฤติมิชอบ นับเปนปญหาท่ีปรากฏใหเห็นมาโดยตลอดในระบอบการเมืองไทย 
ปญหาดังกลาวสรางความเสียหายแกความม่ันคงและเศรษฐกิจของประเทศเปนอยางมาก สาเหตุท่ีสําคัญ
ประการหนึ่งท่ีนําไปสูการทุจริตประพฤติมิชอบท่ีผานมาก็คือ การขาดกลไกการเอาผิดและลงโทษท่ีเขมงวดและ
มีประสิทธิผล โดยเฉพาะอยางยิ่งการขาดกลไกในการควบคุมและลงโทษทางสังคมโดยการมีบทบาทของ
ประชาชน ซ่ึงสงผลใหปญหาการทุจริตทางการเมืองท่ีผานมาเปนเพียงปญหาสวนบุคคลของผูดํารงตําแหนง 
ทางการเมืองท่ีละเมิดกฎหมาย มากกวาจะเปนประเด็นปญหารวมของทุกคนในสังคม  

ดังนั้น การแกปญหาโดยมุงสรางกลไกสงเสริมใหประชาชนมีความสนใจในเรื่องการเมือง                        
การกระตือรือรนในการมีสวนรวมและตรวจสอบเพ่ือรักษาผลประโยชนของสวนรวม จึงตองดําเนินไปควบคูกับ
การแกปญหาในระบบการเมือง โดยเฉพาะอยางยิ่งการสรางระบบคุณธรรมของผูนําและนักการเมือง รวมถึง
ขาราชการประจําท่ีจะตองมีความกลาหาญทางการเมือง กลาท่ีจะเปดเผยความทุจริตเหลานั้นตอสังคม และ     
ในสวนของภาคประชาชนเองก็ตองรวมมือรวมใจในการตรวจสอบความไมสุจริตท่ีเกิดข้ึน  

นอกจากนี้  ยังตองมีขอกําหนดระเบียบมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมเปนเครื่องมือควบคุม          
ความประพฤติของผูนําและนักการเมือง เพ่ือควบคุมคนท่ียังไมดีพอไมใหทําชั่วไดงาย และคุมครองคนท่ีทําดี 
อยูแลวไมใหเดือดรอนเพราะคนไมดี ซ่ึงหากมีการละเมิดหรือไมประพฤติปฏิบัติตามนั้น ก็ตองมีการลงโทษ
เพ่ือใหประพฤติใหเหมาะสม และหากวาเขาข้ันทุจริตตอหนาท่ี ประพฤติมิชอบ หรือร่ํารวยผิดปกติ ก็ตองมี
องคกรอิสระเพ่ือตรวจสอบนักการเมืองหรือผูดํารงตําแหนงทางการเมือง หรือกลไกอ่ืน ๆ ชวยกันตรวจสอบ  

อยางไรก็ตาม เม่ือสังคมเขมแข็งข้ึน ประชาชนก็จะมีอํานาจมากข้ึน และการเรียกรองขอตรวจสอบ     
การทํางานของรัฐอาจเกิดข้ึนไดทุกเม่ือ รัฐหรือฝายปกครองรวมถึงฝายการเมืองจึงตองพรอมเสมอสําหรับ      
การควบคุมตรวจสอบอํานาจรัฐ แตสิ่งท่ีรัฐและฝายการเมืองควรทํากอนนั้น คือการทํางานอยางเปดเผยตรงไป      
ตรงมา มีกฎเกณฑท่ีชัดเจน ยึดหลักความถูกตองและผลประโยชนของประเทศตองเปนหลัก ขจัดปญหาเก่ียวกับ  
การประพฤติมิชอบ เชน การทุจริตคอรรัปชัน ผลประโยชนทับซอน หรือการเอ้ือผลประโยชนแกพวกพอง  
แนวคิด  
     ในระบอบประชาธิปไตย ประชาชนผูเปนเจาของอํานาจอธิปไตยใชอํานาจของตนเองผานการเลือก
ตัวแทนเปนรัฐบาลเพ่ือทําหนาท่ีบริหารจัดการประเทศ แตในทางปฏิบัตินั้น นักการเมืองและพรรคการเมือง
บางกลุมท่ีกลายมาเปนรัฐบาลไดอาศัยการใชอํานาจการบริหารไปในทางละเมิดจริยธรรมทางการเมือง 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง การใชอํานาจทางการเมืองเพ่ือแสวงหาผลประโยชนแกตนเองและพวกพอง  
     ผลกระทบของปญหาการละเมิดจริยธรรมทางการเมืองในลักษณะผลประโยชนทับซอนของ
นักการเมืองนั้น สงผลกระทบท่ีสําคัญในดานตาง ๆ คือ  
     ผลกระทบดานการเมืองการปกครอง ไดแก การทําใหระบบการเมืองขาดความชอบธรรม ไมเปนท่ี
ยอมรับของประชาชน ระบบการเมืองขาดเสถียรภาพและประสิทธิภาพอาจนําไปสูการปฏิวัติรัฐประหาร หรือ
ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลบอยครั้ง นักการเมืองขาดการยอมรับศรัทธาจากประชาชน ทําใหเกิด            
ความระส่ําระสายในการปกครองและขาดประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผนดิน ต้ังแตการบริหารราชการ
สวนกลาง สวนภูมิภาคไปจนถึงการบริหารราชการสวนทองถ่ิน  
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เอกสารประกอบการสอนท่ี ๓ 
เรื่อง การสรางระบบการควบคุมและลงโทษทางสังคม (Social Sanction) 

 
สภาพปญหา  

การทุจริตและประพฤติมิชอบ นับเปนปญหาท่ีปรากฏใหเห็นมาโดยตลอดในระบอบการเมืองไทย 
ปญหาดังกลาวสรางความเสียหายแกความม่ันคงและเศรษฐกิจของประเทศเปนอยางมาก สาเหตุท่ีสําคัญ
ประการหนึ่งท่ีนําไปสูการทุจริตประพฤติมิชอบท่ีผานมาก็คือ การขาดกลไกการเอาผิดและลงโทษท่ีเขมงวดและ
มีประสิทธิผล โดยเฉพาะอยางยิ่งการขาดกลไกในการควบคุมและลงโทษทางสังคมโดยการมีบทบาทของ
ประชาชน ซ่ึงสงผลใหปญหาการทุจริตทางการเมืองท่ีผานมาเปนเพียงปญหาสวนบุคคลของผูดํารงตําแหนง 
ทางการเมืองท่ีละเมิดกฎหมาย มากกวาจะเปนประเด็นปญหารวมของทุกคนในสังคม  

ดังนั้น การแกปญหาโดยมุงสรางกลไกสงเสริมใหประชาชนมีความสนใจในเรื่องการเมือง                        
การกระตือรือรนในการมีสวนรวมและตรวจสอบเพ่ือรักษาผลประโยชนของสวนรวม จึงตองดําเนินไปควบคูกับ
การแกปญหาในระบบการเมือง โดยเฉพาะอยางยิ่งการสรางระบบคุณธรรมของผูนําและนักการเมือง รวมถึง
ขาราชการประจําท่ีจะตองมีความกลาหาญทางการเมือง กลาท่ีจะเปดเผยความทุจริตเหลานั้นตอสังคม และ     
ในสวนของภาคประชาชนเองก็ตองรวมมือรวมใจในการตรวจสอบความไมสุจริตท่ีเกิดข้ึน  

นอกจากนี้  ยังตองมีขอกําหนดระเบียบมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมเปนเครื่องมือควบคุม          
ความประพฤติของผูนําและนักการเมือง เพ่ือควบคุมคนท่ียังไมดีพอไมใหทําชั่วไดงาย และคุมครองคนท่ีทําดี 
อยูแลวไมใหเดือดรอนเพราะคนไมดี ซ่ึงหากมีการละเมิดหรือไมประพฤติปฏิบัติตามนั้น ก็ตองมีการลงโทษ
เพ่ือใหประพฤติใหเหมาะสม และหากวาเขาข้ันทุจริตตอหนาท่ี ประพฤติมิชอบ หรือร่ํารวยผิดปกติ ก็ตองมี
องคกรอิสระเพ่ือตรวจสอบนักการเมืองหรือผูดํารงตําแหนงทางการเมือง หรือกลไกอ่ืน ๆ ชวยกันตรวจสอบ  

อยางไรก็ตาม เม่ือสังคมเขมแข็งข้ึน ประชาชนก็จะมีอํานาจมากข้ึน และการเรียกรองขอตรวจสอบ     
การทํางานของรัฐอาจเกิดข้ึนไดทุกเม่ือ รัฐหรือฝายปกครองรวมถึงฝายการเมืองจึงตองพรอมเสมอสําหรับ      
การควบคุมตรวจสอบอํานาจรัฐ แตสิ่งท่ีรัฐและฝายการเมืองควรทํากอนนั้น คือการทํางานอยางเปดเผยตรงไป      
ตรงมา มีกฎเกณฑท่ีชัดเจน ยึดหลักความถูกตองและผลประโยชนของประเทศตองเปนหลัก ขจัดปญหาเก่ียวกับ  
การประพฤติมิชอบ เชน การทุจริตคอรรัปชัน ผลประโยชนทับซอน หรือการเอ้ือผลประโยชนแกพวกพอง  
แนวคิด  
     ในระบอบประชาธิปไตย ประชาชนผูเปนเจาของอํานาจอธิปไตยใชอํานาจของตนเองผานการเลือก
ตัวแทนเปนรัฐบาลเพ่ือทําหนาท่ีบริหารจัดการประเทศ แตในทางปฏิบัตินั้น นักการเมืองและพรรคการเมือง
บางกลุมท่ีกลายมาเปนรัฐบาลไดอาศัยการใชอํานาจการบริหารไปในทางละเมิดจริยธรรมทางการเมือง 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง การใชอํานาจทางการเมืองเพ่ือแสวงหาผลประโยชนแกตนเองและพวกพอง  
     ผลกระทบของปญหาการละเมิดจริยธรรมทางการเมืองในลักษณะผลประโยชนทับซอนของ
นักการเมืองนั้น สงผลกระทบท่ีสําคัญในดานตาง ๆ คือ  
     ผลกระทบดานการเมืองการปกครอง ไดแก การทําใหระบบการเมืองขาดความชอบธรรม ไมเปนท่ี
ยอมรับของประชาชน ระบบการเมืองขาดเสถียรภาพและประสิทธิภาพอาจนําไปสูการปฏิวัติรัฐประหาร หรือ
ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลบอยครั้ง นักการเมืองขาดการยอมรับศรัทธาจากประชาชน ทําใหเกิด            
ความระส่ําระสายในการปกครองและขาดประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผนดิน ต้ังแตการบริหารราชการ
สวนกลาง สวนภูมิภาคไปจนถึงการบริหารราชการสวนทองถ่ิน  
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     ผลกระทบทางดานเศรษฐกิจ ไดแก การพัฒนาประเทศไรทิศทาง เนื่องจากเปนไปตามความพึงพอใจ
ของผูมีอํานาจ ทําใหขาดความเชื่อม่ันจากบรรดานักลงทุนในประเทศและตางประเทศ การลงทุนจึงอาจชะงักงัน 
เศรษฐกิจไมหมุนเวียน ทําใหการกระจายรายไดทางเศรษฐกิจไมเปนธรรม นักการเมืองร่ํารวยข้ึน ประชาชน
ยากจนเหมือนเดิม นักการเมืองนําผลประโยชนท่ีไดไปหลบซอนในตางประเทศ หรือใชจายเงินทองทรัพยสิน  
ไปในทางท่ีหรูหราฟุมเฟอย ทําใหเกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจ และเม่ือการเลือกต้ังตองใชจายเงินมาก จึงมี       
การทุจริตคอรรัปชันสูงติดตามมา และผลกระทบดานสังคม วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของประชาชน ไดแก สังคม    
ขาดการกระจายรายได เพราะผลประโยชนตกอยูในมือของนักการเมืองเพียงกลุมเดียว ซ่ึงเปนคนกลุมนอยของ
ประเทศ ทําใหเกิดชองวางในสังคมมากข้ึน สังคมเต็มไปดวยความยุงเหยิง ปราศจากความยุติธรรม และ        
ในขณะเดียวกันนักการเมืองท่ีควรเปนแบบอยางของคนในสังคม กลับละเมิดจริยธรรม ประชาชนสวนใหญจึงไม
คํานึงถึงคุณธรรมจริยธรรมดวย นอกจากนั้น ยังเปนการเสริมสรางใหระบบอุปถัมภในสังคมเขมแข็งข้ึน ระบบ
พรรคพวก ระบบเสนสาย จึงมีอิทธิพลมากข้ึน การละเมิดจริยธรรมทางการเมืองและมีลักษณะผลประโยชน    
ทับซอนของนักการเมืองสวนใหญ เปนไปเพ่ือใหไดมาซ่ึงอํานาจทางการเมืองหรือเพ่ือสืบตออํานาจทางการเมือง 
ขณะเดียวกันในระหวางท่ีอยูในอํานาจทางการเมืองก็มีการใชอํานาจทางการเมืองท่ีฉอฉล มีการทุจริตคอรรัปชัน 
แสวงหาผลประโยชนแกตนเองและพวกพอง ตลอดจนใชอํานาจอยางไมเปนธรรม การคอรรัปชันมิไดเปนเพียง
แคปญหาพฤติกรรมท่ีเบี่ยงเบนไปจากปทัสถานท่ีดีของนักการเมืองและขาราชการในปจจุบันเทานั้น หากแตยัง
เปนปญหาท่ีฝงรากลึกอยูในสังคมไทยมาเปนเวลายาวนาน การใชมาตรการทางการเมืองและมาตรการทางดาน
กฎหมายจึงไมเพียงพอท่ีจะเอาชนะปญหาเหลานี้ได กลยุทธท่ีสําคัญอยางยิ่งในการควบคุมคอรรัปชันคือ        
กลยุทธทางสังคมท่ีจะตองเนนในเรื่องปทัสถานทางดานจริยธรรม (Ethical Norms) การศึกษา (Education) 
และการจัดต้ังกลุมเครือขายภาคประชาชนเฝาระวังการคอรรัปชันของนักการเมืองและขาราชการ (Public 
Vigilance)  (สังศิต  พิริยะรังสรรค, ๒๕๔๙)  
     การรวมตัวกันของเครือขายภาคประชาชน โดยบุคคล องคกรภาคประชาชน องคกรท่ีไมแสวงหา    
ผลกําไร และสถาบันทางดานธุรกิจและสังคม โดยมีการจัดองคกรอยางแข็งตัวและมีองคกรนําในการดําเนินงาน
และมีความเปนอิสระ (Autonomous Organizations) นับเปนอีกหนึ่งกลไกสําคัญในการสรางระบบควบคุม
และลงโทษทางสังคมตอนักการเมืองท่ีทุจริตประพฤติมิชอบ เนื่องจากองคกรภาคประชาชนจะริเริ่มดําเนิน
กิจกรรมตามกลยุทธและแนวทางดวยรูปแบบตาง ๆ ท่ีหลากหลาย การเคลื่อนไหวขององคกรเครือขายภาค
ประชาชนอาจเกิดข้ึนอยางเปนธรรมชาติ ดวยจํานวนเพียง ๒ - ๓ คน หรือ ๒๐๐ - ๓๐๐ คน มีแนวคิดท่ีเชื่อม่ัน
ในการเรียนรูและการตอสูดวยตนเอง ประชาชนจะสามารถมีจิตสํานึกและความรับผิดชอบตอสังคมดวยตัวเองได 
และมีศักยภาพอยางเพียงพอท่ีจะเปลี่ยนแปลงระบอบการทุจริตได โดยจะใหความสําคัญกับการตอสูทางสังคม
เปนหลักมากกวาการตอสูทางการเมือง ซ่ึงเปนการมุงการเรียกรองทางศีลธรรมอยางสันติ  
     กระบวนการสรางกลไกการควบคุมและลงโทษทางสังคม สามารถเกิดข้ึนไดในสองลักษณะ กลาวคือ 
ในดานหนึ่ง อาจเปนการเรียกรองใหผูท่ีกําลังสนับสนุน รวมมือและคํ้าจุนระบอบการทุจริต ถอนการสนับสนุน 
หรือไมใหการรวมมือกับระบอบนี้อีกตอไป ไมวาจะเปนกลุมธุรกิจ นักการเมือง ขาราชการ หรือองคกรท่ี
สนับสนุนดานเงินทุนหรือเคยเขารวมในกระบวนการทุจริต ท้ังในทางเศรษฐกิจและการเมือง และอีกดานหนึ่ง 
คือการเรียกรองใหบุคคล กลุมบุคคล และองคกรภาคประชาชนรวมกันลงโทษทางสังคม (Social Sanction) 
ตอบุคคลท่ีคํ้าจุนระบอบการทุจริตเอาไว โดยการไมคบคาสมาคม ไมยุงเก่ียว ไมแสดงความเคารพ ไมยกมือไหว
เม่ือพบ ฯลฯ รวมท้ังรวมคิดคนหามาตรการท่ีแสดงใหเห็นถึงความไมพอใจในรูปแบบตาง ๆ เพ่ือใหระบอบนี้เกิด
ความสํานึกในความผิดทางดานศีลธรรมท่ีไดทําลงไปจนกวาระบอบนี้จะสิ้นสุดลง กิจกรรมของประชาชนจึงถือ
เปนกระบวนการสรางและสงเสริมวัฒนธรรมประชาธิปไตยของภาคประชาชน โดยวัฒนธรรมประชาธิปไตยของ

 

๑๐๖ 
 

ภาคประชาชนจะนําไปสูการกระตือรือรนท่ีจะชวยเฝาระวังการทุจริตคอรรัปชัน การละเมิดจริยธรรมทาง
การเมืองและผลประโยชนทับซอนของนักการเมือง โดยอาศัยชองทางตางๆ เชน การเปดโปง การตรวจสอบ 
การคัดคาน และการตอตานกับการทําอันไมสุจริตและขาดคุณธรรมของนักการเมืองและรัฐบาล  

วฒันธรรมและการแสดงออกทางการเมืองในการรวมตรวจสอบและลงโทษทางสังคม จึงมีความสําคัญ
เปนอยางมากตอการพัฒนาการเมืองระบอบประชาธิปไตย โดยเฉพาะอยางยิ่งการสรางระบบการควบคุมและ
ลงโทษทางสังคม (Social Sanction) ซ่ึงเปนมาตรการทางสังคมสําหรับการปองกันมิใหนักการเมืองตองไป
แสวงหาประโยชนอันมิชอบ  
กลยุทธการสรางระบบควบคุมและลงโทษทางสังคม (Social Sanction) 

๑.  ปรับปรุงกฎหมายและมาตรการในการควบคุมตรวจสอบ และกําหนดบทลงโทษนักการเมืองท่ีทํา
ความผิดเก่ียวกับการทุจริตในการดําเนินนโยบายของรัฐ  
     ๒.  ใหสื่อมวลชนและองคกรภาคประชาสังคมมีบทบาทในการควบคุมทางสังคมตอนักการเมืองท่ีทําผิด
เก่ียวกับการทุจริต โดยการนําเสนอขอมูลขาวสารเก่ียวกับความผิดทางการเมืองอยางตอเนื่อง และอาจไดรับ
เงินสนับสนุนการผลิตสื่อจากกองทุนพัฒนาการเมือง  
     ๓.  ปรับปรุงกฎหมายเรื่องคดีทุจริตของนักการเมืองใหไมมีขอจํากัดทางอายุความ  
     ๔.  กําหนดกระบวนการในการลงโทษใหเปนไปอยางรวดเร็ว เห็นผล เพ่ือใหประชาชนเกิดความเชื่อม่ัน
ในระบบวาสรางความเปนธรรมและมีประสิทธิภาพ โดยอาจมีมาตรการเวนวรรคนักการเมืองท่ีทําผิดเพ่ือรอผล      
การพิจารณาและเพ่ิมบทลงโทษ เชน หามลงสมัครตําแหนงทางการเมืองหรือทางราชการทุกระดับ ภายใน
ระยะเวลา ๑๐ ป  
     ๕.  สงเสริมการนํามาตรการทางสังคมมาใชในการควบคุม การลงโทษทางสังคมมากข้ึน เชน การนํา
มาตรการตอตานนักการเมืองท่ีทุจริตโดยการไมสนับสนุนในกิจกรรมตาง ๆ การตอตานโดยไมใหความรวมมือ   
ไมใชผลิตภัณฑท่ีผลิตจากบริษัทท่ีมีการทําลายสิ่งแวดลอม เปนตน  
     ๖.  จัดใหมีหนวยงานกลางท่ีมีอํานาจตามกฎหมายในการยื่นฟองคดีอาญาท่ีเก่ียวของกับการทุจริตของ
นักการเมือง เชน สภาพัฒนาการเมือง โดยมีประชาชนเปนผูรองทุกข  
     ๗.  ปรับปรุงกฎหมายพรรคการเมืองใหพรรคการเมืองตองมีสวนรวมรับผิดชอบคดีทุจริตของ
นักการเมืองในสังกัด  
     ๘.  สนับสนุนงบประมาณใหสภาผูแทนราษฎรมีสื่อเพ่ือควบคุมการทุจริตของนักการเมือง และเชิดชู 
นักการเมืองท่ีทําความดี  
     ๙.  รณรงคใหประชาชนตระหนักถึงอํานาจหนาท่ีของตนท่ีจะควบคุมตรวจสอบคุณธรรมจริยธรรมของ
นักการเมืองและผูนําทางการเมือง และสงเสริมใหประชาชนมีอํานาจและบทบาทในการตรวจสอบคุณธรรม
จริยธรรมของนักการเมืองและผูนําทุกระดับ โดยยึดหลักจารีตประเพณี ศีลธรรม และวัฒนธรรมโดยไมยึด
กฎหมาย ซ่ึงเปนการลงโทษทางสังคม  
     ๑๐.  จัดใหมีองคกรแบบ คตส. ในระดับชุมชน หมูบาน ตําบล เพ่ือตรวจสอบนักการเมืองในระดับทองถ่ิน  
     ๑๑.  ใหมีสภาประชาชน ต้ังแตระดับหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ภาค และประเทศ เพ่ือเปนสภา
คูขนานกับการเมืองแบบตัวแทน รวมท้ังใหเด็กและเยาวชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาการเมือง และตองมี
กฎหมายรองรับสภาประชาชน เพ่ือใหมีอํานาจในการเรียกนักการเมืองหรือขาราชการมาชี้แจง รวมถึงกําหนด
บทลงโทษในกรณีท่ีไมมาชี้แจง 
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๑๐๖ 
 

ภาคประชาชนจะนําไปสูการกระตือรือรนท่ีจะชวยเฝาระวังการทุจริตคอรรัปชัน การละเมิดจริยธรรมทาง
การเมืองและผลประโยชนทับซอนของนักการเมือง โดยอาศัยชองทางตางๆ เชน การเปดโปง การตรวจสอบ 
การคัดคาน และการตอตานกับการทําอันไมสุจริตและขาดคุณธรรมของนักการเมืองและรัฐบาล  

วฒันธรรมและการแสดงออกทางการเมืองในการรวมตรวจสอบและลงโทษทางสังคม จึงมีความสําคัญ
เปนอยางมากตอการพัฒนาการเมืองระบอบประชาธิปไตย โดยเฉพาะอยางยิ่งการสรางระบบการควบคุมและ
ลงโทษทางสังคม (Social Sanction) ซ่ึงเปนมาตรการทางสังคมสําหรับการปองกันมิใหนักการเมืองตองไป
แสวงหาประโยชนอันมิชอบ  
กลยุทธการสรางระบบควบคุมและลงโทษทางสังคม (Social Sanction) 

๑.  ปรับปรุงกฎหมายและมาตรการในการควบคุมตรวจสอบ และกําหนดบทลงโทษนักการเมืองท่ีทํา
ความผิดเก่ียวกับการทุจริตในการดําเนินนโยบายของรัฐ  
     ๒.  ใหสื่อมวลชนและองคกรภาคประชาสังคมมีบทบาทในการควบคุมทางสังคมตอนักการเมืองท่ีทําผิด
เก่ียวกับการทุจริต โดยการนําเสนอขอมูลขาวสารเก่ียวกับความผิดทางการเมืองอยางตอเนื่อง และอาจไดรับ
เงินสนับสนุนการผลิตสื่อจากกองทุนพัฒนาการเมือง  
     ๓.  ปรับปรุงกฎหมายเรื่องคดีทุจริตของนักการเมืองใหไมมีขอจํากัดทางอายุความ  
     ๔.  กําหนดกระบวนการในการลงโทษใหเปนไปอยางรวดเร็ว เห็นผล เพ่ือใหประชาชนเกิดความเชื่อม่ัน
ในระบบวาสรางความเปนธรรมและมีประสิทธิภาพ โดยอาจมีมาตรการเวนวรรคนักการเมืองท่ีทําผิดเพ่ือรอผล      
การพิจารณาและเพ่ิมบทลงโทษ เชน หามลงสมัครตําแหนงทางการเมืองหรือทางราชการทุกระดับ ภายใน
ระยะเวลา ๑๐ ป  
     ๕.  สงเสริมการนํามาตรการทางสังคมมาใชในการควบคุม การลงโทษทางสังคมมากข้ึน เชน การนํา
มาตรการตอตานนักการเมืองท่ีทุจริตโดยการไมสนับสนุนในกิจกรรมตาง ๆ การตอตานโดยไมใหความรวมมือ   
ไมใชผลิตภัณฑท่ีผลิตจากบริษัทท่ีมีการทําลายสิ่งแวดลอม เปนตน  
     ๖.  จัดใหมีหนวยงานกลางท่ีมีอํานาจตามกฎหมายในการยื่นฟองคดีอาญาท่ีเก่ียวของกับการทุจริตของ
นักการเมือง เชน สภาพัฒนาการเมือง โดยมีประชาชนเปนผูรองทุกข  
     ๗.  ปรับปรุงกฎหมายพรรคการเมืองใหพรรคการเมืองตองมีสวนรวมรับผิดชอบคดีทุจริตของ
นักการเมืองในสังกัด  
     ๘.  สนับสนุนงบประมาณใหสภาผูแทนราษฎรมีสื่อเพ่ือควบคุมการทุจริตของนักการเมือง และเชิดชู 
นักการเมืองท่ีทําความดี  
     ๙.  รณรงคใหประชาชนตระหนักถึงอํานาจหนาท่ีของตนท่ีจะควบคุมตรวจสอบคุณธรรมจริยธรรมของ
นักการเมืองและผูนําทางการเมือง และสงเสริมใหประชาชนมีอํานาจและบทบาทในการตรวจสอบคุณธรรม
จริยธรรมของนักการเมืองและผูนําทุกระดับ โดยยึดหลักจารีตประเพณี ศีลธรรม และวัฒนธรรมโดยไมยึด
กฎหมาย ซ่ึงเปนการลงโทษทางสังคม  
     ๑๐.  จัดใหมีองคกรแบบ คตส. ในระดับชุมชน หมูบาน ตําบล เพ่ือตรวจสอบนักการเมืองในระดับทองถ่ิน  
     ๑๑.  ใหมีสภาประชาชน ต้ังแตระดับหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ภาค และประเทศ เพ่ือเปนสภา
คูขนานกับการเมืองแบบตัวแทน รวมท้ังใหเด็กและเยาวชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาการเมือง และตองมี
กฎหมายรองรับสภาประชาชน เพ่ือใหมีอํานาจในการเรียกนักการเมืองหรือขาราชการมาชี้แจง รวมถึงกําหนด
บทลงโทษในกรณีท่ีไมมาชี้แจง 
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๑๐๗ 
 

แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรม 
ช่ือวิชา  การใชกลไกทางสังคมเพ่ือตอตานการทุจริต (Social Sanction) 
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 

 

 
 

 

๑๐๘ 
 

                   บทเรียนท่ี ๑๑  
ช่ือวิชา   วินัยและความรับผิดชอบของลูกเสือชอสะอาดในการสรางสังคมและสรางชาติ    เวลา ๙๐ นาที                               

ขอบขายรายวิชา 
 ๑. ความหมายและวัตถุประสงคของวินัย 
 ๒. วินัยและแนวปฏิบัติในการสรางพลเมืองดีของชาติ 
 ๓. วินัยกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

 จุดหมาย   
เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับวินัยและความรับผิดชอบของลูกเสือ          

ชอสะอาดในการสรางสังคมท่ีดี  
วัตถุประสงค 

เม่ือจบบทเรียนนี้แลว ผูเขารับการฝกอบรมสามารถ 
๑. บอกความหมายและวัตถุประสงคของวินัยได 
๒.  บอกคุณลักษณะของพลเมืองดีของชาติได 
๓.  นําความรูเก่ียวกับวินัยกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต ไปใชในชีวิตประจําวันได 

วิธีสอน/กิจกรรม 
๑. นําเขาสูบทเรียนโดยใชเพลงท่ีเก่ียวของกับความรับผิดชอบ  ๑๐  นาที 
 หรือใชเกม สื่อ วีดิทัศน นิทาน ฯลฯ    
๒. บรรยายเนื้อหานําไปสูการปฏิบัติงานของผูเขารับกาฝกรอบรม ๒๐  นาที 
๓. แบงลูกเสือเพ่ือศึกษาและปฏิบัติตามใบงาน   ๒๐  นาที  
๔. รายงานผลการปฏิบัติตามใบงาน   ๓๐  นาที 
๕. อภิปรายสรุป                                                       ๑๐  นาที 

ส่ือการสอน 
๑. เพลง ภาพ แผนภูมิ เกม นิทาน สื่อ วีดิทัศน  
๒. ใบความรู ใบงาน    

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

เนื้อหาวิชา 
๑.  ความหมายและวัตถุประสงคของวินัย 
๒.  วินัยและแนวปฏิบัติในการสรางพลเมืองและสรางชาติ 
๓.  วินัยกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
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๑๐๘ 
 

                   บทเรียนท่ี ๑๑  
ช่ือวิชา   วินัยและความรับผิดชอบของลูกเสือชอสะอาดในการสรางสังคมและสรางชาติ    เวลา ๙๐ นาที                               

ขอบขายรายวิชา 
 ๑. ความหมายและวัตถุประสงคของวินัย 
 ๒. วินัยและแนวปฏิบัติในการสรางพลเมืองดีของชาติ 
 ๓. วินัยกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

 จุดหมาย   
เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับวินัยและความรับผิดชอบของลูกเสือ          

ชอสะอาดในการสรางสังคมท่ีดี  
วัตถุประสงค 

เม่ือจบบทเรียนนี้แลว ผูเขารับการฝกอบรมสามารถ 
๑. บอกความหมายและวัตถุประสงคของวินัยได 
๒.  บอกคุณลักษณะของพลเมืองดีของชาติได 
๓.  นําความรูเก่ียวกับวินัยกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต ไปใชในชีวิตประจําวันได 

วิธีสอน/กิจกรรม 
๑. นําเขาสูบทเรียนโดยใชเพลงท่ีเก่ียวของกับความรับผิดชอบ  ๑๐  นาที 
 หรือใชเกม สื่อ วีดิทัศน นิทาน ฯลฯ    
๒. บรรยายเนื้อหานําไปสูการปฏิบัติงานของผูเขารับกาฝกรอบรม ๒๐  นาที 
๓. แบงลูกเสือเพ่ือศึกษาและปฏิบัติตามใบงาน   ๒๐  นาที  
๔. รายงานผลการปฏิบัติตามใบงาน   ๓๐  นาที 
๕. อภิปรายสรุป                                                       ๑๐  นาที 

ส่ือการสอน 
๑. เพลง ภาพ แผนภูมิ เกม นิทาน สื่อ วีดิทัศน  
๒. ใบความรู ใบงาน    

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

เนื้อหาวิชา 
๑.  ความหมายและวัตถุประสงคของวินัย 
๒.  วินัยและแนวปฏิบัติในการสรางพลเมืองและสรางชาติ 
๓.  วินัยกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
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๑๐๙ 
 

เอกสารประกอบการสอนท่ี ๑ 
เรื่อง 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 
เชน ในการประชุม ถาไมมีระเบียบ โตะเกาอ้ีก็วางเกะกะท่ัวไป คนก็เดินกันไปเดินกันมา พูดนี่ก็ฟงกันไมรูเร่ือง 
สับสน แมแตเม่ืออยูในบานของเรา ถาสิ่งของต้ังวางไมเปนระเบียบกระจัดกระจายอยูตรงโนนตรงนี้ แมแตจะ
เดินก็ยาก เดินไปก็เตะโนน ชนนี่ กวาจะถึงประตูก็เสียเวลาต้ังหลายนาที แตพอจัดของใหเปนระเบียบ ตกลงกัน
วาตรงนี้เปนทางเดิน ก็เวนไวเปนชองวางเดินพรวดเดียวก็ถึงประตู ทําใหสะดวกรวดเร็ว  กิจการตาง ๆ ตองมี
ระเบียบหรือตองอาศัยวินัยมาจัดสรรโอกาสท้ังนั้น ท่ีเห็นไดงาย ๆ เชน เม่ือแพทยจะผาตัด ศัลยแพทยจะ
ตองการวินัยมาก จะตองจัดระเบียบเครื่องมือท่ีใชตามลําดับ การทํางานอยางเครงครัดทีเดียว ตองตกลงกันไว
กอนวา ข้ันตอนใดจะใชเครื่องมือไหน และสงเครื่องมือใหถูกตอง คนนี้ยืนตรงนี้ จังหวะนี้ ถึงเวลาไหนสงเครื่อง
อันไหน เพราะอยูในชวงของความเปนความตาย พยาบาลท่ีจัดเตรียมเครื่องมือ ตองพรอมและตองจัดใหถูก
ลําดับทุกอยาง ผิดนิดไมได เพราะงานนั้นตองเปนไปตามเวลาท่ีจํากัด ฉะนั้น ในกิจการท่ียิ่งมีความสําคัญ       
มีความซับซอน มีความเปนความตายเขามาเก่ียวของ วินัยจะยิ่งตองมีความเครงครัดแมนยํามากยิ่งข้ึน ในสังคม
วงกวางออกไป ถาชีวิตคนไมปลอดภัย สังคมไมมีความเปนระเบียบ มีโจร มีขโมย มีการทํารายกัน เราจะไปไหน
เวลาไหน ก็ไมสะดวก เพราะกลัววาถาไปเวลานี้หรือผานสถานท่ีจุดนั้นแลว อาจจะถูกทํารายได เม่ือคนไมกลา
เดินทาง มีความหวาดระแวง กิจการงานของสังคมและการโดยนัยนี้ วินัยจึงชวยจัดทําใหเกิดระบบระเบียบใน
ชีวิตและสังคมข้ึน ทําใหเกิดความคลองตัว จะทําอะไรตออะไรก็ไดผล ฉะนั้น การจัดวางวินัยจะตองคํานึงถึง
ความมุงหมายนี้อยูเสมอ เชน ตองตรวจสอบวาการจัดวางวินัยของเรามีความมุงหมายชัดเจนหรือไม ท่ีจะชวย
ใหชีวิตและกิจการงานเปนไปไดดวยดี เกิดมีโอกาส และทําใหม่ันใจวาเม่ือเราจัดระบบระเบียบเรียบรอยดีแลว 
โอกาสในการพัฒนาชีวิตจะเกิดข้ึน ความเปนอยูและกิจการตาง ๆ จะเปนไปดวยความคลองตัว นําไปสูจุดหมาย
ดีงามท่ีตองการ  ในการพัฒนามนุษยระยะยาว ถาไมมีวินัยเปนฐาน ก็จะทําใหเกิดความขัดของ วุนวายสับสน 
ฉะนั้น เราจึงจัดวางวินัยเพ่ือความมุงหมายระยะยาวในการพัฒนามนุษยดวย และดวยเหตุนี้ วินัยจึงเปนเรื่อง
สําคัญในสังคมประชาธิปไตย เพราะประชาธิปไตยตองการโอกาสเหลานี้  ในการท่ีจะใหมนุษยมาสื่อ             
มาแสดงออก เพ่ือนําเอาศักยภาพของตัวเองออกมารวมในการสรางสรรคสังคมอยางไดผล 

สรุปวา   วินัยมีความหมายเชิงบวก คือ เปนการจัดสรรโอกาสใหชีวิตและสังคมดําเนินไปโดยสะดวก 
คลองตัว ไดผลมีประสิทธิภาพ และเปนโอกาสแกการพัฒนามนุษยดวย ความสําคัญของวินัย อยูท่ีการฝกคนให
มีศีล ศีลนั้นมีความสําคัญมาก เม่ือคนต้ังอยูในวินัยอยางท่ีเรียกกันวาเปนคนมีวินัยแลว พระพุทธเจาตรัสวาเปน
องคประกอบสําคัญอยางหนึ่งในสิ่งท่ีเรียกวา แสงเงินแสงทองของชีวิตท่ีดีงาม ซ่ึงมี ๗ ประการดวยกัน ความมี
วินัยหรือศีลนี้เปนรุงอรุณของการศึกษา หรือแสงเงินแสงทองนั้นอยางหนึ่ง พระพุทธเจาตรัสวา เม่ือพระอาทิตย

 

๑๑๐ 
 

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
เหน็อะไรแลวจะปฏิบัติการอะไรอยางไร เราทําไปตามความเคยชินกันเปนสวนใหญ ความเคยชินเกิดจากอะไร 
ก็เกิดตามธรรมดาของธรรมชาติหรือตามธรรม คือความเปนไปตามเหตุปจจัยในการดําเนินชีวิตของมนุษย
นั่นเอง มนุษยทําพฤติกรรมอะไรอยางไร พอทําไปแลวครั้งสองครั้ง ก็เริ่มมีแนวโนมท่ีจะทําอยางนั้น และก็จะทํา
อยางนั้นซํ้าไปซํ้ามาจนชิน พอชินแลวก็ยึดม่ัน แลวก็เกิดความพึงพอใจในพฤติกรรมท่ีเคยชินนั้น พอชินแลว     
ก็เปลี่ยนแปลงแกไขยาก ยิ่งยึดม่ันแลวก็ยิ่งถอนยาก และปุถุชนก็จะมีเหตุผลมาปกปองตนเองเสียดวย ทําให     
ไมยอมเปลี่ยน ฉันจะตองยึดแบบนี้ ใครจะมาบอกใหทําอยางอ่ืนไมเอา ฉะนั้น เราจึงตองถือโอกาสใช          
ความเคยชินของมนุษยใหเปนประโยชนแกตัวเขา เราตองยอมรับวามนุษยท้ังหลายอยูดวยความเคยชิน จริงอยู
มนุษยนั้นเปนสัตวท่ีตองฝกและฝกได แตเราก็ตองยอมรับดวยวา การท่ีจะฝกคนนี้ตองใชความสามารถและ 
ตองมีระบบในการฝก ซ่ึงตองสอดคลองกับธรรมชาติ บางทีก็เหน็ดเหนื่อยพอสมควร ถาเขาเคยชินอยางไรแลว  
ก็แกยาก เรายอมรับความจริงนี้เสียกอน เม่ือเรายอมรับความเคยชินเปนสําคัญแลว เราก็ใชความเคยชินเปน 
การฝกข้ันแรก 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 ก็เทากับวาเราเสียเปรียบหรือเริ่มเสียโอกาสแลว แลวก็มีหวังวาพฤติกรรมนั้นจะกลายเปน
พฤติกรรมเคยชินของเขาตอไป ซ่ึงเปนพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค ทีนี้พอเคยชินแลว คราวนี้เราก็ลําบาก แกไขยาก
เขาก็จะมีพฤติกรรมเคยชินอยางนั้นติดตัวไป ฉะนั้น เพ่ือชิงใหเกิดพฤติกรรมท่ีดีไวกอน และกันพฤติกรรมท่ีไมดี
ไมใหเกิดข้ึน เรารีบเอาพฤติกรรมท่ีดีท่ีเราเรียกวาวินัย คือ พฤติกรรมเคยชินท่ีดีเขาไปใหเสียกอน พอพฤติกรรม
ท่ีดีเขาไปเปนตัวเลือกท่ี ๑ และเขาจับเอาพฤติกรรมนั้นแลว ก็มีแนวโนมวาพอเจอสถานการณอยางนั้นครั้งท่ี ๒ 
เขาก็จะทําอยางนั้น พอ ๓ - ๔ ครั้ง คราวนี้ลงตัวแลว กลายเปนพฤติกรรมเคยชินท่ีดี คราวนี้ก็สบายแลว ฉะนั้น      
จึงควรใชวิธีพ้ืนฐานในการสรางวินัย ซ่ึงไมตองลงทุนลงแรงอะไรมากนี้ ถาเราไมทําเราก็ตองเสียโอกาส         
ถึงอยางไรมันก็ตองเคยชินไปทางใดทางหนึ่งอยูแลว เราก็ชิงใหชินไปในทางท่ีดีเสียเลย ฉะนั้น จึงเอาพฤติกรรม
เคยชินมาเปนพ้ืนฐาน เปนวิธีการเบื้องตนในการสรางวินัย โดยการทําใหเกิดพฤติกรรมเคยชินท่ีดี 
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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 คือความเปนไปตามเหตุปจจัยในการดําเนินชีวิตของมนุษย
นั่นเอง มนุษยทําพฤติกรรมอะไรอยางไร พอทําไปแลวครั้งสองครั้ง ก็เริ่มมีแนวโนมท่ีจะทําอยางนั้น และก็จะทํา
อยางนั้นซํ้าไปซํ้ามาจนชิน พอชินแลวก็ยึดม่ัน แลวก็เกิดความพึงพอใจในพฤติกรรมท่ีเคยชินนั้น พอชินแลว     
ก็เปลี่ยนแปลงแกไขยาก ยิ่งยึดม่ันแลวก็ยิ่งถอนยาก และปุถุชนก็จะมีเหตุผลมาปกปองตนเองเสียดวย ทําให     
ไมยอมเปลี่ยน ฉันจะตองยึดแบบนี้ ใครจะมาบอกใหทําอยางอ่ืนไมเอา ฉะนั้น เราจึงตองถือโอกาสใช          
ความเคยชินของมนุษยใหเปนประโยชนแกตัวเขา เราตองยอมรับวามนุษยท้ังหลายอยูดวยความเคยชิน จริงอยู
มนุษยนั้นเปนสัตวท่ีตองฝกและฝกได แตเราก็ตองยอมรับดวยวา การท่ีจะฝกคนนี้ตองใชความสามารถและ 
ตองมีระบบในการฝก ซ่ึงตองสอดคลองกับธรรมชาติ บางทีก็เหน็ดเหนื่อยพอสมควร ถาเขาเคยชินอยางไรแลว  
ก็แกยาก เรายอมรับความจริงนี้เสียกอน เม่ือเรายอมรับความเคยชินเปนสําคัญแลว เราก็ใชความเคยชินเปน 
การฝกข้ันแรก 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 ก็เทากับวาเราเสียเปรียบหรือเริ่มเสียโอกาสแลว แลวก็มีหวังวาพฤติกรรมนั้นจะกลายเปน
พฤติกรรมเคยชินของเขาตอไป ซ่ึงเปนพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค ทีนี้พอเคยชินแลว คราวนี้เราก็ลําบาก แกไขยาก
เขาก็จะมีพฤติกรรมเคยชินอยางนั้นติดตัวไป ฉะนั้น เพ่ือชิงใหเกิดพฤติกรรมท่ีดีไวกอน และกันพฤติกรรมท่ีไมดี
ไมใหเกิดข้ึน เรารีบเอาพฤติกรรมท่ีดีท่ีเราเรียกวาวินัย คือ พฤติกรรมเคยชินท่ีดีเขาไปใหเสียกอน พอพฤติกรรม
ท่ีดีเขาไปเปนตัวเลือกท่ี ๑ และเขาจับเอาพฤติกรรมนั้นแลว ก็มีแนวโนมวาพอเจอสถานการณอยางนั้นครั้งท่ี ๒ 
เขาก็จะทําอยางนั้น พอ ๓ - ๔ ครั้ง คราวนี้ลงตัวแลว กลายเปนพฤติกรรมเคยชินท่ีดี คราวนี้ก็สบายแลว ฉะนั้น      
จึงควรใชวิธีพ้ืนฐานในการสรางวินัย ซ่ึงไมตองลงทุนลงแรงอะไรมากนี้ ถาเราไมทําเราก็ตองเสียโอกาส         
ถึงอยางไรมันก็ตองเคยชินไปทางใดทางหนึ่งอยูแลว เราก็ชิงใหชินไปในทางท่ีดีเสียเลย ฉะนั้น จึงเอาพฤติกรรม
เคยชินมาเปนพ้ืนฐาน เปนวิธีการเบื้องตนในการสรางวินัย โดยการทําใหเกิดพฤติกรรมเคยชินท่ีดี 
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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       
ถาหวัหนางานเปนคนมีปญญา 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 วัฒนธรรมเขาแถวก็มี 
มาจากการถายทอดตามความเคยชิน 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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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
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๑๑๒ 
 

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
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๑๑๓ 
 

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 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 
ออกมาชวยเปนสวนรวมในการเสริมสรางประโยชนสุขใหแกสังคม เสรีภาพท่ีแทจริงอยูท่ีนี่ เสรีภาพท่ีเขาใจผิด 
ก็คือ การท่ีแตละคนจะเอาแตผลประโยชนเขาตัวเอง เสรีภาพกลายเปนมีความหมายวา ฉันจะเอาอะไรก็ตองได
ตามท่ีฉันตองการ แตท่ีจริงนั้นเสรีภาพมีไวเปนองคประกอบของประชาธิปไตย เพ่ือใหการปกครองนั้น
สรางสรรคประโยชนสุขแกสังคมไดจริง โดยการจัดการเอ้ืออํานวยโอกาสใหบุคคลแตละคนมาชวยกันเสริมสราง
สังคมได ถาบุคคลไมมีเสรีภาพ ความคิดความเห็น สติปญญาของเขาก็ไมมีโอกาสท่ีจะมามีสวนรวมในการ

 

๑๑๔ 
 

สรางสรรคสังคม แตเม่ือเขามีเสรีภาพ สติปญญา ความคิดเห็นท่ีดีของเขาก็ออกมาชวยสรางสรรคสังคมท่ีดีงาม
ข้ึนได ประชาธิปไตยก็สําเร็จ แตประชาธิปไตยท่ีไมถูกตอง ก็เพ้ียนไป กลายเปนระบบแกงแยงผลประโยชนของ
ปจเจกชน ท่ีแตละคนก็มองเสรีภาพในความหมายวาฉันจะเอาอะไร ก็ตองเอาใหได ถาเปนอยางนี้ประชาธิปไตย
ก็อยูไมรอด  

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  
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สรางสรรคสังคม แตเม่ือเขามีเสรีภาพ สติปญญา ความคิดเห็นท่ีดีของเขาก็ออกมาชวยสรางสรรคสังคมท่ีดีงาม
ข้ึนได ประชาธิปไตยก็สําเร็จ แตประชาธิปไตยท่ีไมถูกตอง ก็เพ้ียนไป กลายเปนระบบแกงแยงผลประโยชนของ
ปจเจกชน ท่ีแตละคนก็มองเสรีภาพในความหมายวาฉันจะเอาอะไร ก็ตองเอาใหได ถาเปนอยางนี้ประชาธิปไตย
ก็อยูไมรอด  

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  
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เอกสารประกอบการสอนท่ี ๒ 
เรื่อง วินัยและความรับผิดชอบของลูกเสือชอสะอาดในการสรางสังคมท่ีดี 

 
วินัย (DISCIPLINE) 

คือ การอยูในระเบียบแบบแผน ขอบังคับ ขอปฏิบัติ หรือกฎกติกา ท่ีกลุมนั้น ๆ กําหนดข้ึน  
ประโยชนของวินัย 

สรางความเจริญรุงเรืองและความม่ันคงใหตนเอง บาน ชุมชน สังคม ประเทศชาติ และโลก  
วินัยมี ๒ อยาง  

วินัยภายนอก (EXTERNAL DISCIPLINE) เกิดจากการปฏิบัติโดยบังคับ อาศัยกฎระเบียบ หากฝาฝน
จะไดรับโทษ จะปฏิบัติขณะอยูรวมกับผูอ่ืน  

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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เอกสารประกอบการสอนท่ี ๓ 
เรื่อง วินัยสรางคน 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 
 ขอทุกคนท่ีอยูในสังคม  จงนิยมของไทยใชของไทย 
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๑๑๖ 
 

เอกสารประกอบการสอนท่ี ๓ 
เรื่อง วินัยสรางคน 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 
 ขอทุกคนท่ีอยูในสังคม  จงนิยมของไทยใชของไทย 
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๑๑๗ 
 

  มีระเบียบวินัยดียอมมีสุข  เพราะเปนยุคกาวหนาสงเสริมให 
 เปนคนดีมีระเบียบมีวินัย  ยอมสุขใจชีวิตเลิศประเสริฐครัน 
 
แบบทดสอบทายเรื่อง 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

๑๑๘ 
 

เอกสารประกอบการสอนท่ี ๔ 
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 

จากตัวอยางประเทศญ่ีปุนท่ีติดอันดับเรื่องความมีระเบียบวินัย หันมามองดูประเทศไทย จะเห็นวา    
ในยุคหนึ่ง เคยมีคําเปรียบเปรยท่ีสะทอนใหเห็นความเปนคนไทยอยูประโยคหนึ่งคือ “ทําอะไรตามใจไดคือ     
ไทยแท” แมมุมหนึ่งสะทอนใหเห็นวาคนไทยสวนใหญชอบความเปนอิสระ ไมชอบอยูใตอาณัติหรือการกํากับ
ของใคร แตอีกความหมายหนึ่งก็แสดงใหเห็นวา คนไทยมีนิสัยชอบทําอะไรตามใจตนเอง ทําใหในบางครั้ง
เหมือนไมชอบอยูในระเบียบวินัย ยิ่งสภาพทางเศรษฐกิจท่ีบีบรัดมากข้ึนอยางในปจจุบัน ก็ยิ่งทําใหการแขงขัน
แยงชิงกันมีมากข้ึน โดยไมเคารพหรือปฏิบัติตามกฎเกณฑกติกาการอยูรวม ใครมีพละกําลังเสนสายหรือ     
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๑๑๘ 
 

เอกสารประกอบการสอนท่ี ๔ 
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 

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

เปนชวงเวลาเหมาะสมท่ีจะบมเพาะเมล็ดพันธุแหงวินัยใหเกิดข้ึนในตัวเด็ก ต้ังแตแรกและหยั่งราก 
อยางม่ันคงเม่ือโตเปนผูใหญ ใหเด็กมีวินัยในตนเอง เพราะวินัยในตนเองจะเปนปจจัยสําคัญของการอยูรวมกับ
ผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุข ท้ังในวัยเด็กจนโตเปนผูใหญ ซ่ึงไดแกความสามารถในการควบคุมตนเอง           
ใหประพฤติปฏิบัติในสิ่งท่ีไดเรียนรูมาวาเปนสิ่งท่ีดี และละเวนไมปฏิบัติในสิ่งท่ีไมดี และไมเปนท่ียอมรับของ
สังคม อันทําใหเกิดผลดีท้ังตอตนเองและไมทําใหผูอ่ืนเดือดรอน ท้ังยังสงผลใหสังคมมีความสงบสุข มีความเปน
ระเบียบเรียบรอยอีกดวย 
 งานวิจัยดานจิตวิทยาหลายชิ้นมีขอสรุปตรงกันวา สังคมไทยกําลังประสบปญหาคนขาดระเบียบวินัย 
สงผลใหสังคมเต็มไปดวยอันตรายและความเสี่ยงหลายประการ ท้ังปญหายาเสพติด การแกงแยงชิงดี ทุจริต
และประพฤติมิชอบ ตลอดจนอาชญากรรมตาง ๆ ขณะท่ีโลกปจจุบันเปนยุคแหงขอมูลขาวสาร การมีระเบียบ
วินัยของสมาชิกในสังคม ถือเปนสิ่งจําเปนท่ีจะชวยจัดระบบขอมูลขาวสาร ใหสามารถนําไปใชประโยชนได  
การท่ียังคงปลอยใหคนในสังคมอยูในสภาพ “ทําอะไรตามใจคือคนไทยแท” มีแตทําใหสังคมเกิดความสับสน
และไรระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการควรปลูกฝงการมีระเบียบวินัยแกเด็กในวัยเรียน และกระทรวงวัฒนธรรม
ควรสรางจิตสํานึกแกประชาชนวงกวาง ประเทศไทยก็จะพัฒนาไปเร็วกวาท่ีเปนอยูในขณะนี้ 
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เอกสารประกอบการสอนท่ี ๕ 
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.. 
และเม่ือถึงวันนั้น...มีคนไปเตือน...ไปลงโทษ...ไอคนทําผิด... 
มันจะถามวา... 
กูทําผิดอะไร... 
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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... 
คือประวัติและผลงานของผมยอดเยี่ยม...มาตลอด... 
เลยชวยใหรอดไปไดครั้งหนึ่ง... 
คนไทยท้ังหมด...ท่ีทํางานท่ีนั่น... 
เสียศักด์ิศรี...อยางรุนแรง... 

 

๑๒๒ 
 

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   
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๑๒๒ 
 

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   
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๑๒๓ 
 

แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรม 
ช่ือวิชา   วินัยและความรับผิดชอบของลูกเสือชอสะอาดในการสรางสังคม และสรางชาติ                    
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 

 

 
 

 

๑๒๔ 
 

บทเรียนท่ี ๑๒   
ช่ือวิชา  สิทธิ เสรีภาพของประชาชน                                                               เวลา ๙๐ นาที 

 
ขอบขายรายวิชา 
 พัฒนาการแนวความคิด เรื่องสิทธิ เสรีภาพ ขอบเขตการใชสิทธิ เสรีภาพของประชาชนเพ่ือคุมครอง 
สิทธิเสรีภาพของผูอ่ืน หรือรักษาประโยชนสวนรวม  
จุดหมาย 
 พัฒนาการแนวความคิด เรื่องสิทธิ เสรีภาพ ขอบเขตการใชสิทธิ เสรีภาพของประชาชน 
วัตถุประสงค 
     เม่ือจบบทเรียนนี้แลว ผูเขารับการฝกอบรมสามารถ 

๑. พัฒนาการแนวความคิด เรื่องสิทธิ เสรีภาพ ขอบเขตการใชสิทธิ เสรีภาพของประชาชนได  
๒. คุมครอง สิทธิเสรีภาพของผูอ่ืน หรือรักษาประโยชนสวนรวมได  

วิธีสอน/กิจกรรม 
๑. อธิบายความหมายของสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
๒. แบงกลุมผูเขารับการฝกอบรม และรวมกันอภิปรายเรื่องสิทธิและเสรีภาพมีความสําคัญอยางไรตอ

ประชาชน 
๓. ใหสมาชิกรวมกันบอกความแตกตางระหวางสิทธิและเสรีภาพ โดยระบุสิทธิท่ีควรเปน และเสรีภาพ 

ท่ีควรปฏิบัติ 
๔. นําเสนอผลการอภิปราย 
๕. สรุปผลการอภิปราย  

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

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

เนื้อหาวิชา 
สิทธิและหนาท่ีของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ประชาชนถือวาเปนหัวใจสําคัญของการเมือง 

คือ ประชาชนไดมีสวนรวมในการปกครองประเทศมากข้ึน ดวยการเพ่ิมสิทธิ เสรีภาพใหประชาชนในดานตาง ๆ     
พรอมท้ังทําใหสิทธิและเสรีภาพนั้นมีผลเปนจริงในทางปฏิบัติ 
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๑๒๔ 
 

บทเรียนท่ี ๑๒   
ช่ือวิชา  สิทธิ เสรีภาพของประชาชน                                                               เวลา ๙๐ นาที 

 
ขอบขายรายวิชา 
 พัฒนาการแนวความคิด เรื่องสิทธิ เสรีภาพ ขอบเขตการใชสิทธิ เสรีภาพของประชาชนเพ่ือคุมครอง 
สิทธิเสรีภาพของผูอ่ืน หรือรักษาประโยชนสวนรวม  
จุดหมาย 
 พัฒนาการแนวความคิด เรื่องสิทธิ เสรีภาพ ขอบเขตการใชสิทธิ เสรีภาพของประชาชน 
วัตถุประสงค 
     เม่ือจบบทเรียนนี้แลว ผูเขารับการฝกอบรมสามารถ 

๑. พัฒนาการแนวความคิด เรื่องสิทธิ เสรีภาพ ขอบเขตการใชสิทธิ เสรีภาพของประชาชนได  
๒. คุมครอง สิทธิเสรีภาพของผูอ่ืน หรือรักษาประโยชนสวนรวมได  

วิธีสอน/กิจกรรม 
๑. อธิบายความหมายของสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
๒. แบงกลุมผูเขารับการฝกอบรม และรวมกันอภิปรายเรื่องสิทธิและเสรีภาพมีความสําคัญอยางไรตอ

ประชาชน 
๓. ใหสมาชิกรวมกันบอกความแตกตางระหวางสิทธิและเสรีภาพ โดยระบุสิทธิท่ีควรเปน และเสรีภาพ 

ท่ีควรปฏิบัติ 
๔. นําเสนอผลการอภิปราย 
๕. สรุปผลการอภิปราย  

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

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

เนื้อหาวิชา 
สิทธิและหนาท่ีของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ประชาชนถือวาเปนหัวใจสําคัญของการเมือง 

คือ ประชาชนไดมีสวนรวมในการปกครองประเทศมากข้ึน ดวยการเพ่ิมสิทธิ เสรีภาพใหประชาชนในดานตาง ๆ     
พรอมท้ังทําใหสิทธิและเสรีภาพนั้นมีผลเปนจริงในทางปฏิบัติ 
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๑๒๕ 
 

คําวา “สิทธิ” พจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ ใหคําจํากัดความวา หมายถึง 
อํานาจท่ีจะกระทําการใด ๆ ไดอยางอิสระ โดยไดรับการรับรองจากกฎหมาย สวนคําวา “เสรีภาพ” หมายถึง
การท่ีบุคคลสามารถจะเลือกคิดทําพูดอยางไรก็ตามความพอใจของตน 

และคําวา “หนาท่ี” หมายความวา กิจท่ีควรทํากิจท่ีตองทํา ซ่ึงแตกตางกันไปตามบทบาทของแตละคน 
เชน พอแมมีหนาท่ีอบรมเลี้ยงดูลูก สวนลูกมีหนาท่ีแสดงความกตัญ ูตอพอแม นักเรียนมีหนาท่ีเรียนหนังสือ    
เหลานี้  

ฉะนั้น การคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพ และหนาท่ีของคนเราจึงเปนสิ่งสําคัญท่ีควรตระหนักรู และจะตอง       
ไมลวงล้ําสิทธิเสรีภาพของบุคคลอ่ืน ซ่ึงถือเปนปกติของสังคมท่ีจะกําหนดสิทธิเสรีภาพและหนาท่ีของบุคคลวา
จะใชทําอะไรก็ไดตราบเทาท่ีไมสรางความเดือดรอนใหแกผูอ่ืน โดยรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันไดใหการรับรอง
สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค ตลอดจนหนาท่ีของประชาชนคนไทย ดังนี้ 

สิทธิและเสรีภาพของประชาชนไทยตามรัฐธรรมนูญ 
๑. การรับรองศักดิ์ศรีความเปนมนุษย  คือ การหามปฏิบัติตอมนุษยเยี่ยงสัตวหรือเยี่ยงทาส เชน จะนํามนุษย
มาทดลองเหมือนสัตวไมได และจะใชสิทธิท่ีไดรับการรับรองนี้ทําสิ่งใดก็ได แตตองไมสรางความเดือดรอนใหแก
ผูอ่ืน ประกอบดวย 

มาตรา  ๔  ศักด์ิศรีความเปนมนุษย สิทธิ และเสรีภาพของบุคคลยอมไดรับความคุมครอง 
มาตรา ๒๖ การใชอํานาจโดยองคกรของรัฐทุกองคกร ตองคํานึงถึงศักด์ิศรีความเปนมนุษย สิทธิและ

เสรีภาพตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ 
มาตรา ๒๗ สิทธิและเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญฉบับนี้รับรองไวโดยชัดแจงโดยปริยาย หรือโดยคําวินิจฉัย

ของศาลรัฐธรรมนูญ ยอมไดรับความคุมครองและผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และองคกรอ่ืนของรัฐ
โดยตรง ในการตรากฎหมาย การใชบังคับกฎหมาย และการตีความกฎหมายท้ังปวง 

มาตรา ๒๘ บุคคลยอมอางศักด์ิศรีความเปนมนุษย หรือใชสิทธิและเสรีภาพของตนไดเทาท่ีไมละเมิด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน ไมเปนปฏิปกษตอรัฐธรรมนูญ หรือไมขัดตอศีลธรรมอันดีของประชาชน 

บุคคลท่ีถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญนี้รับรองไว สามารถยกบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะ
เพ่ือใชสิทธิทางศาลหรือยกข้ึนเปนขอตอสูคดีในศาลได 

มาตรา ๒๙ การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลท่ีรัฐธรรมนูญนี้รับรองไวจะกระทํามิได เวนแตโดย
อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพ่ือการท่ีรัฐธรรมนูญท่ีกําหนด และเทาท่ีจําเปนเทานั้น และจะ
กระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิเสรีภาพนั้นมิได 

กฎหมายตามวรรคหนึ่งตองมีผลใชบังคับเปนการท่ัวไป และไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่ง
หรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง ท้ังตองระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญท่ีใหอํานาจในการตรา
กฎหมายนั้นดวย 

บทบัญญัติวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหนํามาใชบังคับกับกฎ หรือขอบังท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตาม 
บทบัญญัติแหงกฎหมายดวยอนุโลม 
๒. การรับรองความเสมอภาคของบุคคล รัฐธรรมนูญฉบับนี้จะใหความคุมครองประชาชนไทยทุกคนอยาง      
เทาเทียมกัน มีความเปนธรรม และไมเลือกปฏิบัติกับคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะ ประกอบดวย   

มาตรา  ๕  ประชาชนชาวไทยไมวาเหลากําเนิด เพศ หรือศาสนาใด ยอมอยูในความคุมครองแหง 
รัฐธรรมนูญนี้เสมอนี้ 

 

๑๒๖ 
 

มาตรา ๓๐ บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมาย และไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน     
ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน 

การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคล เพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องถ่ินกําเนิด เชื้อชาติ 
ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคลฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทาง
ศาสนาการศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญจะกระทํามิได 

มาตรการท่ีรัฐกําหนดข้ึนเพ่ือขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิและเสรีภาพไดเชนเดียว
กับบุคคลอ่ืน ยอมไมถือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตามวรรคสาม 
๓. สิทธิในชีวิตและรางกาย ประชาชนจะไดรับความคุมครองในชีวิตและรางกายตามกฎหมาย โดยหาม         
การทรมาน ทารุณกรรมหรือลงโทษดวยวิธีการท่ีโหดรายไรมนุษยธรรม ประกอบดวย 

มาตรา ๓๑ บุคคลยอมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกาย 
การทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษดวยวิธีการโหดรายหรือไรมนุษยธรรม จะกระทํามิได        

แตการลงโทษประหารชีวิตตามท่ีกฎหมายบัญญัติ ไมถือวาเปนการลงโทษดวยวิธีการโหดรายหรือไรมนุษยธรรม
ตามความในวรรคนี้ 

การจับ คุมขัง ตรวจคนบุคคล หรือการกระทําใดอันกระทบตอสิทธิและเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง         
จะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

มาตรา ๒๓๗ ในคดีอาญา การจับและคุมขังบุคคลใดจะกระทํามิได เวนแตมีคําสั่งศาลหรือหมายศาล 
หรือผูนั้นไดกระทําความผิดซ่ึงหนา หรือมีเหตุจําเปนอยางอ่ืนใหจับไดโดยไมมีหมายตามท่ีกฎหมายบัญญัติ         
โดยผูถูกจับจะตองไดรับการแจงขอกลาวหาและรายละเอียดแหงการจับโดยไมชักชา กับจะตองไดรับโอกาสแจง
ใหญาติหรือผูถูกจับไววางใจทราบในโอกาสแรก และผูถูกจับซ่ึงยังถูกควบคุมอยูตองถูกนําตัวไปศาลภายใน           
สี่สิบแปดชั่วโมงนับแตเวลาท่ีผูถูกจับนําตัวไปถึงท่ีทําการของพนักงานสอบสวน เพ่ือศาลพิจารณาวามีเหตุท่ีจะขัง    
ผูถูกจับไวตามกฎหมายหรือไม เวนแตมีเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุจําเปนอยางอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

หมายจับหรือหมายขังบุคคลจะออกไดตอเม่ือ 
(๑) มีหลักฐานตามสมควรวาผูนั้นนาจะไดกระทําความผิดอาญารายแรง ท่ีมีอัตราโทษตามท่ีกฎหมาย

บัญญัติหรือ 
(๒) มีหลักฐานตามสมควรวาผู นั้นนาจะไดกระทําความผิดอาญา และมีเหตุอันควรเชื่อวาผู นั้นจะ

หลบหนี หรือจะไปยุงเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือกอเหตุอันตรายประการอ่ืนดวย 
มาตรา ๓๔ สิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง หรือความเปนอยูสวนตัวยอมไดรับ       

ความคุมครอง 
การกลาวหรือไขขาวแพรหลาย ซ่ึงขอความหรือภาพไมวาดวยวิธีใดไปยังสาธารณชนอันเปนการละเมิด

หรือกระทบถึงสิทธิของบุคคลในครอบครัวเกียรติยศ ชื่อเสียง หรือความเปนอยูสวนตัวจะกระทํามิได เวนแต
กรณีท่ีเปนประโยชนตอสาธารณชน 

มาตรา ๓๕ บุคคลยอมมีเสรีภาพในเคหสถาน 
          บุคคลยอมไดรับความคุมครองในการท่ีจะอยูอาศัยและครอบครองเคหสถานโดยปกติสุข การเขาไปใน
เคหสถานโดยปราศจากความยินยอมของผูครอบครอง หรือการตรวจคนเคหสถานจะกระทํามิได เวนแตโดย
อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

มาตรา ๓๖ บุคคลยอมมีเสรีภาพในการเดินทางและมีเสรีภาพในการเลือกถ่ินท่ีอยู อาศัยภายใน
ราชอาณาจักร 
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๑๒๖ 
 

มาตรา ๓๐ บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมาย และไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน     
ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน 

การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคล เพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องถ่ินกําเนิด เชื้อชาติ 
ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคลฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทาง
ศาสนาการศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญจะกระทํามิได 

มาตรการท่ีรัฐกําหนดข้ึนเพ่ือขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิและเสรีภาพไดเชนเดียว
กับบุคคลอ่ืน ยอมไมถือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตามวรรคสาม 
๓. สิทธิในชีวิตและรางกาย ประชาชนจะไดรับความคุมครองในชีวิตและรางกายตามกฎหมาย โดยหาม         
การทรมาน ทารุณกรรมหรือลงโทษดวยวิธีการท่ีโหดรายไรมนุษยธรรม ประกอบดวย 

มาตรา ๓๑ บุคคลยอมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกาย 
การทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษดวยวิธีการโหดรายหรือไรมนุษยธรรม จะกระทํามิได        

แตการลงโทษประหารชีวิตตามท่ีกฎหมายบัญญัติ ไมถือวาเปนการลงโทษดวยวิธีการโหดรายหรือไรมนุษยธรรม
ตามความในวรรคนี้ 

การจับ คุมขัง ตรวจคนบุคคล หรือการกระทําใดอันกระทบตอสิทธิและเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง         
จะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

มาตรา ๒๓๗ ในคดีอาญา การจับและคุมขังบุคคลใดจะกระทํามิได เวนแตมีคําสั่งศาลหรือหมายศาล 
หรือผูนั้นไดกระทําความผิดซ่ึงหนา หรือมีเหตุจําเปนอยางอ่ืนใหจับไดโดยไมมีหมายตามท่ีกฎหมายบัญญัติ         
โดยผูถูกจับจะตองไดรับการแจงขอกลาวหาและรายละเอียดแหงการจับโดยไมชักชา กับจะตองไดรับโอกาสแจง
ใหญาติหรือผูถูกจับไววางใจทราบในโอกาสแรก และผูถูกจับซ่ึงยังถูกควบคุมอยูตองถูกนําตัวไปศาลภายใน           
สี่สิบแปดชั่วโมงนับแตเวลาท่ีผูถูกจับนําตัวไปถึงท่ีทําการของพนักงานสอบสวน เพ่ือศาลพิจารณาวามีเหตุท่ีจะขัง    
ผูถูกจับไวตามกฎหมายหรือไม เวนแตมีเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุจําเปนอยางอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

หมายจับหรือหมายขังบุคคลจะออกไดตอเม่ือ 
(๑) มีหลักฐานตามสมควรวาผูนั้นนาจะไดกระทําความผิดอาญารายแรง ท่ีมีอัตราโทษตามท่ีกฎหมาย

บัญญัติหรือ 
(๒) มีหลักฐานตามสมควรวาผู นั้นนาจะไดกระทําความผิดอาญา และมีเหตุอันควรเชื่อวาผู นั้นจะ

หลบหนี หรือจะไปยุงเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือกอเหตุอันตรายประการอ่ืนดวย 
มาตรา ๓๔ สิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง หรือความเปนอยูสวนตัวยอมไดรับ       

ความคุมครอง 
การกลาวหรือไขขาวแพรหลาย ซ่ึงขอความหรือภาพไมวาดวยวิธีใดไปยังสาธารณชนอันเปนการละเมิด

หรือกระทบถึงสิทธิของบุคคลในครอบครัวเกียรติยศ ชื่อเสียง หรือความเปนอยูสวนตัวจะกระทํามิได เวนแต
กรณีท่ีเปนประโยชนตอสาธารณชน 

มาตรา ๓๕ บุคคลยอมมีเสรีภาพในเคหสถาน 
          บุคคลยอมไดรับความคุมครองในการท่ีจะอยูอาศัยและครอบครองเคหสถานโดยปกติสุข การเขาไปใน
เคหสถานโดยปราศจากความยินยอมของผูครอบครอง หรือการตรวจคนเคหสถานจะกระทํามิได เวนแตโดย
อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

มาตรา ๓๖ บุคคลยอมมีเสรีภาพในการเดินทางและมีเสรีภาพในการเลือกถ่ินท่ีอยู อาศัยภายใน
ราชอาณาจักร 
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๑๒๗ 
 

การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
เฉพาะเพ่ือความม่ันคงของรัฐความสงบเรียบรอยหรือสวัสดิภาพของประชาชน การผังเมือง หรือเพ่ือสวัสดิภาพ
ของผูเยาว 

การเนรเทศบุคคลผูมีสัญชาติไทยออกนอกราชอาณาจักร หรือหามมิใหบุคคลผูมีสัญชาติไทยเขามาใน
ราชอาณาจักรจะกระทํามิได 

มาตรา ๓๗ บุคคลยอมมีเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางท่ีชอบดวยกฎหมาย  
การตรวจ การกัก หรือการเปดเผยสิ่งสื่อสารท่ีบุคคลมีติดตอกันถึงกัน รวมท้ังการกระทําดวยประการ  

อ่ืนใดเพ่ือใหลวงรูถึงขอความในสิ่งสื่อสารท้ังหลายท่ีบุคคลมีติดตอกันถึงกัน รวมท้ังการกระทําดวยประการ     
อ่ืนใดเพ่ือใหลวงรูถึงขอความในสิ่งสื่อสารท้ังหลายท่ีบุคคลมีติดตอถึงกันจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพ่ือรักษาความม่ันคงของรัฐ หรือเพ่ือรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรม
อันดีของประชาชน 
๔. สิทธิในทรัพยสินสวนบุคคล ประชาชนจะไดรับความคุมครองในทรัพยสิน การสืบทอดมรดกและการเวนคืน
อสังหาริมทรัพยตาง ๆ จะทําโดยพลการไมได และจะตองไดรับการชดใชคาเสียหายจากการเวนคืนนั้นอยาง     
เปนธรรม 

มาตรา ๔๘ สิทธิของบุคคลในทรัพยสินยอมไดรับความคุมครอง ขอบเขตแหงสิทธิและการจํากัดสิทธิ    
เชนวานี้ ยอมเปนไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

การสืบมรดกยอมไดรับความคุมครอง สิทธิของบุคคลในการสืบมรดกยอมเปนไปตามท่ีกฎหมาย
บัญญัติ 

มาตรา ๔๙ การเวนคืนอสังหาริมทรัพยจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง 
กฎหมายเฉพาะเพ่ือการอันเปนสาธารณูปโภค การอันจําเปนในการปองกันประเทศ การไดมาซ่ึงทรัพยากร 
ธรรมชาติ การผังเมือง การสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การพัฒนาการเกษตรหรือการอุตสาหกรรม  
การปฏิรูปท่ีดินหรือเพ่ือประโยชนสาธารณะอยางอ่ืน และตองชดใชคาทดแทนท่ีเปนธรรมภายในเวลาอันควร 
แกเจาของตลอดจนผูทรงสิทธิบรรดาท่ีไดรับความเสียหายในการเวนคืนนี้ ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

การกําหนดคาตอบแทนตามวรรคหนึ่งตองกําหนดใหอยางเปนธรรม โดยคํานึงถึงราคาท่ีซ้ือขายกัน
ตามปกติการไดมา สภาพและท่ีตั้งของอสังหาริมทรัพย และความเสียหายของผูถูกเวนคืน 

กฎหมายเวนคืนอสังหาริมทรัพยตองระบุวัตถุประสงคแหงการเวนคืนและกําหนดระยะเวลาการเขาใช
อสังหาริมทรัพยไวใหชัดแจง ถามิไดใชเพ่ือการนั้นภายในระยะเวลาท่ีกําหนดดังกลาว ตองคืนใหเจาของเดิมหรือ
ทายาท 

การคืนอสังหาริมทรัพยใหเจาของเดิมหรือทายาทตามวรรคสามและการเรียกคืนคาทดแทนท่ีชดใช      
ใหเปนไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
๕. สิทธิและเสรีภาพในการศึกษาหาความรู ประชาชนมีเสรีภาพในการเลือกศึกษาหาความรู และรัฐจะตองมี 
หนาท่ีจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหเปลา อยางนอย ๑๒ ป 

มาตรา ๔๒ บุคคลยอมมีเสรีภาพในทางวิชาการ 
การศึกษาอบรม การเรียนการสอน การวิจัยและการเผยแพรงานวิจัยตามหลักวิชาการยอมไดรับ      

คุมครอง ท้ังนี้ เทาท่ีไมขัดตอหนาท่ีของพลเมืองหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
มาตรา ๔๓ บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไมนอยกวาสิบสองปท่ีรัฐจะตอง

จัดใหอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย 

 

๑๒๘ 
 

การจัดการศึกษาอบรมของรัฐ ตองคํานึงถึงการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและเอกชน
ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

การจัดการศึกษาอบรมขององคกรวิชาชีพและเอกชนภายใตการกํากับดูแลของรัฐยอมไดรับ          
ความคุมครอง ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
๖. สิทธิในการไดรับการรักษาพยาบาล ประชาชนทุกคนจะไดรับการบริการสาธารณสุขท่ีไดมาตรฐานอยาง     
เทาเทียมกัน และผูยากไรมีสิทธิไดรับการรักษาฟรีจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ 

มาตรา ๕๒ บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการทางสาธารณสุขท่ีไดมาตรฐาน และผูยากไร         
มีสิทธิไดรับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไมเสียคาใชจาย ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมาย
บัญญัติ 

การบริการทางสาธารณสุขของรัฐตองเปนไปอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ โดยจะตองสงเสริมให          
องคกรปกครองทองถ่ินและเอกชนมีสวนรวมดวยเทาท่ีจะกระทําได 

การปองกันและขจัดโรคติดตออันตราย รัฐตองจัดใหแกประชาชนโดยไมคิดมูลคาและทันตอเหตุการณ
ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
๗. สิทธิในการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ ประชาชนมีสิทธิท่ีจะจัดการดูแล สงเสริมคุมครอง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรวมกับรัฐและชุมชน และโครงการใด ๆ ก็ตามท่ีมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม   
อยางรุนแรงจะตองมีการศึกษาอยางรอบคอบเสียกอนจึงจะดําเนินการได 

มาตรา ๕๖ สิทธิของบุคคลท่ีจะมีสวนรวมกับรัฐและชุมชนในการบํารุงรักษา และการไดประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุมครองสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
เพ่ือใหดํารงชีพอยูไดอยางปกติและตอเนื่องในสิ่งแวดลอม ท่ีจะไมกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ
หรือคุณภาพชีวิตของตน ยอมไดรับความคุมครอง ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

การดําเนินโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบอยางรุนแรงตอคุณภาพสิ่งแวดลอม        
จะกระทํามิได เวนแตจะไดศึกษาและประเมินผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม รวมท้ังไดใหองคกรอิสระ        
ซ่ึงประกอบดวย ผูแทนองคกรเอกชนดานสิ่งแวดลอมและผูแทนสถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดการศึกษาดานสิ่งแวดลอม
ใหความเห็นประกอบกอนมีการดําเนินการดังกลาว ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

สิทธิของบุคคลท่ีจะฟองหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการสวนทองถ่ินหรือองคกร
ของรัฐเพ่ือใหปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีบัญญัติไวในกฎหมายตามวรรคหนึ่งและวรรคสองยอมไดรับความคุมครอง 
๘. สิทธิในการรับรูขอมูลขาวสารสาธารณะและขอมูลทางราชการ ประชาชนมีสิทธิรับรูขอมูลขาวสารท่ีเปน 
สาธารณะของหนวยงานรัฐ และหนวยงานอ่ืน ๆ มีสิทธิขอขอมูล คําชี้แจง และเหตุผลจากหนวยงานของรัฐ     
ในการดําเนินโครงการท่ีมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและความเปนอยู ตลอดจนมีสิทธิในการทําประชาพิจารณ 

มาตรา ๕๘ บุคคลยอมมีสิทธิไดรับทราบขอมูลหรือขาวสารสาธารณะในครอบครองของหนวยราชการ
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ิน เวนแตการเปดเผยขอมูลนั้นจะกระทบตอความม่ันคง
ของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชน หรือสวนไดเสียอันพึงไดรับความคุมครองของบุคคลอ่ืน ท้ังนี้ ตามท่ี
กฎหมายบัญญัติ 

มาตรา ๕๙ บุคคลยอมมีสิทธิไดรับขอมูลคําชี้แจงและเหตุผลจากหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจหรือราชการสวนทองถ่ิน กอนการอนุญาตหรือการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมใดท่ีอาจมี
ผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือสวนไดเสียสําคัญอ่ืนใดท่ีเก่ียวกับตนหรือ
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๑๒๘ 
 

การจัดการศึกษาอบรมของรัฐ ตองคํานึงถึงการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและเอกชน
ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

การจัดการศึกษาอบรมขององคกรวิชาชีพและเอกชนภายใตการกํากับดูแลของรัฐยอมไดรับ          
ความคุมครอง ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
๖. สิทธิในการไดรับการรักษาพยาบาล ประชาชนทุกคนจะไดรับการบริการสาธารณสุขท่ีไดมาตรฐานอยาง     
เทาเทียมกัน และผูยากไรมีสิทธิไดรับการรักษาฟรีจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ 

มาตรา ๕๒ บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการทางสาธารณสุขท่ีไดมาตรฐาน และผูยากไร         
มีสิทธิไดรับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไมเสียคาใชจาย ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมาย
บัญญัติ 

การบริการทางสาธารณสุขของรัฐตองเปนไปอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ โดยจะตองสงเสริมให          
องคกรปกครองทองถ่ินและเอกชนมีสวนรวมดวยเทาท่ีจะกระทําได 

การปองกันและขจัดโรคติดตออันตราย รัฐตองจัดใหแกประชาชนโดยไมคิดมูลคาและทันตอเหตุการณ
ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
๗. สิทธิในการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ ประชาชนมีสิทธิท่ีจะจัดการดูแล สงเสริมคุมครอง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรวมกับรัฐและชุมชน และโครงการใด ๆ ก็ตามท่ีมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม   
อยางรุนแรงจะตองมีการศึกษาอยางรอบคอบเสียกอนจึงจะดําเนินการได 

มาตรา ๕๖ สิทธิของบุคคลท่ีจะมีสวนรวมกับรัฐและชุมชนในการบํารุงรักษา และการไดประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุมครองสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
เพ่ือใหดํารงชีพอยูไดอยางปกติและตอเนื่องในสิ่งแวดลอม ท่ีจะไมกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ
หรือคุณภาพชีวิตของตน ยอมไดรับความคุมครอง ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

การดําเนินโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบอยางรุนแรงตอคุณภาพสิ่งแวดลอม        
จะกระทํามิได เวนแตจะไดศึกษาและประเมินผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม รวมท้ังไดใหองคกรอิสระ        
ซ่ึงประกอบดวย ผูแทนองคกรเอกชนดานสิ่งแวดลอมและผูแทนสถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดการศึกษาดานสิ่งแวดลอม
ใหความเห็นประกอบกอนมีการดําเนินการดังกลาว ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

สิทธิของบุคคลท่ีจะฟองหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการสวนทองถ่ินหรือองคกร
ของรัฐเพ่ือใหปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีบัญญัติไวในกฎหมายตามวรรคหนึ่งและวรรคสองยอมไดรับความคุมครอง 
๘. สิทธิในการรับรูขอมูลขาวสารสาธารณะและขอมูลทางราชการ ประชาชนมีสิทธิรับรูขอมูลขาวสารท่ีเปน 
สาธารณะของหนวยงานรัฐ และหนวยงานอ่ืน ๆ มีสิทธิขอขอมูล คําชี้แจง และเหตุผลจากหนวยงานของรัฐ     
ในการดําเนินโครงการท่ีมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและความเปนอยู ตลอดจนมีสิทธิในการทําประชาพิจารณ 

มาตรา ๕๘ บุคคลยอมมีสิทธิไดรับทราบขอมูลหรือขาวสารสาธารณะในครอบครองของหนวยราชการ
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ิน เวนแตการเปดเผยขอมูลนั้นจะกระทบตอความม่ันคง
ของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชน หรือสวนไดเสียอันพึงไดรับความคุมครองของบุคคลอ่ืน ท้ังนี้ ตามท่ี
กฎหมายบัญญัติ 

มาตรา ๕๙ บุคคลยอมมีสิทธิไดรับขอมูลคําชี้แจงและเหตุผลจากหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจหรือราชการสวนทองถ่ิน กอนการอนุญาตหรือการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมใดท่ีอาจมี
ผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือสวนไดเสียสําคัญอ่ืนใดท่ีเก่ียวกับตนหรือ
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๑๒๙ 
 

ชุมชนทองถ่ิน และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนในเรื่องดังกลาว ท้ังนี้ ตามกระบวนการรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชนท่ีกฎหมายบัญญัติ 

มาตรา ๖๐ บุคคลยอมมีสิทธิสวนรวมในกระบวนการพิจารณาของเจาหนาท่ีของรัฐ ในการปฏิบัติ
ราชการทางการปกครอง อันมีผลหรืออาจมีผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของตน ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
๙. สิทธิในการแจงความรองทุกข ประชาชนมีสิทธิรองทุกขในเรื่องตาง ๆ และมีสิทธิฟองหนวยงานของรัฐได 

มาตรา ๖๑ บุคคลยอมมีสิทธิเสนอเรื่องราวรองทุกขและไดรับแจงผลการพิจารณาภายในเวลา           
อันสมควร ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

มาตรา ๖๒ สิทธิของบุคคลท่ีจะฟองหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการสวนทองถ่ิน 
หรือองคกรอ่ืนของรัฐท่ีเปนนิติบุคคล ใหรับผิดเนื่องจากการกระทําหรือการละเวนการกระทําของขาราชการ
พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานนั้นยอมไดรับความคุมครอง ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
๑๐. สิทธิของบุคคลวัยตาง ๆ สิทธิของเด็กคนชราและคนพิการจะไดรับความคุมครอง โดยเด็กจะไดรับ        
การดูแลและคุมครองโดยรัฐจากความโหดรายทารุณ คนชรา และคนพิการมีสิทธิไดรับความชวยเหลือจากรัฐ
ตามความเหมาะสม 

มาตรา ๕๓ เด็ก เยาวชน และบุคคลในครอบครัว มีสิทธิไดรับความคุมครองโดยรัฐจากการใช        
ความรุนแรงและการปฏิบัติอันไมเปนธรรม 

เด็กและเยาวชนซ่ึงไมมีผูดูแล มีสิทธิไดรับการเลี้ยงดูและการศึกษาอบรมจากรัฐ ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมาย
บัญญัติ 

มาตรา ๕๔ บุคคลซ่ึงมีอายุเกิน ๖๐ ปบริบูรณและไมมีรายไดเพียงพอแกการยังชีพ มีสิทธิไดรับ         
การชวยเหลือจากรัฐ ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

มาตรา ๕๕ บุคคลซ่ึงพิการหรือทุพพลภาพ มีสิทธิไดรับสิ่งอํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะ และ
ความชวยเหลืออ่ืนจากรัฐ ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
๑๑. สิทธิของผูบริโภค 

มาตรา ๕๗ สิทธิของบุคคลซ่ึงเปนผูบริโภคยอมไดรับความคุมครอง ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  
กฎหมายตามวรรคหนึ่งตองบัญญัติใหมีองคการอิสระ ซ่ึงประกอบดวยตัวแทนผูบริโภคทําหนาท่ีให

ความเห็นในการตรากฎหมาย กฎ และขอบังคับ และใหความเห็นในการกําหนดมาตรการตาง ๆ เพ่ือคุมครอง    
ผูบริโภค 
๑๒. สิทธิของชุมชนทองถ่ินดั้งเดิม ในการอนุรักษและฟนฟูจารีตประเพณี ภูมิปญญาศิลปะและวัฒนธรรม     
อันดีของทองถ่ิน และมีสวนรวมในการบํารุงรักษาและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรวมกับองคกร
ปกครองทองถ่ิน 

มาตรา ๔๖ บุคคลซ่ึงรวมกันเปนชุมชนทองถ่ินด้ังเดิม ยอมมีสิทธิอนุรักษ หรือฟนฟูจารีตประเพณี         
ภูมิป ญญาทองถ่ิน ศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ินและของชาติ และมีสวนร วมในการจัดการ            
การบํารุงรักษาและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน ท้ังนี้ ตามท่ี
กฎหมายบัญญัติ 

มาตรา ๗๙ รัฐตองสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการสงวน บํารุงรักษาและใช       
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุลรวม ท้ังมีสวนรวมในการสงเสริม 
บํารุงรักษาและคุมครองสิ่งแวดลอมตามหลักการพัฒนาท่ียั่งยืน ตลอดจนควบคุมและกําจัดภาวะมลพิษท่ีมีผล         
ตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 

๑๓๐ 
 

มาตรา ๒๙๐ เพ่ือสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม องคกรปกครองสวนทองถ่ินยอมมีอํานาจ        
หนาท่ีตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

กฎหมายตามวรรคหนึ่งอยางนอยตองมีสาระสําคัญ ดังตอไปนี้ 
(๑) การจัดการการบํารุงรักษาและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีอยูใน     

เขตพ้ืนท่ี 
(๒) การเขาไปมีสวนรวมในการบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีอยู นอกเขตพ้ืนท่ี 

เฉพาะในกรณีท่ีอาจมีผลกระทบตอการดํารงชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีของตน 
(๓) การมีสวนรวมในการพิจารณาเพ่ือริเริ่มโครงการหรือกิจกรรมใดนอกเขตพ้ืนท่ี ซ่ึงอาจมีผลกระทบ     

ตอคุณภาพสิ่งแวดลอมหรือสุขภาพอนามัยของประชาชนในพ้ืนท่ี 
๑๓. สิทธิของผูตองหาในคดีอาญา ประชาชนจะตองไมรับโทษอาญา ยกเวนถามีการทําความผิดตามท่ี
กฎหมายระบุไว และผูตองหามีสิทธิจะใหทนายความเขาฟงการสอบสวนได ตลอดจนถาศาลตัดสินวาจําเลยไมมี
ความผิด ก็มีสิทธิจะเรียกรองคาชดใชตาง ๆ จากรัฐได 

มาตรา ๓๒ บุคคลจะตองไมรับโทษอาญา เวนแตจะไดกระทําการอันกฎหมายท่ีใชอยูในเวลาท่ีกระทํา
นั้นบัญญัติเปนความผิดและกําหนดโทษไว และโทษท่ีจะลงแกบุคคลนั้นจะหนักกวาโทษท่ีกําหนดไวในกฎหมาย
ท่ีใชอยูในเวลาท่ีกระทําความผิดมิได 

มาตรา๓๓ ในคดีอาญาตองสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจําเลยไมมีความผิด 
กอนมีคําพิพากษาอันถึงท่ีสุดแสดงวาบุคคลใดไดกระทําความผิด จะปฏิบัติตอบุคคลนั้นเสมอเปน         

ผูกระทําความผิดมิได 
๑๔. สิทธิของบุคลากรรัฐ 

มาตรา ๖๔ บุคคลผูเปนทหาร ตํารวจ ขาราชการ เจาหนาท่ีอ่ืนของรัฐ พนักงานสวนทองถ่ิน และ
พนักงานหรือลูกจางขององคการของรัฐ ยอมมีสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเชนเดียวกับบุคคลท่ัวไป เวนแต
ท่ีจํากัดในกฎหมาย กฎ หรือขอบังคับท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะในสวนท่ี
เก่ียวกับการเมือง สมรรถภาพ วินัย หรือจรรยาบรรณ 
๑๕. เสรีภาพในการนับถือศาสนา ประชาชนจะเลือกนับถือศาสนาใดก็ไดท่ีไมขัดตอความสงบเรียบรอยของ      
บานเมือง 

มาตรา ๓๘ บุคคลยอมมีเสรีภาพบริบูรณในการนับถือศาสนา นิกายของศาสนา หรือลัทธินิยมในทาง
ศาสนา และยอมมีเสรีภาพในการปฏิบัติตามศาสนบัญญัติหรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อถือของตน เม่ือไม
เปนปฏิปกษตอหนาท่ีของพลเมือง และไมเปนการขัดตอความสงบเรียบรอย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

การใชเสรีภาพดังกลาวตามวรรคหนึ่ง บุคคลยอมไดรับความคุมครองมิใหรัฐกระทําการใด ๆ อันเปน        
การลิดรอนสิทธิหรือเสียประโยชนอันควรมีควรได เพราะเหตุท่ีถือศาสนา นิกายของศาสนา ลัทธินิยมในทาง
ศาสนา หรือปฏิบัติตามศาสนบัญญัติหรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อถือแตกตางจากบุคคลอ่ืน 
๑๖. เสรีภาพในการประกอบอาชีพการงาน ประชาชนสามารถประกอบอาชีพใดก็ไดโดยสุจริต แตตองอยูใน
ขอบเขตของความสงบเรียบรอยของสังคม 

มาตรา ๕๐ บุคคลยอมมีเสรีภาพในการประกอบกิจการ หรือประกอบอาชีพ และการแขงขันโดยเสรี   
อยางเปนธรรม 

การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะ 
เพ่ือประโยชนในการรักษาความม่ันคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ การคุมครองประชาชนในดาน
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๑๓๐ 
 

มาตรา ๒๙๐ เพ่ือสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม องคกรปกครองสวนทองถ่ินยอมมีอํานาจ        
หนาท่ีตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

กฎหมายตามวรรคหนึ่งอยางนอยตองมีสาระสําคัญ ดังตอไปนี้ 
(๑) การจัดการการบํารุงรักษาและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีอยูใน     

เขตพ้ืนท่ี 
(๒) การเขาไปมีสวนรวมในการบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีอยู นอกเขตพ้ืนท่ี 

เฉพาะในกรณีท่ีอาจมีผลกระทบตอการดํารงชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีของตน 
(๓) การมีสวนรวมในการพิจารณาเพ่ือริเริ่มโครงการหรือกิจกรรมใดนอกเขตพ้ืนท่ี ซ่ึงอาจมีผลกระทบ     

ตอคุณภาพสิ่งแวดลอมหรือสุขภาพอนามัยของประชาชนในพ้ืนท่ี 
๑๓. สิทธิของผูตองหาในคดีอาญา ประชาชนจะตองไมรับโทษอาญา ยกเวนถามีการทําความผิดตามท่ี
กฎหมายระบุไว และผูตองหามีสิทธิจะใหทนายความเขาฟงการสอบสวนได ตลอดจนถาศาลตัดสินวาจําเลยไมมี
ความผิด ก็มีสิทธิจะเรียกรองคาชดใชตาง ๆ จากรัฐได 

มาตรา ๓๒ บุคคลจะตองไมรับโทษอาญา เวนแตจะไดกระทําการอันกฎหมายท่ีใชอยูในเวลาท่ีกระทํา
นั้นบัญญัติเปนความผิดและกําหนดโทษไว และโทษท่ีจะลงแกบุคคลนั้นจะหนักกวาโทษท่ีกําหนดไวในกฎหมาย
ท่ีใชอยูในเวลาท่ีกระทําความผิดมิได 

มาตรา๓๓ ในคดีอาญาตองสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจําเลยไมมีความผิด 
กอนมีคําพิพากษาอันถึงท่ีสุดแสดงวาบุคคลใดไดกระทําความผิด จะปฏิบัติตอบุคคลนั้นเสมอเปน         

ผูกระทําความผิดมิได 
๑๔. สิทธิของบุคลากรรัฐ 

มาตรา ๖๔ บุคคลผูเปนทหาร ตํารวจ ขาราชการ เจาหนาท่ีอ่ืนของรัฐ พนักงานสวนทองถ่ิน และ
พนักงานหรือลูกจางขององคการของรัฐ ยอมมีสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเชนเดียวกับบุคคลท่ัวไป เวนแต
ท่ีจํากัดในกฎหมาย กฎ หรือขอบังคับท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะในสวนท่ี
เก่ียวกับการเมือง สมรรถภาพ วินัย หรือจรรยาบรรณ 
๑๕. เสรีภาพในการนับถือศาสนา ประชาชนจะเลือกนับถือศาสนาใดก็ไดท่ีไมขัดตอความสงบเรียบรอยของ      
บานเมือง 

มาตรา ๓๘ บุคคลยอมมีเสรีภาพบริบูรณในการนับถือศาสนา นิกายของศาสนา หรือลัทธินิยมในทาง
ศาสนา และยอมมีเสรีภาพในการปฏิบัติตามศาสนบัญญัติหรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อถือของตน เม่ือไม
เปนปฏิปกษตอหนาท่ีของพลเมือง และไมเปนการขัดตอความสงบเรียบรอย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

การใชเสรีภาพดังกลาวตามวรรคหนึ่ง บุคคลยอมไดรับความคุมครองมิใหรัฐกระทําการใด ๆ อันเปน        
การลิดรอนสิทธิหรือเสียประโยชนอันควรมีควรได เพราะเหตุท่ีถือศาสนา นิกายของศาสนา ลัทธินิยมในทาง
ศาสนา หรือปฏิบัติตามศาสนบัญญัติหรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อถือแตกตางจากบุคคลอ่ืน 
๑๖. เสรีภาพในการประกอบอาชีพการงาน ประชาชนสามารถประกอบอาชีพใดก็ไดโดยสุจริต แตตองอยูใน
ขอบเขตของความสงบเรียบรอยของสังคม 

มาตรา ๕๐ บุคคลยอมมีเสรีภาพในการประกอบกิจการ หรือประกอบอาชีพ และการแขงขันโดยเสรี   
อยางเปนธรรม 

การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะ 
เพ่ือประโยชนในการรักษาความม่ันคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ การคุมครองประชาชนในดาน
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๑๓๑ 
 

สาธารณูปโภค การรักษาความสงบเรียบรอย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การจัดระเบียบ การประกอบ
อาชีพ การคุมครอง ผู บริโภค การผังเมือง การรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอม สวัสดิภาพของ
ประชาชน หรือเพ่ือปองกันการผูกขาด หรือขจัดความไมเปนธรรมในการแขงขัน 

มาตรา ๕๑ การเกณฑแรงงานจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
เฉพาะเพ่ือประโยชนในการปองปดภัยพิบัติสาธารณะอันมีมาเปนการฉุกเฉิน หรือโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมาย ซ่ึงกระทํามิไดในระหวางเวลาท่ีประเทศอยูในภาวะสงครามหรือการรบ หรือในระหวาง
เวลาท่ีมีการประกาศสถานการณฉุกเฉิน หรือประกาศใชกฎอัยการศึก 
๑๗. เสรีภาพทางการเมือง ประชาชนมีเสรีภาพในการรวมตัวกันต้ังพรรคการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย 

มาตรา ๔๗ บุคคลยอมมีเสรีภาพในการรวมตัวกันจัดต้ังเปนพรรคการเมือง เพ่ือสรางเจตนารมณทาง
การเมืองของประชาชน และเพ่ือดําเนินกิจการในทางการเมืองใหเปนไปตามเจตนารมณนั้น ตามวิถีทาง            
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ตามท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ 

การจัดองคกรภายใน การดําเนินกิจการ และขอบังคับของพรรคการเมือง ตองสอดคลองกับหลักการ
พ้ืนฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรซ่ึงเปนสมาชิกของพรรคการเมือง กรรมการบริหารของพรรคการเมือง หรือ
สมาชิกพรรคการเมืองตามจํานวนท่ีกําหนดในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง ซ่ึงเห็นวามติ
หรือขอบังคับในเรื่องใดของพรรคการเมืองท่ีตนเปนสมาชิกอยูนั้น จะขัดตอสถานะและการปฏิบัติหนาท่ีของ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญนี้ หรือขัดหรือแยงกับหลักการพ้ืนฐานแหงการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข มีสิทธิรองขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย 

ในกรณีท่ีศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามติหรือขอบังคับดังกลาวขัดหรือแยงกับหลักการพ้ืนฐานแหง       
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ใหมติหรือขอบังคับนั้นเปนอัน 
ยกเลิกไป 
๑๘. เสรีภาพของส่ือมวลชน สื่อมวลชนมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เสนอขาวสารไดอยางอิสระ แตจะ   
ตองอยูในขอบเขตของจรรยาบรรณในอาชีพ 

มาตรา ๔๑ พนักงานหรือลูกจางของเอกชนท่ีประกอบกิจการหนังสือพิมพ วิทยุกระจายเสียง หรือวิทยุ
โทรทัศน ยอมมีเสรีภาพในการเสนอขาวและความคิดเห็นภายใตขอจํากัดตามรัฐธรรมนูญ โดยไมตกอยู ภายใต
อาญัติของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเจาของกิจการนั้น แตตองไมขัดตอจรรยาบรรณ     
แหงการประกอบอาชีพ 

ขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ในกิจการ
วิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน ยอมมีเสรีภาพเชนเดียวกับพนักงาน หรือลูกจางของเอกชนตามวรรคหนึ่ง   
๑๙. ขอบเขตของสิทธิและเสรีภาพ 

มาตรา ๖๓ บุคคลจะใช สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ เพ่ือล มล างการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้ หรือเพ่ือใหไดมาซ่ึงอํานาจในการปกครอง
ประเทศ โดยวิธีการซ่ึงมิไดเปนไปตามวิถีทางท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้มิได 

ในกรณีท่ีบุคคลหรือพรรคการเมืองใดกระทําการตามวรรคหนึ่ง ผูรู เห็นการกระทําดังกลาวยอมมีสิทธิ
เสนอเรื่องใหอัยการสูงสุดตรวจสอบขอเท็จจริง และยื่นคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่ง 

ในกรณีท่ีศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่ งการให พรรคการเมืองใดเลิกกระทําการตามวรรคสอง               
ศาลรัฐธรรมนูญอาจสั่งยุบพรรคการเมืองดังกลาวได 

 

๑๓๒ 
 

หนาท่ีของชนชาวไทย  
รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันไดกําหนดหนาท่ีของประชาชนไทย ดังนี้ 
มาตรา ๖๖ บุคคลมีหนาท่ีรักษาไว ซ่ึงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้ 
มาตรา ๖๗ บุคคลมีหนาท่ีปฏิบัติตามกฎหมาย 
มาตรา ๖๘ บุคคลมีหนาท่ีไปใชสิทธิเลือกต้ัง บุคคลซ่ึงไมไปเลือกต้ังโดยไมแจงเหตุอันสมควรท่ีทําให    

ไมอาจไปเลือกต้ังได ยอมเสียสิทธิตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
การแจงเหตุท่ีทําใหไมอาจไปเลือกต้ังและการอํานวยความสะดวกในการไปเลือกต้ัง ใหเปนไปตามท่ี

กฎหมายบัญญัติ 
มาตรา ๖๙ บุคคลมีหนาท่ีปองกันประเทศ รับราชการทหาร เสียภาษีอากร ชวยเหลือราชการ        

รับการศึกษาอบรม พิทักษปกปองและสืบสานศิลปะวัฒนธรรมของชาติและภูมิปญญาทองถ่ิน และอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

มาตรา ๗๐ บุคคลผูเปนขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยงานราชการ หนวยงานของรัฐหรือ
รัฐวิสาหกิจ หรือของราชการสวนทองถ่ิน และเจาหนาท่ีอ่ืนของรัฐ มีหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย
เพ่ือรักษาประโยชนสวนรวม อํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชน 

ในการปฏิบัติหนาท่ีและในการปฏิบัติการอ่ืนท่ีเก่ียวของกับประชาชน บุคคลตามวรรคหนึ่งตองวางตน            
เปนกลางทางการเมือง 

ในกรณีท่ีบุคคลตามวรรคหนึ่งละเลย หรือไมปฏิบัติใหเปนไปตามหนาท่ีตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง 
บุคคลผูมีสวนไดเสีย ยอมมีสิทธิขอใหบุคคลตามวรรคหนึ่ง หรือผูบังคับบัญชาของบุคคลดังกลาว ชี้แจงแสดง
เหตุผลและขอใหดําเนินการใหเปนไปตามบทบัญญัติในวรรคหนึ่งหรือวรรคสองได 
สิทธิและเสรีภาพในประชาธิปไตย 

นอรเวยเปนประชาธิปไตย คําวาประชาธิปไตยมาจากภาษกรีกและมีความหมายวา “ปกครองโดย
ประชาชน” คือ คนท่ีดูแลนโยบายในนอรเวยโดยการเลือกพรรคการเมืองเขาไปในรัฐสภา สภาเขตการปกครอง
และสภาเทศบาลเมือง พรรคเดียวหรือหลายพรรคท่ีไดรับคะแนนเสียงมากท่ีสุดระหวางการเลือกต้ังจัดต้ัง 
ตัวแทนสวนใหญในรัฐสภา หรือสภาเขตการปกครอง หรือสภาเทศบาลเมือง หรืออีกนัยหนึ่งคนสวนใหญ
ตัดสินใจ แตหลักการสําคัญคือคนสวนใหญจะตองพิจารณาความเห็นของคนสวนนอยเม่ือกําลังจัดทํานโยบาย 
ในประชาธิปไตย พลเมืองมีสิทธิและเสรีภาพท่ีแนนอน : สิทธิมนุษยชน 

สิทธิมนุษยชนใชไดกับทุกคนและเรามีสิทธิเหลานี้เพราะวาเราเปนมนุษย ไมใชเพราะวาเราอยูใน
สถานท่ีเฉพาะในโลกหรือเปนสมาชิกของศาสนาหรือกลุมท่ีเก่ียวกับมนุษยชาติพิเศษ นั่นคือทําไมเราจึงพูดวา
สิทธิมนุษยชนเปนสากล สิทธิมนุษยชนอางถึงข้ันตนถึงความสัมพันธระหวางแตละบุคคลกับรัฐบาล 

ใน ค.ศ. ๑๙๔๘ องคกรสหประชาชาติสรางแถลงการณสิทธิมนุษยชนสากลท่ีใชได กับทุกคน              
การประกาศสิทธิมนุษยชนสรางสิ่งตอไปนี้ ระหวางสิทธิอ่ืน ๆ 

ทุกคนมีสิทธิมนุษยชนเหมือนกัน โดยไมคํานึงถึงเพศ ศาสนา เชื้อชาติ มุมมองทางการเมือง สัญชาติ 
เปนตน การกระทําบางประเภทเปนขอหาม ทุกคนไดรับประโยชนจากการปองกันตามกฎหมายทุกคนไดรับ
ประโยชนจากการปองกันตามกฎหมาย ทุกคนมีสิทธิท่ีจะมีอิทธิพลตอสถานการณทางการเมืองในประเทศผาน 
การเลือกต้ังบัตรลงคะแนนลับท่ีอิสระและยุติธรรม 

ในนอรเวย หลายสวนของการประกาศสิทธิมนุษยชนขององคการสหประชาชาติถูกนําไปรวมในกฎหมาย 
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๑๓๒ 
 

หนาท่ีของชนชาวไทย  
รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันไดกําหนดหนาท่ีของประชาชนไทย ดังนี้ 
มาตรา ๖๖ บุคคลมีหนาท่ีรักษาไว ซ่ึงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้ 
มาตรา ๖๗ บุคคลมีหนาท่ีปฏิบัติตามกฎหมาย 
มาตรา ๖๘ บุคคลมีหนาท่ีไปใชสิทธิเลือกต้ัง บุคคลซ่ึงไมไปเลือกต้ังโดยไมแจงเหตุอันสมควรท่ีทําให    

ไมอาจไปเลือกต้ังได ยอมเสียสิทธิตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
การแจงเหตุท่ีทําใหไมอาจไปเลือกต้ังและการอํานวยความสะดวกในการไปเลือกต้ัง ใหเปนไปตามท่ี

กฎหมายบัญญัติ 
มาตรา ๖๙ บุคคลมีหนาท่ีปองกันประเทศ รับราชการทหาร เสียภาษีอากร ชวยเหลือราชการ        

รับการศึกษาอบรม พิทักษปกปองและสืบสานศิลปะวัฒนธรรมของชาติและภูมิปญญาทองถ่ิน และอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

มาตรา ๗๐ บุคคลผูเปนขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยงานราชการ หนวยงานของรัฐหรือ
รัฐวิสาหกิจ หรือของราชการสวนทองถ่ิน และเจาหนาท่ีอ่ืนของรัฐ มีหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย
เพ่ือรักษาประโยชนสวนรวม อํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชน 

ในการปฏิบัติหนาท่ีและในการปฏิบัติการอ่ืนท่ีเก่ียวของกับประชาชน บุคคลตามวรรคหนึ่งตองวางตน            
เปนกลางทางการเมือง 

ในกรณีท่ีบุคคลตามวรรคหนึ่งละเลย หรือไมปฏิบัติใหเปนไปตามหนาท่ีตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง 
บุคคลผูมีสวนไดเสีย ยอมมีสิทธิขอใหบุคคลตามวรรคหนึ่ง หรือผูบังคับบัญชาของบุคคลดังกลาว ชี้แจงแสดง
เหตุผลและขอใหดําเนินการใหเปนไปตามบทบัญญัติในวรรคหนึ่งหรือวรรคสองได 
สิทธิและเสรีภาพในประชาธิปไตย 

นอรเวยเปนประชาธิปไตย คําวาประชาธิปไตยมาจากภาษกรีกและมีความหมายวา “ปกครองโดย
ประชาชน” คือ คนท่ีดูแลนโยบายในนอรเวยโดยการเลือกพรรคการเมืองเขาไปในรัฐสภา สภาเขตการปกครอง
และสภาเทศบาลเมือง พรรคเดียวหรือหลายพรรคท่ีไดรับคะแนนเสียงมากท่ีสุดระหวางการเลือกต้ังจัดต้ัง 
ตัวแทนสวนใหญในรัฐสภา หรือสภาเขตการปกครอง หรือสภาเทศบาลเมือง หรืออีกนัยหนึ่งคนสวนใหญ
ตัดสินใจ แตหลักการสําคัญคือคนสวนใหญจะตองพิจารณาความเห็นของคนสวนนอยเม่ือกําลังจัดทํานโยบาย 
ในประชาธิปไตย พลเมืองมีสิทธิและเสรีภาพท่ีแนนอน : สิทธิมนุษยชน 

สิทธิมนุษยชนใชไดกับทุกคนและเรามีสิทธิเหลานี้เพราะวาเราเปนมนุษย ไมใชเพราะวาเราอยูใน
สถานท่ีเฉพาะในโลกหรือเปนสมาชิกของศาสนาหรือกลุมท่ีเก่ียวกับมนุษยชาติพิเศษ นั่นคือทําไมเราจึงพูดวา
สิทธิมนุษยชนเปนสากล สิทธิมนุษยชนอางถึงข้ันตนถึงความสัมพันธระหวางแตละบุคคลกับรัฐบาล 

ใน ค.ศ. ๑๙๔๘ องคกรสหประชาชาติสรางแถลงการณสิทธิมนุษยชนสากลท่ีใชได กับทุกคน              
การประกาศสิทธิมนุษยชนสรางสิ่งตอไปนี้ ระหวางสิทธิอ่ืน ๆ 

ทุกคนมีสิทธิมนุษยชนเหมือนกัน โดยไมคํานึงถึงเพศ ศาสนา เชื้อชาติ มุมมองทางการเมือง สัญชาติ 
เปนตน การกระทําบางประเภทเปนขอหาม ทุกคนไดรับประโยชนจากการปองกันตามกฎหมายทุกคนไดรับ
ประโยชนจากการปองกันตามกฎหมาย ทุกคนมีสิทธิท่ีจะมีอิทธิพลตอสถานการณทางการเมืองในประเทศผาน 
การเลือกต้ังบัตรลงคะแนนลับท่ีอิสระและยุติธรรม 

ในนอรเวย หลายสวนของการประกาศสิทธิมนุษยชนขององคการสหประชาชาติถูกนําไปรวมในกฎหมาย 
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ความเทาเทียมกัน 

       

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 

โดยสืบเนื่องกันมา แนวคิดของความเทาเทียมกันเก่ียวของกับผูหญิงและผูชายมีสิทธิ์เทากันและโอกาส
เทากัน ในวันนี้ ความคิดมีความสําคัญกวางข้ึน
ความสามารถ เพศ ศาสนา และการเบ่ียงเบนทางเพศ
เดียวกันท่ีจะมีอิทธิพลและชวยเห
ถูกเปดโอกาสใหกลั่นแกลงหรือโจมตี
เสรีภาพทางการพูด 

เสรีภาพทางการพูด หมายความวา
เรื่องอ่ืนโดยอิสระ สามารถอภิปรายโตแยงหัวขอตาง
ของเขาโดยอิสระ ไมตองมีการลงโทษใด
ท่ีคนคนหนึ่งปรารถนาและพูดเก่ียวกับคนอ่ืนอยางจริงจัง นั่นคือทําไมเราจึงมีกฎหมายจํานวนหนึ่ง
ขอบเขตของเสรีภาพของการพูด ตัวอยางเชน เปนการผิดกฎหมายท่ีใหความเห็น
และเรื่องอ่ืนในการอภิปรายโตแยงสาธารณะ ไมวาจะเปนทางวาจาหรือเปนลายลักษณอักษรก็ตาม

เสรีภาพของการพูดใชกับแตละบุคคลสวนตัว รวมท้ังวิทยุ โทรทัศน และหนังสือพิมพ
การปองกันทางกฎหมาย 

ผูอยูอาศัยในนอรเวยไดรั
ไมมีใครสามารถถูกพิพากษาเพ่ือจําคุกโดยไมมีการเกิดข้ึนท่ีสามารถติดตามได การติดตาม
สมาชิกคณะลูกขุนอิสระตัดสินใจวาผูตองสงสัยมีความผิดหรือไม
ลงโทษท่ีเหมาะกับผูตองสงสัยท่ีมีความผิด
ในขณะท่ีตํารวจทํางานแกปญหาอาชญากรรม
ศาลเปนอิสระ ซ่ึงหมายความวาพวกเขาจะตองไมใหไดรับอิทธิพลจากนักการเมือง สื่อหรือกลุมอ่ืนเม่ือกําลังทํา
กรณีท่ีเห็นไดชัดเจน ไมวาจะเปนรัฐสภา รัฐบาลหรือเจาหนาท่ีอ่ืนสามารถแทรกแซงการตัดสินของทหาร

๑๓๓ 

โดยสืบเนื่องกันมา แนวคิดของความเทาเทียมกันเก่ียวของกับผูหญิงและผูชายมีสิทธิ์เทากันและโอกาส
เทากัน ในวันนี้ ความคิดมีความสําคัญกวางข้ึน ทุกคนมีสิทธิและโอกาสเทาเทียมกัน โดยไมคําถึงอายุ
ความสามารถ เพศ ศาสนา และการเบ่ียงเบนทางเพศ ระหวางสิ่งอ่ืน ๆ ความเทาเทียมกัน
เดียวกันท่ีจะมีอิทธิพลและชวยเหลือ ซ่ึงความรับผิดชอบและอุปสรรคสมดุลกันพอควร และซ่ึงคนไมควร
ถูกเปดโอกาสใหกลั่นแกลงหรือโจมตี 

หมายความวา ใครก็ตามสามารถแสดงความเห็นในทางการเมือง ศาสนาและ
เรื่องอ่ืนโดยอิสระ สามารถอภิปรายโตแยงหัวขอตาง ๆ กับคนอ่ืนโดยอิสระ และสามารถเขียนเก่ียวกับความเห็น

ไมตองมีการลงโทษใด ๆ ท้ังหมดเชนกัน มีเสนระหวางเสรีภาพท่ีจะพูดและเขียนอะไรก็ได
ท่ีคนคนหนึ่งปรารถนาและพูดเก่ียวกับคนอ่ืนอยางจริงจัง นั่นคือทําไมเราจึงมีกฎหมายจํานวนหนึ่ง
ขอบเขตของเสรีภาพของการพูด ตัวอยางเชน เปนการผิดกฎหมายท่ีใหความเห็นท่ีไมเปนธรรม
และเรื่องอ่ืนในการอภิปรายโตแยงสาธารณะ ไมวาจะเปนทางวาจาหรือเปนลายลักษณอักษรก็ตาม

เสรีภาพของการพูดใชกับแตละบุคคลสวนตัว รวมท้ังวิทยุ โทรทัศน และหนังสือพิมพ

ผูอยูอาศัยในนอรเวยไดรับประโยชนจากการปองกันทางกฎหมายระหวางสิ่งอ่ืน สิ่งนี้หมายความวา
ไมมีใครสามารถถูกพิพากษาเพ่ือจําคุกโดยไมมีการเกิดข้ึนท่ีสามารถติดตามได การติดตาม
สมาชิกคณะลูกขุนอิสระตัดสินใจวาผูตองสงสัยมีความผิดหรือไม และผูพิพากษาอิสระกําหนด

หมาะกับผูตองสงสัยท่ีมีความผิดท้ังหมดเชนเดียวกัน คนสามารถอยูในอารักขากอนการติดตาม 
ในขณะท่ีตํารวจทํางานแกปญหาอาชญากรรม ทุกคนท่ีเปนผูตองสงสัยในเรื่องอาชญากรรมมีสิทธิ

ซ่ึงหมายความวาพวกเขาจะตองไมใหไดรับอิทธิพลจากนักการเมือง สื่อหรือกลุมอ่ืนเม่ือกําลังทํา
กรณีท่ีเห็นไดชัดเจน ไมวาจะเปนรัฐสภา รัฐบาลหรือเจาหนาท่ีอ่ืนสามารถแทรกแซงการตัดสินของทหาร

โดยสืบเนื่องกันมา แนวคิดของความเทาเทียมกันเก่ียวของกับผูหญิงและผูชายมีสิทธิ์เทากันและโอกาส
กาสเทาเทียมกัน โดยไมคําถึงอายุ เชื้อชาติ 
ๆ ความเทาเทียมกัน หมายถึง การมีโอกาส

สมดุลกันพอควร และซ่ึงคนไมควรตอง        

ใครก็ตามสามารถแสดงความเห็นในทางการเมือง ศาสนาและ   
ๆ กับคนอ่ืนโดยอิสระ และสามารถเขียนเก่ียวกับความเห็น

ท้ังหมดเชนกัน มีเสนระหวางเสรีภาพท่ีจะพูดและเขียนอะไรก็ได       
ท่ีคนคนหนึ่งปรารถนาและพูดเก่ียวกับคนอ่ืนอยางจริงจัง นั่นคือทําไมเราจึงมีกฎหมายจํานวนหนึ่ง ซ่ึงกําหนด

ท่ีไมเปนธรรม ในเรื่องเชื้อชาติ
และเรื่องอ่ืนในการอภิปรายโตแยงสาธารณะ ไมวาจะเปนทางวาจาหรือเปนลายลักษณอักษรก็ตาม 

เสรีภาพของการพูดใชกับแตละบุคคลสวนตัว รวมท้ังวิทยุ โทรทัศน และหนังสือพิมพ 

ระหวางสิ่งอ่ืน สิ่งนี้หมายความวา      
ไมมีใครสามารถถูกพิพากษาเพ่ือจําคุกโดยไมมีการเกิดข้ึนท่ีสามารถติดตามได การติดตาม หมายความวา

และผูพิพากษาอิสระกําหนดประเภทของการ
ท้ังหมดเชนเดียวกัน คนสามารถอยูในอารักขากอนการติดตาม 

ทุกคนท่ีเปนผูตองสงสัยในเรื่องอาชญากรรมมีสิทธิปรึกษาทนาย 
ซ่ึงหมายความวาพวกเขาจะตองไมใหไดรับอิทธิพลจากนักการเมือง สื่อหรือกลุมอ่ืนเม่ือกําลังทํา

กรณีท่ีเห็นไดชัดเจน ไมวาจะเปนรัฐสภา รัฐบาลหรือเจาหนาท่ีอ่ืนสามารถแทรกแซงการตัดสินของทหาร ไมมี

 

๑๓๔ 
 

กฎหมายใดท่ีมีผลบังคับใชยอนหลัง ซ่ึงหมายความวากฎหมายใชไดเม่ือเวลาเกิดอาชญากรรม จะตองถูกใชเม่ือ
กําหนดความผิดและบทลงโทษ 
เสรีภาพทางศาสนา 

เสรีภาพทางศาสนา หมายความวา คนมีอิสระท่ีจะเลือกวาพวกเขาตองการปฏิบัติตามคําสอนของ
ศาสนาใดและประเพณีทางจิตวิญญาณ ไมมีใครมีสิทธิบังคับใหคนอ่ืนเขาไปหรือออกจากกลุมหรือการชุมนุม
ทางศาสนา ต้ังแตอายุ ๑๕ ป ทุกคนมีสิทธิออกจากการชุมนุม/ชุมชนทางจิตวิญญาณ ไมมีใครถูกแกลงหรือ
ลงโทษสําหรับการประกอบกิจกรรมทางศาสนาของพวกเขา 

ความสําคัญท่ีเทากันคือวาทุกคนมีอิสระท่ีจะเลือกองคกรทางจิตวิญญาณ/ศาสนาของตัวเองและ
เสรีภาพเชนกันท่ีจะไมเปนสมาชิกชุมชนทางจิตวิญญาณหรือศาสนา 
เสรีภาพของการจัดการ 

เสรีภาพของการจัดการ หมายความถึง สิ่งตาง ๆ จํานวนหนึ่ง สิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดคือ สิทธิท่ีจะเปนสมาชิก
ของพรรคการเมืองหรือองคการท่ีนาสนใจพิเศษ โดยไมมีความเสี่ยงของการถูกกลั่นแกลงหรือลงโทษ   

สิทธิท่ีจะเปนสมาชิกขององคกรแรงงาน โดยไมมีความเสี่ยงของการถูกกลั่นแกลงหรือลงโทษใน
สถานการณบางอยาง สิทธิท่ีจะพรอมใจกันหยุดงาน 
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๑๓๔ 
 

กฎหมายใดท่ีมีผลบังคับใชยอนหลัง ซ่ึงหมายความวากฎหมายใชไดเม่ือเวลาเกิดอาชญากรรม จะตองถูกใชเม่ือ
กําหนดความผิดและบทลงโทษ 
เสรีภาพทางศาสนา 

เสรีภาพทางศาสนา หมายความวา คนมีอิสระท่ีจะเลือกวาพวกเขาตองการปฏิบัติตามคําสอนของ
ศาสนาใดและประเพณีทางจิตวิญญาณ ไมมีใครมีสิทธิบังคับใหคนอ่ืนเขาไปหรือออกจากกลุมหรือการชุมนุม
ทางศาสนา ต้ังแตอายุ ๑๕ ป ทุกคนมีสิทธิออกจากการชุมนุม/ชุมชนทางจิตวิญญาณ ไมมีใครถูกแกลงหรือ
ลงโทษสําหรับการประกอบกิจกรรมทางศาสนาของพวกเขา 

ความสําคัญท่ีเทากันคือวาทุกคนมีอิสระท่ีจะเลือกองคกรทางจิตวิญญาณ/ศาสนาของตัวเองและ
เสรีภาพเชนกันท่ีจะไมเปนสมาชิกชุมชนทางจิตวิญญาณหรือศาสนา 
เสรีภาพของการจัดการ 

เสรีภาพของการจัดการ หมายความถึง สิ่งตาง ๆ จํานวนหนึ่ง สิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดคือ สิทธิท่ีจะเปนสมาชิก
ของพรรคการเมืองหรือองคการท่ีนาสนใจพิเศษ โดยไมมีความเสี่ยงของการถูกกลั่นแกลงหรือลงโทษ   

สิทธิท่ีจะเปนสมาชิกขององคกรแรงงาน โดยไมมีความเสี่ยงของการถูกกลั่นแกลงหรือลงโทษใน
สถานการณบางอยาง สิทธิท่ีจะพรอมใจกันหยุดงาน 
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๑๓๕ 
 

แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรม 
ช่ือวิชา   สิทธิ เสรีภาพของประชาชน                                                         
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 

 

 
 

 

๑๓๖ 
 

บทเรียนท่ี ๑๓ 
ช่ือวิชา  สาระสําคัญและวัตถุประสงคของคณะลูกเสือกับการสรางพลเมืองดีชอสะอาด     เวลา ๙๐ นาที 
 
ขอบขายรายวิชา 

สาระสําคัญและวัตถุประสงคของคณะลูกเสือกับการสรางพลเมืองดีชอสะอาด 
๑. วัตถุประสงคของคณะลูกเสือโลก 
๒. วัตถุประสงคของคณะลูกเสือแหงชาติ 
๓. สาระสําคัญของลูกเสือ และการพัฒนา ๘ ประการกับการพัฒนาลูกเสือชอสะอาด 

จุดหมาย 
เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจในสาระสําคัญ และวัตถุประสงคของคณะลูกเสือ 

วัตถุประสงค 
เม่ือจบบทเรียนนี้แลว ผูเขารับการฝกอบรมสามารถพัฒนาพลเมืองท่ีดีดวยสาระสําคัญและวัตถุประสงค

ของคณะลูกเสือแหงชาติ 
วิธีสอน/กิจกรรม 

๑. นําเขาสูบทเรียนโดยใชเพลงท่ีเก่ียวของกับความรับผิดชอบ  ๑๐  นาที 
 หรือใชเกม สื่อ วีดิทัศน นิทาน ฯลฯ    
๒. บรรยายเนื้อหานําไปสูการปฏิบัติงานของผูเขารับการฝกอบรม ๒๐  นาที 
๓. แบงลูกเสือเพ่ือศึกษาและปฏิบัติตามใบงาน   ๒๐  นาที  
๔. รายงานผลการปฏิบัติตามใบงาน   ๓๐  นาที 
๕. อภิปรายสรุป                                                       ๑๐  นาที 

ส่ือการสอน 
๑. เพลง ภาพ แผนภูมิ เกม นิทาน สื่อ วีดิทัศน  
๒.  ใบความรู      

การประเมินผล 
๑. การสังเกต 

๑.๑ พฤติกรรมผูเขารับการฝกอบรม 
๑.๒ ความรวมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 

๒. การประเมินผล 
๒.๑ ผลการปฏิบัติงานกลุม 
๒.๒ การปฏิบัติงานกลุม 
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๑๓๖ 
 

บทเรียนท่ี ๑๓ 
ช่ือวิชา  สาระสําคัญและวัตถุประสงคของคณะลูกเสือกับการสรางพลเมืองดีชอสะอาด     เวลา ๙๐ นาที 
 
ขอบขายรายวิชา 

สาระสําคัญและวัตถุประสงคของคณะลูกเสือกับการสรางพลเมืองดีชอสะอาด 
๑. วัตถุประสงคของคณะลูกเสือโลก 
๒. วัตถุประสงคของคณะลูกเสือแหงชาติ 
๓. สาระสําคัญของลูกเสือ และการพัฒนา ๘ ประการกับการพัฒนาลูกเสือชอสะอาด 

จุดหมาย 
เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจในสาระสําคัญ และวัตถุประสงคของคณะลูกเสือ 

วัตถุประสงค 
เม่ือจบบทเรียนนี้แลว ผูเขารับการฝกอบรมสามารถพัฒนาพลเมืองท่ีดีดวยสาระสําคัญและวัตถุประสงค

ของคณะลูกเสือแหงชาติ 
วิธีสอน/กิจกรรม 

๑. นําเขาสูบทเรียนโดยใชเพลงท่ีเก่ียวของกับความรับผิดชอบ  ๑๐  นาที 
 หรือใชเกม สื่อ วีดิทัศน นิทาน ฯลฯ    
๒. บรรยายเนื้อหานําไปสูการปฏิบัติงานของผูเขารับการฝกอบรม ๒๐  นาที 
๓. แบงลูกเสือเพ่ือศึกษาและปฏิบัติตามใบงาน   ๒๐  นาที  
๔. รายงานผลการปฏิบัติตามใบงาน   ๓๐  นาที 
๕. อภิปรายสรุป                                                       ๑๐  นาที 

ส่ือการสอน 
๑. เพลง ภาพ แผนภูมิ เกม นิทาน สื่อ วีดิทัศน  
๒.  ใบความรู      

การประเมินผล 
๑. การสังเกต 

๑.๑ พฤติกรรมผูเขารับการฝกอบรม 
๑.๒ ความรวมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 

๒. การประเมินผล 
๒.๑ ผลการปฏิบัติงานกลุม 
๒.๒ การปฏิบัติงานกลุม 
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๑๓๗ 
 

เนื้อหาวิชา 
๑. กระบวนการลูกเสือ คืออะไร 
กระบวนการลูกเสือ คือ กระบวนการพัฒนาเยาวชน มีวัตถุประสงคเพ่ือการฝกอบรมใหการศึกษาและ

พัฒนาเยาวชนใหเปนพลเมืองดี โดยไมคํานึงถึงเชื้อชาติ ศาสนา ท้ังนี้ เปนไปตามความมุงประสงค หลักการ 
และวิธีการซ่ึงผูใหกําเนิดลูกเสือโลกไดใหไว  

กระบวนการนี้เปนขบวนการระดับโลกมีประเทศสมาชิก ๑๖๑ ประเทศ กอปรดวยผูบังคับบัญชา
ลูกเสือและลูกเสือ กวา ๓๐ ลานคน 

ปจจุบัน กระบวนการลูกเสือถือเปนกระบวนการทางการศึกษาสายหนึ่ง ซ่ึงมุงพัฒนาสมรรถภาพของ
บุคคลท้ังทางสมอง รางกาย จิตใจ และศีลธรรม เพ่ือใหบุคคลท่ีมีความประพฤติอันดีงาม ไมกระทําตนเปน
ปญหาตอสังคม ดํารงชีวิตอยางมีความหมาย 

๒. องคประกอบสําคัญของการลูกเสือ 
๓.๑ ลูกเสือ 
๓.๒ ผูบังคับบัญชาลูกเสือ 
๓.๓ มีจุดหมายหรืออุดมการณ 
๓.๔ กิจกรรม (โดยเฉพาะกิจกรรมกลางแจง) 
๓.๕ การบริหารงาน 

๓. จุดหมายหรืออุดมการณของคณะลูกเสือแหงชาติ 
พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดกลาวถึงอุดมการณของคณะลูกเสือแหงชาติไวในมาตรา ๘    

คณะลูกเสือแหงชาติ มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาลูกเสือท้ังทางกาย สติปญญา จิตใจและศีลธรรม ใหเปนพลเมืองดี    
มีความรับผิดชอบ และชวยสรางสรรคสังคมใหเกิดความสามัคคี และมีความเจริญกาวหนา ท้ังนี้ เพ่ือความสงบสุข 
และความม่ันคงของประเทศชาติ ตามแนวทางดังตอไปนี้ 

๓.๑  ใหมีนิสัยในการสังเกต จดจํา เชื่อฟง และพ่ึงตนเอง 
๓.๒  ใหซื่อสัตยสุจริต มีระเบียบวินัย และเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน 
๓.๓ ใหรูจักบําเพ็ญตนเพ่ือสาธารณประโยชน 
๓.๔ ใหรูจักทําการฝมือและฝกฝนใหทํากิจการตาง ๆ ตามความเหมาะสม 
๓.๕ ใหรูจักรักษาและสงเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม และความม่ันคงของประเทศชาติ 

๔. หลักการสําคัญของการลูกเสือ 
 ๔.๑ นับถือศาสนา 

๔.๒ มีความจงรักภักดีตอประเทศชาติของตน 
๔.๓ มีความศรัทธาในมิตรภาพและความเปนพ่ีนองของลูกเสือท่ัวโลก 
๔.๔ บําเพ็ญประโยชนตอผูอ่ืน 
๔.๕ ยอมรับและปฏิบัติตามคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 
๔.๖ เขาเปนสมาชิกดวยความสมัครใจ 
๔.๗ มีความเปนอิสระตออิทธิพลทางการเมือง 
๔.๘ มีกําหนดการพิเศษสําหรับการฝกอบรม โดยอาศัย 
 
 

 

๑๓๘ 
 

• ระบบหมู ระบบกลุม 
• การทดสอบเปนข้ัน ๆ 
• เครื่องหมายวิชาพิเศษ 
• กิจกรรมกลางแจง 

๕. วิธีการ 
วิธีการท่ีจะบรรลุถึงจุดหมายหรืออุดมการณของคณะลูกเสือแหงชาติ คือ การจัดใหมีการฝกอบรมท่ี       

กาวหนา สนุกสนาน ดึงดูดใจโดยอาศัยคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือเปนบรรทัดฐาน มีผูใหญเปนผูคอยให
คําแนะนํา กุศโลบายในการฝกอบรมลูกเสือ ใชหลักสําคัญดังตอไปนี้ 

๕.๑ เครื่องแบบลูกเสือถือวาเปนเครื่องแบบท่ีมีเกียรติ เปนเครื่องหมายแหงความดี ดังนั้น 
ลูกเสือจะตองพิถีพิถันในการแตงเครื่องแบบลูกเสือท่ีถูกตองและสะอาดเรียบรอยอยูเสมอ กับท้ังจะตอง
ประพฤติปฏิบัติตนใหสมกับท่ีไดชื่อวาเปนลูกเสือ เพ่ือเปนการรักษาชื่อเสียงของตนและของคณะลูกเสือแหงชาติ              
สวนเจาหนาท่ีทุกคนก็ควรแตงเครื่องแบบลูกเสือในโอกาสอันควร และถือวาเครื่องแบบลูกเสือเปนเครื่องหมาย   
แหงความเสียสละในการท่ีตนไดมีบทบาทในการฝกอบรมใหเปนพลเมืองดี 

๕.๒ คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ ผูกํากับพึงหม่ันฝกอบรมใหลูกเสือเขาใจและปฏิบัติตาม 
คําปฏิญาณและกฎของลูกเสืออยูเสมอ โดยเฉพาะในเรื่องความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย       
ความเปนพ่ีนองของลูกเสือท่ัวโลกและการกระทําความดีตาง ๆ โดยเนนใหเห็นวาผูเปนพลเมืองดีนั้นจะตองเปน     
ผูกระทําความดีและใชความดีนั้นใหเปนประโยชน มิใชเปนคนดีโดยอยูเฉย ๆ ไมทําอะไรเลย 

๕.๓ การบําเพ็ญประโยชนตอผูอ่ืน เปนเรื่องท่ีทําใหกิจการลูกเสือมีชื่อเสียง และเปนท่ีรูจัก         
ของบุคคลท่ัวไป รากฐานของคติพจนของลูกเสือท้ัง ๔ ประเภท เก่ียวของกับอุดมคติของลูกเสือในการบําเพ็ญ 
ประโยชนตอผูอ่ืน 

“ทําดีท่ีสุด”  คือ  การทําเพ่ือคนอ่ืนหรือเพ่ือสวนรวม เปนการกระทําท่ีดีท่ีสุด 
“จงเตรียมพรอม”  คือ  พรอมท่ีจะทําความดี พรอมเพ่ือสราง พรอมเพ่ือสวนรวม 
“มองไกล”  คือ  มองใหเห็นเหตุผล มองใหเห็นคนอ่ืน มองใหเห็นสวนรวม มิใชมอง

แตตัวเองหรือผลประโยชนของตัวเอง 
“บริการ”  คือ  การใหความชวยเหลือแกผูอ่ืน แกสวนรวม 
นอกจากนี้ในคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือก็ไดระบุถึงการบําเพ็ญประโยชนตอผูอ่ืน โดยถือวา

สําคัญมาก แหลงหรือโอกาสท่ีลูกเสือจะบําเพ็ญประโยชนนั้น ควรเริ่มจากสิ่งท่ีใกลตัวกอนแลวขยายใหกวางขวาง
ออกไปตามวัยและความสามารถของลูกเสือ 

๕.๔ การฝกอบรมท่ีตอเนื่องกันและกาวหนาสูงข้ึน 
๕.๕ ระบบหมูฝกความรับผิดชอบ การเปนผูนําผูตาม การปกครองระบอบประชาธิปไตย 
๕.๖ ระบบเครื่องหมายวิชาพิเศษมีมากมายหลายอยาง ซ่ึงลูกเสืออาจเลือกเรียนเรื่องท่ีตน

สนใจได และเม่ือไดผานการทดสอบแลวก็จะไดรับเครื่องหมายซ่ึงนํามาติดกับเครื่องแบบ เปนการเชิดชูเกียรติ
และแสดงสมรรถภาพของตนสวนหนึ่ง 

๕.๗ กิจกรรมโดยเฉพาะกิจกรรมกลางแจง เชน เดินทางไกล อยูคายพักแรม 
๕.๘ การเลน (เกมตาง ๆ) 
๕.๙ การรองเพลงและการชุมนุมรอบกองไฟ 
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๑๓๘ 
 

• ระบบหมู ระบบกลุม 
• การทดสอบเปนข้ัน ๆ 
• เครื่องหมายวิชาพิเศษ 
• กิจกรรมกลางแจง 

๕. วิธีการ 
วิธีการท่ีจะบรรลุถึงจุดหมายหรืออุดมการณของคณะลูกเสือแหงชาติ คือ การจัดใหมีการฝกอบรมท่ี       

กาวหนา สนุกสนาน ดึงดูดใจโดยอาศัยคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือเปนบรรทัดฐาน มีผู ใหญเปนผูคอยให
คําแนะนํา กุศโลบายในการฝกอบรมลูกเสือ ใชหลักสําคัญดังตอไปนี้ 

๕.๑ เครื่องแบบลูกเสือถือวาเปนเครื่องแบบท่ีมีเกียรติ เปนเครื่องหมายแหงความดี ดังนั้น 
ลูกเสือจะตองพิถีพิถันในการแตงเครื่องแบบลูกเสือท่ีถูกตองและสะอาดเรียบรอยอยูเสมอ กับท้ังจะตอง
ประพฤติปฏิบัติตนใหสมกับท่ีไดชื่อวาเปนลูกเสือ เพ่ือเปนการรักษาชื่อเสียงของตนและของคณะลูกเสือแหงชาติ              
สวนเจาหนาท่ีทุกคนก็ควรแตงเครื่องแบบลูกเสือในโอกาสอันควร และถือวาเครื่องแบบลูกเสือเปนเครื่องหมาย   
แหงความเสียสละในการท่ีตนไดมีบทบาทในการฝกอบรมใหเปนพลเมืองดี 

๕.๒ คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ ผูกํากับพึงหม่ันฝกอบรมใหลูกเสือเขาใจและปฏิบัติตาม 
คําปฏิญาณและกฎของลูกเสืออยูเสมอ โดยเฉพาะในเรื่องความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย       
ความเปนพ่ีนองของลูกเสือท่ัวโลกและการกระทําความดีตาง ๆ โดยเนนใหเห็นวาผูเปนพลเมืองดีนั้นจะตองเปน     
ผูกระทําความดีและใชความดีนั้นใหเปนประโยชน มิใชเปนคนดีโดยอยูเฉย ๆ ไมทําอะไรเลย 

๕.๓ การบําเพ็ญประโยชนตอผูอ่ืน เปนเรื่องท่ีทําใหกิจการลูกเสือมีชื่อเสียง และเปนท่ีรูจัก         
ของบุคคลท่ัวไป รากฐานของคติพจนของลูกเสือท้ัง ๔ ประเภท เก่ียวของกับอุดมคติของลูกเสือในการบําเพ็ญ 
ประโยชนตอผูอ่ืน 

“ทําดีท่ีสุด”  คือ  การทําเพ่ือคนอ่ืนหรือเพ่ือสวนรวม เปนการกระทําท่ีดีท่ีสุด 
“จงเตรียมพรอม”  คือ  พรอมท่ีจะทําความดี พรอมเพ่ือสราง พรอมเพ่ือสวนรวม 
“มองไกล”  คือ  มองใหเห็นเหตุผล มองใหเห็นคนอ่ืน มองใหเห็นสวนรวม มิใชมอง

แตตัวเองหรือผลประโยชนของตัวเอง 
“บริการ”  คือ  การใหความชวยเหลือแกผูอ่ืน แกสวนรวม 
นอกจากนี้ในคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือก็ไดระบุถึงการบําเพ็ญประโยชนตอผูอ่ืน โดยถือวา

สําคัญมาก แหลงหรือโอกาสท่ีลูกเสือจะบําเพ็ญประโยชนนั้น ควรเริ่มจากสิ่งท่ีใกลตัวกอนแลวขยายใหกวางขวาง
ออกไปตามวัยและความสามารถของลูกเสือ 

๕.๔ การฝกอบรมท่ีตอเนื่องกันและกาวหนาสูงข้ึน 
๕.๕ ระบบหมูฝกความรับผิดชอบ การเปนผูนําผูตาม การปกครองระบอบประชาธิปไตย 
๕.๖ ระบบเครื่องหมายวิชาพิเศษมีมากมายหลายอยาง ซ่ึงลูกเสืออาจเลือกเรียนเรื่องท่ีตน

สนใจได และเม่ือไดผานการทดสอบแลวก็จะไดรับเครื่องหมายซ่ึงนํามาติดกับเครื่องแบบ เปนการเชิดชูเกียรติ
และแสดงสมรรถภาพของตนสวนหนึ่ง 

๕.๗ กิจกรรมโดยเฉพาะกิจกรรมกลางแจง เชน เดินทางไกล อยูคายพักแรม 
๕.๘ การเลน (เกมตาง ๆ) 
๕.๙ การรองเพลงและการชุมนุมรอบกองไฟ 
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๑๓๙ 
 

๖. แนวการพัฒนาลูกเสือ ๘ ประการ   
   ๖.๑ พัฒนาทางกาย 
   ๖.๒ พัฒนาทางสติปญญา 
   ๖.๓ พัฒนาทางจิตใจและศีลธรรม 
   ๖.๔ พัฒนาในเรื่องการสรางคานิยมและเจตคติ 
   ๖.๕ พัฒนาทางสัมพันธระหวางบุคคล 
   ๖.๖ พัฒนาทางสัมพันธทางสังคม 
   ๖.๗ พัฒนาทางสัมพันธตอชุมชน 
  ๖.๘ พัฒนาการทางดานความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม 

๗. พลเมืองดีในทัศนคติของการลูกเสือ 
   ๗.๑ มีความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
   ๗.๒ มีเกียรติเชื่อถือได 
   ๗.๓ มีระเบียบวินัย สามารถบังคับใจตนเองได 

๗.๔ สามารถพ่ึงตนเองได 
๗.๕ เต็มใจและสามารถชวยเหลือชุมชน และบําเพ็ญประโยชนตอผูอ่ืนไดทุกเม่ือ 

๘. ประโยชนของการลูกเสือ 
   ๘.๑ เปนการศึกษานอกระบบ (NON FORMAL EDUCATION)  
   ๘.๒ ชวยเสริมการศึกษาในโรงเรียน ในดาน 

• ความประพฤติ นิสัยใจคอ สติปญญา 
• ความมีระเบียบวินัย 
• สุขภาพและพลัง 
• การฝมือและทักษะ 
• หนาท่ีพลเมืองและการบําเพ็ญประโยชนตอผูอ่ืน 

๙. ทานไดอะไรจากการเปนลูกเสือ 
๙.๑  ไดผจญภัย (ADVENTURE)  
๙.๒ มีมิตรมากข้ึน (FRIENDSHIP)  
๙.๓ มีชีวิตโลดแลนในกลางแจง (OUTDOOR LIFE)  
๙.๔ มีความสนุก (ENJOYMENT)  
๙.๕ ไดรับความสัมฤทธิผล (ACHIEVEMENT) 

๑๐. กิจการลูกเสือตองการอะไร 
  ๑๐.๑ ตองการเยาวชนมาสมัครเปนลูกเสือมากข้ึน (พลเมืองดีมีคุณภาพจะมากข้ึน) 

๑๐.๒ ตองการผูบังคับบัญชาท่ีมีสมรรถภาพในการฝกอบรม 
๑๐.๓ ตองการเงินเพียงพอเพ่ือนํามาใชในการฝกอบรมและบริหารกิจการลูกเสือ 

 
 
 
 
 

 

๑๔๐ 
 

แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรม 
ช่ือวิชา   สาระสําคัญและวัตถุประสงคของคณะลูกเสือกับการสรางพลเมืองชอสะอาด        
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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๑๔๐ 
 

แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรม 
ช่ือวิชา   สาระสําคัญและวัตถุประสงคของคณะลูกเสือกับการสรางพลเมืองชอสะอาด        
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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๑๔๑ 
 

บทเรียนท่ี ๑๔ 
ช่ือวิชา   การสรางจิตอาสาและบําเพ็ญประโยชน                                                 เวลา ๙๐ นาที 
 
ขอบขายรายวิชา 

เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมสามารถมีจิตสํานึกอาสาสมัครท่ีเริ่มจากเด็กและเยาวชนในโรงเรียนจนถึง
ระดับอุดมศึกษา เปนสิ่งท่ีสถานศึกษาหลายแหงสามารถกระตุนและสงเสริม สนับสนุน และสรางความตระหนัก
รูถึงการให และการอาสาชวยเหลือสังคม เปนการปลูกฝงคานิยมของทุกภาคสวนในการทํากิจกรรมท่ีเปน
ประโยชนแกผูอ่ืนโดยไมหวังผลตอบแทน กอเกิดความภาคภูมิใจท่ีมีโอกาสทําประโยชนตอผูอ่ืน อันจะเปน         
การปลูกฝงจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคม และเติบโตเปนทรัพยากรท่ีมีคุณคาตอไปอีกประการหนึ่ง การทํางาน
อาสาสมัคร การสรางพ้ืนท่ีเรียนรู การทํางานอาสาสมัครโดยผานประสบการณของกิจกรรมตาง ๆ 
จุดหมาย 

เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมีจิตสํานึกอาสาสมัคร 
วัตถุประสงค 

เม่ือจบบทเรียนนี้แลว ผูเขารับการฝกอบรมสามารถ 
๑. มีจิตสํานึกอาสาสมัคร   
๒. ไดรับการปลูกฝงคานิยมของทุกภาคสวนในการทํากิจกรรมท่ีเปนประโยชน 

กิจกรรมการสอน 
๑. นําเขาสูบทเรียนโดยใชเพลงท่ีเก่ียวของกับความรับผิดชอบ  ๑๐  นาที 
 หรือใชเกม สื่อ วีดิทัศน นิทาน ฯลฯ    
๒. บรรยายเนื้อหานําไปสูการปฏิบัติงานของผูเขารับการฝกอบรม ๒๐  นาที 
๓. แบงลูกเสือเพ่ือศึกษาและปฏิบัติตามใบงาน   ๒๐  นาที  
๔. รายงานผลการปฏิบัติตามใบงาน   ๓๐  นาที 
๕. อภิปรายสรุป                                                       ๑๐  นาที 

ส่ือการสอน 
๑. เพลง ภาพ แผนภูมิ เกม นิทาน สื่อ วีดิทัศน  
๒. ใบความรู  
๓.  ใบงาน    

การประเมินผล 
๑. การสังเกต 

๑.๑ การเขารวมกิจกรรม 
๑.๒ ความรวมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 

๒. การประเมิน 
๒.๑ ประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุม 
๒.๒ แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรม  

   ๒.๓ ผานเกณฑรอยละ ๘๐ 
 

 

๑๔๒ 
 

เนื้อหาวิชา 
เนื้อหาท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงคการสรางจิตอาสาและบําเพ็ญประโยชน    
๑. การสรางจิตสํานึกอาสาสมัครท่ีเริ่มจากเด็กและเยาวชนในโรงเรียนจนถึงระดับอุดมศึกษานั้น เปนสิ่ง

ท่ีสถานศึกษาหลายแหงสามารถกระตุน สงเสริม สนับสนุนและสรางความตระหนักรูถึงการใหและการอาสา
ชวยเหลือสังคม  

๒. การปลูกฝงคานิยมของทุกภาคสวนในการทํากิจกรรมท่ีเปนประโยชนแกผู อ่ืนโดยไมหวัง
ผลตอบแทน กอเกิดความภาคภูมิใจท่ีมีโอกาสทําประโยชนตอผูอ่ืน อันจะเปนการปลูกฝงจิตสํานึกรับผิดชอบ
ตอสังคม และเติบโตเปนทรัพยากรท่ีมีคุณคาตอไป  

๓. การสรางพ้ืนท่ีเรียนรูการทํางานอาสาสมัครผานประสบการณของกิจกรรมตาง ๆ 
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๑๔๒ 
 

เนื้อหาวิชา 
เนื้อหาท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงคการสรางจิตอาสาและบําเพ็ญประโยชน    
๑. การสรางจิตสํานึกอาสาสมัครท่ีเริ่มจากเด็กและเยาวชนในโรงเรียนจนถึงระดับอุดมศึกษานั้น เปนสิ่ง

ท่ีสถานศึกษาหลายแหงสามารถกระตุน สงเสริม สนับสนุนและสรางความตระหนักรูถึงการใหและการอาสา
ชวยเหลือสังคม  

๒. การปลูกฝงคานิยมของทุกภาคสวนในการทํากิจกรรมท่ีเปนประโยชนแกผู อ่ืนโดยไมหวัง
ผลตอบแทน กอเกิดความภาคภูมิใจท่ีมีโอกาสทําประโยชนตอผูอ่ืน อันจะเปนการปลูกฝงจิตสํานึกรับผิดชอบ
ตอสังคม และเติบโตเปนทรัพยากรท่ีมีคุณคาตอไป  

๓. การสรางพ้ืนท่ีเรียนรูการทํางานอาสาสมัครผานประสบการณของกิจกรรมตาง ๆ 
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๑๔๓ 
 

เอกสารประกอบการสอนท่ี ๑ 
ความหมายของ “จิตอาสา” และ “จิตสาธารณะ” 

 
ความหมายของ “จิตอาสา” 

จิตอาสา หรือจิตสาธารณะ (Public Consciousness หรือ Public Mind) หมายถึง จิตสํานึกเพ่ือ
สวนรวม เพราะคําวา “สาธารณะ” คือ สิ่งท่ีมิไดเปนของผูหนึ่งผูใด จิตสาธารณะจึงเปนความรูสึกถึงการเปน
เจาของในสิ่งท่ีเปนสาธารณะ ในสิทธิและหนาท่ีท่ีจะดูแลและบํารุงรักษารวมกัน  

จิตอาสา หรือมีจิตสาธารณะ” ยังหมายรวมถึง จิตของคนท่ีรูจักความเสียสละ ความรวมมือ รวมใจ 
ในการทําประโยชนเพ่ือสวนรวม จะชวยลดปญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคม ชวยกันพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือเปน
หลักการในการดําเนินชีวิต ชวยแกปญหาและสรางสรรคใหเกิดประโยชนสุขแกสังคม เชน การชวยกันดูแล
รักษาสิ่งแวดลอม โดยการไมท้ิงขยะลงในแหลงน้ํา การดูแลรักษาสาธารณสมบัติ เชน โทรศัพทสาธารณะ 
หลอดไฟฟาท่ีใหความสวางตามถนนหนทาง แมแตการประหยัดน้ําประปา หรือไฟฟาท่ีเปนของสวนรวม โดยใช
ใหเกิดประโยชนอยางคุมคา ตลอดจนชวยกันดูแลรักษา ใหความชวยเหลือผูตกทุกขไดยาก หรือผูท่ีรองขอ      
ความชวยเหลือเทาท่ีจะทําได ตลอดจนรวมมือกระทําเพ่ือไมใหเกิดปญหาหรือชวยกันแกปญหา แตตองไมขัด
ตอกฎหมาย เพ่ือรักษาประโยชนสวนรวม  

ราชบัณฑิตยสถาน ไดใหความหมายของ จิตสํานึกทางสังคม หรือจิตสํานึกสาธารณะวา คือ             
การตระหนักรูและคํานึงถึงสวนรวมรวมกัน หรือการคํานึงถึงผูอ่ืนท่ีรวมสัมพันธเปนกลุมเดียวกัน  

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ไดใหความหมายวา การรูจักเอาใจใสเปนธุระ และเขารวมใน
เรื่องของสวนรวมท่ีเปนประโยชนตอประเทศชาติ มีความสํานึกและยึดม่ันในระบบคุณธรรมและจริยธรรม      
ท่ีดีงาม ละอายตอสิ่งผิด เนนความเรียบรอย ประหยัด และมีความสมดุลระหวางมนุษยกับธรรมชาติ  

สรุป จิตอาสา หรือจิตสาธารณะ หรือจิตสํานึกสาธารณะ คือ จิตสํานึก (Conscious) เปนการตระหนัก
รูตัว หรือเปนจิตสวนท่ีรูตัว รูวาทําอะไร อยูท่ีไหน เปนอยางไรขณะท่ีตื่นอยูนั่นเอง  

สวนคําวา สาธารณะ (Public) เปนการแสดงออกเพ่ือสังคมสวนรวม เปนการบริการชุมชน ทําประโยชน
เพ่ือสังคม ถาเปนสิ่งของก็ตองใชประโยชนรวมกัน เม่ือนําสองคํามารวม หมายถึง การตระหนักรูตนท่ีจะทําสิ่งใด
เพ่ือเห็นแกประโยชนสวนรวม 
จิตสาธารณะ 

ในโลกปจจุบันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว เนื่องมาจากความกาวหนาของเทคโนโลยีตาง ๆ สงผล
ใหประเทศไทยตองเรงพัฒนาตนเองเพ่ือใหทันกับการเปลี่ยนแปลงและสามารถแขงขันกับนานาประเทศ         
ซ่ึงกระแสการเรงพัฒนาและเศรษฐกิจท่ีบีบรัด ไดสงผลกระทบตอวิถีชีวิตของคนในสังคมไทยใหเกิดการแขงขัน 
มีคานิยมทางวัตถุสูง เกิดการเอารัดเอาเปรียบซ่ึงกันและกัน มุงแสวงหาผลประโยชนใหกับตนมากกวาสวนรวม 
ขาดการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมอยางจริงจังและตอเนื่อง ทําใหเกิดภาวะขาดสมดุลท้ังทางจิตใจและวัตถุ ดังนั้น 
ความสํานึกตอสวนรวมจึงลดนอยลงทุกวัน ความเจริญทางดานวัตถุในปจจุบันทําใหสังคมมีคานิยมให
ความสําคัญและแสวงหาเงินทองอํานาจมากกวาใหความสําคัญดานจิตใจ สังคมจึงกลับเสื่อมโทรมลง ปญหา
มากมาย การปลูกฝงจิตใจใหบุคคลมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคมจึงควรเกิดข้ึนในสังคม ดวยเหตุนี้ จึงมี
การกลาวถึงคําวา "จิตสาธารณะ" มากข้ึน เพ่ือประโยชนท่ีจะเปนแนวคิดตอตนเองอันจะสรางประโยชน 
กอใหเกิดการพัฒนาแกสังคม การปลูกฝงจิตใจใหบุคคลมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคมเปนการสราง
คุณธรรมจริยธรรม ซ่ึงเปนเรื่องท่ีเกิดจากภายใน "จิตสาธารณะ" เปนสิ่งหนึ่งท่ีมีความสําคัญในการปลูกจิตสํานึก
ใหคนรูจักเสียสละ รวมแรงรวมใจ มีความรวมมือในการทําประโยชนเพ่ือสวนรวม ชวยลดปญหาท่ีเกิดข้ึนใน

 

๑๔๔ 
 

สังคม ชวยกันพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือเปนหลักการในการดําเนินชีวิต ชวยแกปญหาและสรางสรรคใหเกิด
ประโยชนสุขแกสังคม 
ความหมายของจิตสาธารณะ 

ความหมายของจิตสาธารณะ มีผูท่ีใหความหมายไวมาก ดังนี้ 
อาจารยจันทิรา  ธนสงวนวงศ ไดใหความหมายวา จิตสาธารณะ (Public Mind) หมายถึง จิตสํานึก

เพ่ือสวนรวม เพราะคําวา “สาธารณะ” คือ สิ่งท่ีมิไดเปนของผูหนึ่งผูใด จิตสาธารณะจึงเปนความรูสึกถึงการเปน
เจาของในสิ่งท่ีเปนสาธารณะ ในสิทธิและหนาท่ีท่ีจะดูแลและบํารุงรักษารวมกัน เชน การชวยกันดูแลรักษา
สิ่งแวดลอมโดยการไมท้ิงขยะลงในแหลงน้ํา การดูแลรักษาสาธารณะสมบัติ เชน โทรศัพทสาธารณะ หลอดไฟ 
ท่ีใหแสงสวางตามถนนหนทาง แมแตการประหยัดน้ําประปาหรือไฟฟาท่ีเปนของสวนรวม โดยใหเกิดประโยชน
คุมคา ชวยดูแลรักษาใหความชวยเหลือผูตกทุกขไดยากหรือผูท่ีรองขอความชวยเหลือเทาท่ีจะทําได ตลอดจน
รวมมือกระทําเพ่ือใหเกิดปญหา หรือชวยกันแกปญหาแตตองไมขัดตอกฎหมาย เพ่ือรักษาประโยชนสวนรวม 
จิตสาธารณะเพ่ือสวนรวม 

จิตสํานึกเพ่ือสวนรวมนั้นสามารถกระทําได โดยมีแนวทางเปน ๒ ลักษณะ ดังนี้ 
๑. โดยการกระทําตนเอง ตองมีความรับผิดชอบตอตนเอง เพ่ือไมใหเกิดผลกระทบและความเสียหาย

ตอสวนรวม 
๒.  มีบทบาทตอสังคมในการรักษาประโยชนของสวนรวม เพ่ือแกปญหา สรางสรรคสังคม ซ่ึงถือวาเปน

ความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
ราชบัณฑิตยสถาน ไดใหความหมายของจิตสํานึกทางสังคม หรือจิตสํานึกสาธารณะวา คือการตระหนักรู

และคํานึงถึงสวนรวมรวมกัน หรือการคํานึงถึงผูอ่ืนท่ีรวมสัมพันธเปนกลุมเดียวกัน 
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ไดใหความหมายวา การรูจักเอาใจใสเปนธุระและเขารวมในเรื่อง

ของสวนรวมท่ีเปนประโยชนตอประเทศชาติ มีความสํานึกและยึดม่ันในระบบคุณธรรมและจริยธรรมท่ีดีงาม 
ละอายตอสิ่งผิด เนนความเรียบรอย ประหยัดและมีความสมดุลระหวางมนุษยกับธรรมชาติ 

นวรินทร  ตากอนทอง ไดใหความหมายวา จิตสาธารณะ คือการแสดงออกถึงความรับผิดชอบตอ
สวนรวม พรอมท่ีจะเสียสละและอุทิศตนเพ่ือประโยชนสวนรวม มีความปรารถนาท่ีจะชวยแกปญหาใหแกผูอ่ืน
หรือสังคมดวยความเต็มใจ โดยพิจารณาจากความรู ความเขาใจ ความรูสึกหรือพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึง
ลักษณะดังกลาว ไมวาจะเปนดานการรับผิดชอบตอสาธารณะสมบัติและทรัพยากรธรรมชาติ ดานการทํา
กิจกรรมเพ่ือสังคม เขารวมในเรื่องสวนรวมท่ีเปนประโยชนรวมกันของกลุม ดานการรับรูและตระหนักถึงปญหา
ท่ีเกิดข้ึนและมีการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคมรวมกัน ซ่ึงจะเห็นไดวา จิตสาธารณะเปนคุณลักษณะท่ีสําคัญ
อยางยิ่งในการยกระดับจิตใจของมนุษย ใหหันมามองถึงประโยชนสวนรวม ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน รวมท้ัง
รวมมือกันพัฒนาสังคมและประเทศชาติใหมีความสงบสุข และความพยายามในการปลูกฝงจิตสาธารณะให
เกิดข้ึนในสังคมไทยในปจจุบัน ไดกําหนดไวในมาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานท่ี ๑ คุณลักษณะของ     
คนไทยท่ีพึงประสงค ท้ังในฐานะพลเมืองและพลโลก โดยคนไทยตองเปนคนเกง คนดี และมีความสุข ตัวบงชี้
คือ กําลังกาย กําลังใจท่ีสมบูรณ ความรูและทักษะท่ีจําเปนและเพียงพอในการดํารงชีวิต และการพัฒนาสังคม 
ทักษะการเรียนรูและการปรับตัว ทักษะทางสังคม คุณธรรม จิตสาธารณะและจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทย
และพลโลก โดยมุงปลูกฝงจิตสํานึกท่ีถูกตองดานตาง ๆ ใหกับผูเรียน รวมถึงการรูจักรักษาผลประโยชนสวนรวม 
และของประเทศชาติ และเพ่ือความม่ันใจวาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคดังกลาวไดเกิดข้ึนกับผูเรียนในระดับ
สถานศึกษา จึงกําหนดมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา ซ่ึงจะเห็นได
วาพระราชบัญญัติการศึกษา หลักสูตรสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดใหความสําคัญกับการมีจิตสาธารณะท่ีเห็นแก
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สังคม ชวยกันพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือเปนหลักการในการดําเนินชีวิต ชวยแกปญหาและสรางสรรคใหเกิด
ประโยชนสุขแกสังคม 
ความหมายของจิตสาธารณะ 

ความหมายของจิตสาธารณะ มีผูท่ีใหความหมายไวมาก ดังนี้ 
อาจารยจันทิรา  ธนสงวนวงศ ไดใหความหมายวา จิตสาธารณะ (Public Mind) หมายถึง จิตสํานึก

เพ่ือสวนรวม เพราะคําวา “สาธารณะ” คือ สิ่งท่ีมิไดเปนของผูหนึ่งผูใด จิตสาธารณะจึงเปนความรูสึกถึงการเปน
เจาของในสิ่งท่ีเปนสาธารณะ ในสิทธิและหนาท่ีท่ีจะดูแลและบํารุงรักษารวมกัน เชน การชวยกันดูแลรักษา
สิ่งแวดลอมโดยการไมท้ิงขยะลงในแหลงน้ํา การดูแลรักษาสาธารณะสมบัติ เชน โทรศัพทสาธารณะ หลอดไฟ 
ท่ีใหแสงสวางตามถนนหนทาง แมแตการประหยัดน้ําประปาหรือไฟฟาท่ีเปนของสวนรวม โดยใหเกิดประโยชน
คุมคา ชวยดูแลรักษาใหความชวยเหลือผูตกทุกขไดยากหรือผูท่ีรองขอความชวยเหลือเทาท่ีจะทําได ตลอดจน
รวมมือกระทําเพ่ือใหเกิดปญหา หรือชวยกันแกปญหาแตตองไมขัดตอกฎหมาย เพ่ือรักษาประโยชนสวนรวม 
จิตสาธารณะเพ่ือสวนรวม 

จิตสํานึกเพ่ือสวนรวมนั้นสามารถกระทําได โดยมีแนวทางเปน ๒ ลักษณะ ดังนี้ 
๑. โดยการกระทําตนเอง ตองมีความรับผิดชอบตอตนเอง เพ่ือไมใหเกิดผลกระทบและความเสียหาย

ตอสวนรวม 
๒.  มีบทบาทตอสังคมในการรักษาประโยชนของสวนรวม เพ่ือแกปญหา สรางสรรคสังคม ซ่ึงถือวาเปน

ความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
ราชบัณฑิตยสถาน ไดใหความหมายของจิตสํานึกทางสังคม หรือจิตสํานึกสาธารณะวา คือการตระหนักรู

และคํานึงถึงสวนรวมรวมกัน หรือการคํานึงถึงผูอ่ืนท่ีรวมสัมพันธเปนกลุมเดียวกัน 
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ไดใหความหมายวา การรูจักเอาใจใสเปนธุระและเขารวมในเรื่อง

ของสวนรวมท่ีเปนประโยชนตอประเทศชาติ มีความสํานึกและยึดม่ันในระบบคุณธรรมและจริยธรรมท่ีดีงาม 
ละอายตอสิ่งผิด เนนความเรียบรอย ประหยัดและมีความสมดุลระหวางมนุษยกับธรรมชาติ 

นวรินทร  ตากอนทอง ไดใหความหมายวา จิตสาธารณะ คือการแสดงออกถึงความรับผิดชอบตอ
สวนรวม พรอมท่ีจะเสียสละและอุทิศตนเพ่ือประโยชนสวนรวม มีความปรารถนาท่ีจะชวยแกปญหาใหแกผูอ่ืน
หรือสังคมดวยความเต็มใจ โดยพิจารณาจากความรู ความเขาใจ ความรูสึกหรือพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึง
ลักษณะดังกลาว ไมวาจะเปนดานการรับผิดชอบตอสาธารณะสมบัติและทรัพยากรธรรมชาติ ดานการทํา
กิจกรรมเพ่ือสังคม เขารวมในเรื่องสวนรวมท่ีเปนประโยชนรวมกันของกลุม ดานการรับรูและตระหนักถึงปญหา
ท่ีเกิดข้ึนและมีการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคมรวมกัน ซ่ึงจะเห็นไดวา จิตสาธารณะเปนคุณลักษณะท่ีสําคัญ
อยางยิ่งในการยกระดับจิตใจของมนุษย ใหหันมามองถึงประโยชนสวนรวม ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน รวมท้ัง
รวมมือกันพัฒนาสังคมและประเทศชาติใหมีความสงบสุข และความพยายามในการปลูกฝงจิตสาธารณะให
เกิดข้ึนในสังคมไทยในปจจุบัน ไดกําหนดไวในมาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานท่ี ๑ คุณลักษณะของ     
คนไทยท่ีพึงประสงค ท้ังในฐานะพลเมืองและพลโลก โดยคนไทยตองเปนคนเกง คนดี และมีความสุข ตัวบงชี้
คือ กําลังกาย กําลังใจท่ีสมบูรณ ความรูและทักษะท่ีจําเปนและเพียงพอในการดํารงชีวิต และการพัฒนาสังคม 
ทักษะการเรียนรูและการปรับตัว ทักษะทางสังคม คุณธรรม จิตสาธารณะและจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทย
และพลโลก โดยมุงปลูกฝงจิตสํานึกท่ีถูกตองดานตาง ๆ ใหกับผูเรียน รวมถึงการรูจักรักษาผลประโยชนสวนรวม 
และของประเทศชาติ และเพ่ือความม่ันใจวาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคดังกลาวไดเกิดข้ึนกับผูเรียนในระดับ
สถานศึกษา จึงกําหนดมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา ซ่ึงจะเห็นได
วาพระราชบัญญัติการศึกษา หลักสูตรสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดใหความสําคัญกับการมีจิตสาธารณะท่ีเห็นแก
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ประโยชนสวนรวม การรูจักดูแลของสวนรวม รวมถึงรูจักการรักษาผลประโยชนสวนรวมและของประเทศชาติ 
ถาบุคคลมีจิตสาธารณะบกพรอง มีนอยหรือขาดไป จะสงผลกระทบตอหลายระดับ ท้ังตอตนเอง ครอบครัว 
องคกร ชุมชน ประเทศชาติ และมีผลตอระดับโลกตามมา  

คําวาจิตสาธารณะในภาษาไทย เปนศัพทใหมท่ีเกิดข้ึนในชวงเวลาทศวรรษท่ีผานมา เปนคําท่ีใชแปลจาก
ภาษาอังกฤษท่ีเรียกวา public consciousness/public mind/public minds/public service/service mind 
สวนคําแปลในภาษาไทย นอกจากใชวาจิตสาธารณะแลว มีคําท่ีใชในความหมายเดียวกันคําอ่ืน ๆ คือ สํานึก
สาธารณะ/จิตสํานึกสาธารณะ/จิตบริการ/จิตอาสา/จิตสํานึกทางสังคม เปนตน 

ความหมายของจิตสาธารณะหรือ Public Consciousness มีความหมายหลากหลาย โดยภาพรวม
อาจสรุปความหมายของ จิตสาธารณะ ไดดังนี้ 

๑. จิตสาธารณะ คือ จิตสํานึกเพ่ือสวนรวม (ปทานุกรมราชบัณฑิตสถาน ๒๕๓๘ ใหความหมายไววา 
เปนภาวะท่ีจิตต่ืนและรูสึกตัว สามารถตอบสนองสิ่งเราจากประสาทสัมผัสท้ัง ๕ คือ รูป รส กลิ่น เสียง และสิ่ง
สัมผัสได การตระหนักรู และคํานึงถึงสวนรวมรวมกัน/การคํานึงถึงผูอ่ืนที่รวมสัมพันธเปนกลุมเดียวกัน 

๒. จิตสาธารณะ คือ จิตอาสาท่ีแสดงออกมาในรูปของพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนดวยความสมัครใจเพ่ือ
สวนรวม โดยการแสดงออกดวยการอาสา ไมมีใครบังคับ 

๓. จิตสาธารณะ คือ การสํานึกสาธารณะ ซ่ึงหมายถึง การท่ีบุคคลตระหนักรูและคํานึงถึงประโยชนสุข
ของสวนรวมและสังคม เห็นคุณคาของการเอาใจใสดูแลรักษาสิ่งตาง ๆ ท่ีเปนของสวนรวม 

๔. จิตสาธารณะ คือ จิตบริการท่ีเก่ียวกับการคิดและการปฏิบัติใหความชวยเหลือผูอ่ืน เปนการประพฤติ
ปฏิบัติท่ีมุงความสุขของผูอ่ืน ท่ีตั้งอยูบนพ้ืนฐานของความต้ังใจดีและเจตนาดี 

๕. จิตสาธารณะ คือ จิตสํานึกทางสังคมท่ีสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ไดอธิบายวาเปน      
การรูจักเอาใจใสเปนธุระและเขารวมในเรื่องของสวนรวมท่ีเปนประโยชนตอประเทศชาติ มีความสํานึกและ        
ยึดม่ันในระบบคุณธรรมและจริยธรรมท่ีดีงาม ละอายตอสิ่งผิด เนนความเรียบรอย ประหยัด และมีความสมดุล
ระหวางมนุษยกับธรรมชาติ 

จากความหมายของจิตสาธารณะท่ีกลาวมาแลวขางตน ทําใหเกิดประเด็นความคิดวา เราจะประยุกต
การสรางจิตสาธารณะใหกับสังคมไดอยางไร สรางแลวสังคมจะไดอะไร จะเปนอะไร และสาเหตุใดจึงเปน     
ความจําเปนท่ีจะตองสรางจิตสาธารณะใหเกิดข้ึน ตอประเด็นตาง ๆ เหลานี้ สิ่งแรกท่ีเราจะตองพิจารณาก็คือ 
ตรวจดูวาสภาพสังคมในปจจุบัน โดยเฉพาะสังคมไทยมีสภาพการณเปนอยางไรบาง จึงจะตองนําจิตสาธารณะ
มาเก่ียวของ ประเด็นตาง ๆ ท่ีควรหยิบยกมาพิจารณาถึงสภาพของสังคมปจจุบัน มีท่ีสําคัญ ๆ คือ 

๑. สังคมปจจุบัน เปนสังคมแหงบริโภคนิยม ซ่ึงเนนถึงความสําคัญของวัตถุเปนหลัก ใหความสําคัญ 
แกมูลคามากกวาคุณคา มุงการใชประโยชนจากธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือนํามาดัดแปลงเปน
เทคโนโลยีท่ีอํานวยความสะดวกสบายใหแกตน เปนสังคมท่ีไหลไปตามกระแสโลกาภิวัตนของความเปนวัตถุ
นิยม เปนสังคมท่ีเชื่อในลัทธิเอาอยางและการแขงขันเพ่ือสรางปริมาณมากกวาคุณภาพ เปนสังคมท่ีวัดกันท่ี
ความม่ังค่ังแหงการมีผลผลิตทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีเหนือกวากัน 

๒. ในดานสุขภาพ เปนสังคมท่ีมีการพัฒนาเทคโนโลยีและองคความรูทางการแพทยท่ีรุดหนา ทําให
อัตราผูสูงอายุมีจํานวนมากและในอนาคตจะเปนชนกลุมใหญของโลก ตัวอยางประเทศอังกฤษใน ค.ศ. ๒๐๓๓ 
ประชากรผูสูงอายุ ๕๘ ป ข้ึนไปจะเพ่ิมข้ึน ๒๓% เปนตน อยางไรก็ตามถึงแมการแพทยจะเจริญกาวหนา แตก็
ไมสามารถรักษาโรคไดท้ังหมด ท้ังโรคติดตอ เชน หวัดนก หวัด ๒๐๐๙ และโรคไมติดตอ เชน มะเร็ง จากขอมูล
อัตราการตายของประชากรโลกใน ค.ศ. ๒๐๐๙ มีอัตราการตาย ๘.๒ คนตอ ๑,๐๐๐ คน ซ่ึงอัตราการตาย

 

๑๔๖ 
 

นอกจากจะเกิดจากโรคระบาด โรคภัยไขเจ็บแลว ยังเกิดจากภัยธรรมชาติตาง ๆ เชน แผนดินไหว ดินถลม       
น้ําทวม ฯลฯ 

๓. สภาพแวดลอมของสังคมในปจจุบันเปนปญหาใหญของโลก ท่ีสําคัญคือเกิดมลพิษของระบบนิเวศ  
อันเนื่องมาจากการทําลายและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติท้ังท่ีทดแทนได เชน ปาไม หรือทดแทน
ไมได เชน พลังงาน ทําใหหลายพ้ืนท่ีของโลกตองประสบภัยแลง ไฟปา ท่ีทําใหชีวิตและทรัพยสินสูญหายไปเปน
จํานวนมาก 

๔. สังคมปจจุบันเปนสังคมท่ีมีความกาวหนาทางเทคโนโลยีข้ันสูง ไมวาจะเปนการสื่อสาร การคมนาคม 
การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร ทําใหโลกมีความใกลชิดและไปมาหาสูกันสะดวก ติดตอสื่อสารกันไดตลอดเวลา 
ดวยอาศัยเทคโนโลยีคอมพิวเตอรท่ีนํามาสราง/ประดิษฐ เปนนวัตกรรมตาง ๆ ท่ีอํานวยความสะดวกสบายใหกับ
การดํารงชีวิต แตก็ทําใหมนุษยตองเรงแรงกายในการเสาะแสวงหาวัตถุตาง ๆ เหลานั้นมาบํารุงตน จนตองยึด
ระบบเงินตราเปนเครื่องวัดความเปนอยู ไมวาจะเปนฐานะทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง 

จากสภาวการณตาง ๆ ท่ีปรากฏในสังคมปจจุบัน ทําใหมีผลตอสภาพจิตใจของคนในสังคม จะเห็นวา
สวนใหญของสมาชิกสังคมโลกจะวนเวียนอยูในวงจรของสภาพจิตใจท่ีคลายคลึงกันในประเด็นตาง ๆ ท่ีสําคัญ คือ 

๑. เปนสังคมท่ีจิตใจของคนมีความทะเยอทะยานฟุงเฟอ ดวยมุงแตการแสวงหาวัตถุมาเปนองคประกอบ
สําคัญในการดําเนินชีวิต จึงเปนจิตใจท่ีมุงทําลายธรรมชาติ มุงทําลายลางซ่ึงกันและกันเพ่ือเอาชนะแขงขันทาง
เศรษฐกิจ การผลิตอาวุธสงครามท่ีรายแรงจึงเปนสินคาท่ีแขงขันกันในตลาดโลก 

๒. จิตใจท่ีติดยึดกับความเชื่อในประสิทธิภาพของความกาวหนาทางเทคโนโลยีทางการแพทย จึงเปน
สังคมท่ีมุงแสวงหาความพยายามเอาชนะเวลาของธรรมชาติ มีความหลงในวัตถุท่ีเชื่อวาจะทําใหอยูนิรันดร      
ดวยคติท่ีวาเงินตราจะบันดาลใหทุกอยาง 

๓. สภาพจิตใจของสมาชิกในสังคมท่ีเต็มไปดวยความวิตกกังวล ความเครียดจากการบีบบังคับของ
สภาพแวดลอม ท่ีเปนผลจากการประยุกตระบบบริโภคนิยมใหกับการดําเนินชีวิต อัตราของคนปวยเปนโรคทาง
ประสาทจึงมีเพ่ิมข้ึนอยางเห็นไดชัด 

๔. จิตใจของคนในสังคมปจจุบันมีความเปนสวนตัวสูง เน่ืองจากการคิดยึดอยูกับเทคโนโลยีข้ันสูง คือ 
คอมพิวเตอร ดวยความเชื่อวาเปนเครื่องมือในการดําเนินชีวิตในทุก ๆ ดาน การใชเวลาสวนใหญอยูหนา
คอมพิวเตอร จึงถือวาเปนการวัดความสามารถเพราะไมตองมีความรับผิดชอบใด ๆ มีความเปนโลกสวนตัวสูง 
และมุงแขงขันในดานวัตถุมากกวาการสรางคุณภาพใหแกชีวิต 

จากสภาพจิตใจของคนในสังคมปจจุบัน ไดกอใหเกิดผลกระทบในดานตาง ๆ ท้ังดานคุณและโทษ         
อยูหลายประการดวยกัน ผลกระทบท่ีเกิดจากการทําใหเกิดเปนสภาพสังคมท้ังทางกายภาพและทางจิตใจของคน 
อาจจะสรุปใหเห็นประเด็นตาง ๆ ของผลกระทบ ดังนี้  

๑. การขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ เนื่องจากมีการนําไปใชเพ่ือประโยชนของการแปรรูปและ          
การเปลี่ยนแปลงสภาพอยางกวางขวาง สําหรับการนําไปสรางนวัตกรรมทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี         
จากการขาดแคลนดังกลาวไดสงผลกระทบตอเนื่อง คือ เกิดการแกงแยงชิงดีทรัพยากร เกิดปญหาอาชญากรรม
ในรูปแบบตาง ๆ ท้ังภายในพ้ืนท่ีและขามพ้ืนท่ีเพ่ือแยงชิงทรัพยากร 

๒. การเปลี่ยนแปลงเผาพันธุของมนุษยท่ีมีประชากรสูงอายุเพ่ิมข้ึน อัตราการเกิดลดและตายของ       
วัยทารกมีสูง ทําใหสงผลถึงปญหาการลดประชากรวัยทํางานวัยเจริญพันธุและจะสงผลถึงการสูญพันธุของมนุษย
ในท่ีสุด 
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๑๔๖ 
 

นอกจากจะเกิดจากโรคระบาด โรคภัยไขเจ็บแลว ยังเกิดจากภัยธรรมชาติตาง ๆ เชน แผนดินไหว ดินถลม       
น้ําทวม ฯลฯ 

๓. สภาพแวดลอมของสังคมในปจจุบันเปนปญหาใหญของโลก ท่ีสําคัญคือเกิดมลพิษของระบบนิเวศ  
อันเนื่องมาจากการทําลายและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติท้ังท่ีทดแทนได เชน ปาไม หรือทดแทน
ไมได เชน พลังงาน ทําใหหลายพ้ืนท่ีของโลกตองประสบภัยแลง ไฟปา ท่ีทําใหชีวิตและทรัพยสินสูญหายไปเปน
จํานวนมาก 

๔. สังคมปจจุบันเปนสังคมท่ีมีความกาวหนาทางเทคโนโลยีข้ันสูง ไมวาจะเปนการสื่อสาร การคมนาคม 
การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร ทําใหโลกมีความใกลชิดและไปมาหาสูกันสะดวก ติดตอสื่อสารกันไดตลอดเวลา 
ดวยอาศัยเทคโนโลยีคอมพิวเตอรท่ีนํามาสราง/ประดิษฐ เปนนวัตกรรมตาง ๆ ท่ีอํานวยความสะดวกสบายใหกับ
การดํารงชีวิต แตก็ทําใหมนุษยตองเรงแรงกายในการเสาะแสวงหาวัตถุตาง ๆ เหลานั้นมาบํารุงตน จนตองยึด
ระบบเงินตราเปนเครื่องวัดความเปนอยู ไมวาจะเปนฐานะทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง 

จากสภาวการณตาง ๆ ท่ีปรากฏในสังคมปจจุบัน ทําใหมีผลตอสภาพจิตใจของคนในสังคม จะเห็นวา
สวนใหญของสมาชิกสังคมโลกจะวนเวียนอยูในวงจรของสภาพจิตใจท่ีคลายคลึงกันในประเด็นตาง ๆ ท่ีสําคัญ คือ 

๑. เปนสังคมท่ีจิตใจของคนมีความทะเยอทะยานฟุงเฟอ ดวยมุงแตการแสวงหาวัตถุมาเปนองคประกอบ
สําคัญในการดําเนินชีวิต จึงเปนจิตใจท่ีมุงทําลายธรรมชาติ มุงทําลายลางซ่ึงกันและกันเพ่ือเอาชนะแขงขันทาง
เศรษฐกิจ การผลิตอาวุธสงครามท่ีรายแรงจึงเปนสินคาท่ีแขงขันกันในตลาดโลก 

๒. จิตใจท่ีติดยึดกับความเชื่อในประสิทธิภาพของความกาวหนาทางเทคโนโลยีทางการแพทย จึงเปน
สังคมท่ีมุงแสวงหาความพยายามเอาชนะเวลาของธรรมชาติ มีความหลงในวัตถุท่ีเชื่อวาจะทําใหอยูนิรันดร      
ดวยคติท่ีวาเงินตราจะบันดาลใหทุกอยาง 

๓. สภาพจิตใจของสมาชิกในสังคมท่ีเต็มไปดวยความวิตกกังวล ความเครียดจากการบีบบังคับของ
สภาพแวดลอม ท่ีเปนผลจากการประยุกตระบบบริโภคนิยมใหกับการดําเนินชีวิต อัตราของคนปวยเปนโรคทาง
ประสาทจึงมีเพ่ิมข้ึนอยางเห็นไดชัด 

๔. จิตใจของคนในสังคมปจจุบันมีความเปนสวนตัวสูง เน่ืองจากการคิดยึดอยูกับเทคโนโลยีข้ันสูง คือ 
คอมพิวเตอร ดวยความเชื่อวาเปนเครื่องมือในการดําเนินชีวิตในทุก ๆ ดาน การใชเวลาสวนใหญอยูหนา
คอมพิวเตอร จึงถือวาเปนการวัดความสามารถเพราะไมตองมีความรับผิดชอบใด ๆ มีความเปนโลกสวนตัวสูง 
และมุงแขงขันในดานวัตถุมากกวาการสรางคุณภาพใหแกชีวิต 

จากสภาพจิตใจของคนในสังคมปจจุบัน ไดกอใหเกิดผลกระทบในดานตาง ๆ ท้ังดานคุณและโทษ         
อยูหลายประการดวยกัน ผลกระทบท่ีเกิดจากการทําใหเกิดเปนสภาพสังคมท้ังทางกายภาพและทางจิตใจของคน 
อาจจะสรุปใหเห็นประเด็นตาง ๆ ของผลกระทบ ดังนี้  

๑. การขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ เนื่องจากมีการนําไปใชเพ่ือประโยชนของการแปรรูปและ          
การเปลี่ยนแปลงสภาพอยางกวางขวาง สําหรับการนําไปสรางนวัตกรรมทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี         
จากการขาดแคลนดังกลาวไดสงผลกระทบตอเนื่อง คือ เกิดการแกงแยงชิงดีทรัพยากร เกิดปญหาอาชญากรรม
ในรูปแบบตาง ๆ ท้ังภายในพ้ืนท่ีและขามพ้ืนท่ีเพ่ือแยงชิงทรัพยากร 

๒. การเปลี่ยนแปลงเผาพันธุของมนุษยท่ีมีประชากรสูงอายุเพ่ิมข้ึน อัตราการเกิดลดและตายของ       
วัยทารกมีสูง ทําใหสงผลถึงปญหาการลดประชากรวัยทํางานวัยเจริญพันธุและจะสงผลถึงการสูญพันธุของมนุษย
ในท่ีสุด 
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๑๔๗ 
 

๓. ความเปนอัตลักษณถดถอย เนื่องจากความยินดีในกระแสโลกาภิวัตนสูง การดํารงชีวิตท่ีอยูบน
พ้ืนฐานปจจัย ๔ และความเปนตัวตนทางวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุหมดไป เชน ความพยายามในการกําหนด
ภาษากลาง กําหนดคาของเงินกลาง  

๔. สถาบันในสังคมออนแอ จากการเปลี่ยนแปลงเปนสังคมเทคโนโลยีข้ันสูงท่ีคนตองมุงแสวงหา
เครื่องมือมาบํารุงคนและดํารงสถานะในสังคมจากการวัดตรงวัตถุ ทําใหสถาบันครอบครัว สถาบันชุมชน 
สถาบันการเมือง และประเทศออนแอ 

๕. การอพยพยายถ่ิน ลัทธิขามชาตินิยม ท้ังในดานการแตงงาน การดําเนินธุรกิจ เปนประเด็นท่ีสงผล
กระทบตอการกําหนดลักษณะของสังคม ท้ังนี้ เนื่องดวยอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตนและการแลกเปลี่ยน
ประชากรเปนท่ีนิยม บางพ้ืนท่ีของโลกจึงกลายเปนท่ีรองรับเทคโนโลยีท่ีตกรุน และประชากรท่ีบางประเทศ
ตองการสงใหไปอยูถ่ินอ่ืน เปนตน 

จากผลกระทบเหลานี้ จะเห็นไดวามีผลกระทบท้ังทางดีและไมดี และอาจจะเรียกไดวาผลกระทบเปน
ปญหามากกวาเปนการพัฒนา ดังนั้น จึงเปนภาระของสมาชิกในสังคมท่ีจะตองชวยกันหาทางแกไข ท่ีสําคัญท่ีสุด
ก็คือ จะตองชวยกันสรางความมีจิตสาธารณะใหเกิดข้ึนในใจของทุกคน จึงจะทําใหมีผลตอการหาหนทางแกไข
ปญหาได 

สรุป จิตสาธารณะ หมายถึง การตระหนักรูตนท่ีจะทําสิ่งใดเพ่ือเห็นแกประโยชนสวนรวม การคิดท่ี
สรางสรรค เปนกุศล และมุงทํากรรมดีท่ีเปนประโยชนตอสวนรวม คิดสรางสรรค คือ คิดในทางท่ีดี ไมทําลาย
บุคคล สังคม วัฒนธรรม ประเทศชาติและสิ่งแวดลอม ท้ังการกระทําและคําพูดท่ีมาจากความคิดท่ีดี 
ความสําคัญของจิตสาธารณะ  

การท่ีคนมาอยูรวมกันเปนสังคม ยอมตองมีความสัมพันธในรูปแบบการพ่ึงพากัน การท่ีคนในสังคมขาด
จิตสาธารณะ จะมีผลกระทบตอบุคคล ครอบครัว องคกร อีกท้ังยังมีผลกระทบตอระดับชุมชน ระดับประเทศ 
และระดับโลก จิตสาธารณะเปนความรับผิดชอบท่ีเกิดจากภายใน คือ ความรูสึกนึกคิด จิตใตสํานึก ตลอดจน
คุณธรรม จริยธรรมซ่ึงอยูในจิตใจและสงผลมาสูการกระทําภายนอก ปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจะเห็นวาเกิดจาก  
การขาดจิตสํานึกของคนสวนรวมในสังคมเปนสําคัญ เชน  

๑. ปญหายาเสพติด ซ่ึงเกิดจากความเห็นแกตัวของผูขาย ไมนึกถึงปญหาท่ีเกิดข้ึนตอไปกับสังคม 
๒. ปญหามลพิษตาง ๆ ท่ีเกิดจากความไมรับผิดชอบ ขาดจิตสํานึก จิตสาธารณะจึงเปนสิ่งสําคัญใน

สังคม เยาวชนตองใหความสําคัญและตระหนักในสิ่งนี้ 
ความรับผิดชอบตอตนเอง จิตสํานึกในความรับผิดชอบตอตนเองนับวาเปนพ้ืนฐานตอความรับผิดชอบตอตนเอง 
ดังนี้ 

๑. ต้ังใจศึกษาเลาเรียนหาความรู 
๒. รูจักการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพใหแข็งแรงสมบรูณ 
๓. มีความประหยัดรูจักความพอดี 
๔. ประพฤติตัวใหเหมาะสม ละเวนการกระทําท่ีกอใหเกิดความเสื่อมเสีย 
๕. ทํางานท่ีรับมอบหมายใหสําเร็จ 
๖. มีความรับผิดชอบ ตรงเวลา สามารถพ่ึงพาตนเองได 

ความรับผิดชอบตอสังคม เปนการชวยเหลือสังคม ไมทําใหผูอ่ืนหรือสังคมเดือดรอนไดรับความเสียหาย เชน  
๑. มีความรับผิดชอบตอครอบครัว เชน เชื่อฟงพอแม ชวยเหลืองานบาน ไมทําใหพอแมเสียใจ 
๒. มีความรับผิดชอบตอโรงเรียน ครูอาจารย เชน ต้ังใจเลาเรียน เชื่อฟงคําสั่งสอนของครูอาจารย 

 

๑๔๘ 
 

ปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัยของโรงเรียน ชวยรักษาทรัพยสมบัติของโรงเรียน 
๓. มีความรับผิดชอบตอบุคคลอ่ืน เชน ใหความชวยเหลือ ใหคําแนะนํา ไมเอาเปรียบ เคารพสิทธิ       

ซ่ึงกันและกัน 
๔. มีความรับผิดชอบในฐานะพลเมือง เชน ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม ปฏิบัติตามกฎหมาย 

รักษาสมบัติของสวนรวม ใหความรวมมือตอสังคมในฐานะพลเมืองดี ใหความชวยเหลือ 
สรางจิตสาธารณะ  

การสรางจิตสาธารณะเปนความรับผิดชอบในตนเอง แมวาจะไดรับการอบรมสั่งสอน ถาใจตนเอง        
ไมยอมรับ จิตสาธารณะก็ไมเกิด ฉะนั้น คําวา "ตนเปนท่ีพ่ึงแหงตน" จึงมีความสําคัญสวนหนึ่งในการสราง         
จิตสาธารณะ ถาตนเองไมเห็นความสําคัญแลว คงไมมีใครบังคับได นอกจากใจของตนเองแลว แนวทางท่ีสําคัญ
ในการสรางจิตสาธารณะยังมีอีกหลายประการ ถาปฏิบัติไดก็จะเปนประโยชนตอตนเองและสังคม ดังนี้ 

๑. สรางวินัยในตนเอง ตระหนักถึงการมีสวนรวมในระบบประชาธิปไตย รูถึงขอบเขตของสิทธิ 
เสรีภาพ หนาท่ี ความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 

๒. ใหความสําคัญตอส่ิงแวดลอม ตระหนักเสมอวาตนเองคือสวนหนึ่งของสังคม ตองมีความรับผิดชอบ
ในการรักษาสิ่งแวดลอม ซ่ึงเปนเรื่องของสวนรวมท้ังตอประเทศชาติและโลกใบนี้ 

๓. ตระหนักถึงปญหาและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับสังคม ใหถือวาเปนปญหาของตนเองเชนกันอยาง
หลีกเลี่ยงไมได ตองชวยกันแกไข เชน ชวยกันดําเนินการใหโรงงานอุตสาหกรรมสรางบอพักน้ําท้ิงกอนปลอย    
ลงสูแหลงน้ําสาธารณะ 

๔. ยึดหลักธรรมในการดําเนินชีวิต เพราะหลักธรรมหรือคําสั่งสอนในทุกศาสนาท่ีนับถือ สอนใหคน
ทําความดีท้ังสิ้น ถาปฏิบัติไดจะทําใหตนเองมีความสุข นอกจากนี้ยังกอใหเกิดประโยชนตอสังคมดวย ทําใหเรา
สามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

จากการสรางจิตสาธารณะใหเกิดข้ึน หากทําไดในสังคมสวนใหญผลลัพธจะเกิดข้ึนนั้น นับวามีประโยชน
อยางมากท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนของประชากร สามารถทําใหสมาชิกในสังคมอยูรวมกันไดอยางเขาใจกัน
มีความสุข ไมเบียดเบียนซ่ึงกันและกัน จะมีแตการกอใหเกิดความปรารถนาดีตอกัน อันจะสงผลใหชวยเหลือกัน
ใหกิจการกาวหนา และทายสุดจะสงผลใหโลกท้ังโลกมีความสงบสุข 
การพัฒนาจิตสาธารณะ 

จิตสาธารณะเปนสิ่งท่ีเกิดจากการฝกอบรมต้ังแตวัยเด็ก และจะพัฒนาไปเรื่อย ๆ จนถึงวัยรุน จนกระท่ัง
เปนผูใหญ ผูใหญจึงตองเขาใจธรรมชาติของเด็ก คอยแนะนําสงเสริมในสิ่งท่ีถูกท่ีควร คอยชี้แนะและปลูกฝง     
จิตสาธารณะใหแกเด็ก นอกจากนี้ เด็กยังตองมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบตามธรรมชาติอันเกิดข้ึนไดเอง       
อีกท้ังเด็กยังมีการเรียนรูดานวินัยจากวัฒนธรรม โดยอาศัยการสั่งสอน ฝกฝนจากบุคคล สิ่งแวดลอม ซ่ึงเปนกฎ
ธรรมชาติของการอยูรวมกันในสังคม การมีกิจกรรมและใชสิ่งของรวมกันในสังคม การพัฒนาจิตสาธารณะใหแก
เด็กในการใชสิ่งของรวมกัน ดูแลทรัพยสมบัติสวนรวม และมีน้ําใจแบงปนสิ่งของใหแกกันและกัน 

จะเห็นไดวาการพัฒนาจิตสาธารณะเปนสิ่งสําคัญ ซ่ึงตองปลูกฝงหรือเสริมสรางไวต้ังแตในวัยเด็ก 
เพ่ือใหเขาไดรับประสบการณท่ีเพียงพอเปนพ้ืนฐานท่ีสามารถนําไปพัฒนาตนเอง โดยในการปลูกฝงนั้นควรให
เด็กไดมีความรู ความเขาใจ ตระหนักถึงความสําคัญของจิตสาธารณะ รวมท้ังมีการฝกฝนใหเด็กไดปฏิบัติจริง 
เพ่ือใหเด็กเกิดการกระทําท่ีเก่ียวกับการพัฒนาจิตสาธารณะอยางแทจริง จนเกิดเปนลักษณะนิสัยและควรทําให
เหมาะสมกับวัย เพ่ือใหเกิดการเรียนรูท่ีเหมาะสมตามวัยและเกิดการพัฒนาตามลําดับ ซ่ึงในการฝกอบรม 
ปลูกฝง หรือพัฒนาจิตสาธารณะใหแกเด็กนั้น ควรมีครูหรือผูใหญคอยดูแลชี้แนะแนวทางท่ีถูกตอง เด็กจะไดยึด
เปนแนวทางปฏิบัติท่ีถูกตองเหมาะสม  
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๑๔๘ 
 

ปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัยของโรงเรียน ชวยรักษาทรัพยสมบัติของโรงเรียน 
๓. มีความรับผิดชอบตอบุคคลอ่ืน เชน ใหความชวยเหลือ ใหคําแนะนํา ไมเอาเปรียบ เคารพสิทธิ       

ซ่ึงกันและกัน 
๔. มีความรับผิดชอบในฐานะพลเมือง เชน ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม ปฏิบัติตามกฎหมาย 

รักษาสมบัติของสวนรวม ใหความรวมมือตอสังคมในฐานะพลเมืองดี ใหความชวยเหลือ 
สรางจิตสาธารณะ  

การสรางจิตสาธารณะเปนความรับผิดชอบในตนเอง แมวาจะไดรับการอบรมสั่งสอน ถาใจตนเอง        
ไมยอมรับ จิตสาธารณะก็ไมเกิด ฉะนั้น คําวา "ตนเปนท่ีพ่ึงแหงตน" จึงมีความสําคัญสวนหนึ่งในการสราง         
จิตสาธารณะ ถาตนเองไมเห็นความสําคัญแลว คงไมมีใครบังคับได นอกจากใจของตนเองแลว แนวทางท่ีสําคัญ
ในการสรางจิตสาธารณะยังมีอีกหลายประการ ถาปฏิบัติไดก็จะเปนประโยชนตอตนเองและสังคม ดังนี้ 

๑. สรางวินัยในตนเอง ตระหนักถึงการมีสวนรวมในระบบประชาธิปไตย รูถึงขอบเขตของสิทธิ 
เสรีภาพ หนาท่ี ความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 

๒. ใหความสําคัญตอส่ิงแวดลอม ตระหนักเสมอวาตนเองคือสวนหนึ่งของสังคม ตองมีความรับผิดชอบ
ในการรักษาสิ่งแวดลอม ซ่ึงเปนเรื่องของสวนรวมท้ังตอประเทศชาติและโลกใบนี้ 

๓. ตระหนักถึงปญหาและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับสังคม ใหถือวาเปนปญหาของตนเองเชนกันอยาง
หลีกเลี่ยงไมได ตองชวยกันแกไข เชน ชวยกันดําเนินการใหโรงงานอุตสาหกรรมสรางบอพักน้ําท้ิงกอนปลอย    
ลงสูแหลงน้ําสาธารณะ 

๔. ยึดหลักธรรมในการดําเนินชีวิต เพราะหลักธรรมหรือคําสั่งสอนในทุกศาสนาท่ีนับถือ สอนใหคน
ทําความดีท้ังสิ้น ถาปฏิบัติไดจะทําใหตนเองมีความสุข นอกจากนี้ยังกอใหเกิดประโยชนตอสังคมดวย ทําใหเรา
สามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

จากการสรางจิตสาธารณะใหเกิดข้ึน หากทําไดในสังคมสวนใหญผลลัพธจะเกิดข้ึนนั้น นับวามีประโยชน
อยางมากท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนของประชากร สามารถทําใหสมาชิกในสังคมอยูรวมกันไดอยางเขาใจกัน
มีความสุข ไมเบียดเบียนซ่ึงกันและกัน จะมีแตการกอใหเกิดความปรารถนาดีตอกัน อันจะสงผลใหชวยเหลือกัน
ใหกิจการกาวหนา และทายสุดจะสงผลใหโลกท้ังโลกมีความสงบสุข 
การพัฒนาจิตสาธารณะ 

จิตสาธารณะเปนสิ่งท่ีเกิดจากการฝกอบรมต้ังแตวัยเด็ก และจะพัฒนาไปเรื่อย ๆ จนถึงวัยรุน จนกระท่ัง
เปนผูใหญ ผูใหญจึงตองเขาใจธรรมชาติของเด็ก คอยแนะนําสงเสริมในสิ่งท่ีถูกท่ีควร คอยชี้แนะและปลูกฝง     
จิตสาธารณะใหแกเด็ก นอกจากนี้ เด็กยังตองมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบตามธรรมชาติอันเกิดข้ึนไดเอง       
อีกท้ังเด็กยังมีการเรียนรูดานวินัยจากวัฒนธรรม โดยอาศัยการสั่งสอน ฝกฝนจากบุคคล สิ่งแวดลอม ซ่ึงเปนกฎ
ธรรมชาติของการอยูรวมกันในสังคม การมีกิจกรรมและใชสิ่งของรวมกันในสังคม การพัฒนาจิตสาธารณะใหแก
เด็กในการใชสิ่งของรวมกัน ดูแลทรัพยสมบัติสวนรวม และมีน้ําใจแบงปนสิ่งของใหแกกันและกัน 

จะเห็นไดวาการพัฒนาจิตสาธารณะเปนสิ่งสําคัญ ซ่ึงตองปลูกฝงหรือเสริมสรางไวต้ังแตในวัยเด็ก 
เพ่ือใหเขาไดรับประสบการณท่ีเพียงพอเปนพ้ืนฐานท่ีสามารถนําไปพัฒนาตนเอง โดยในการปลูกฝงนั้นควรให
เด็กไดมีความรู ความเขาใจ ตระหนักถึงความสําคัญของจิตสาธารณะ รวมท้ังมีการฝกฝนใหเด็กไดปฏิบัติจริง 
เพ่ือใหเด็กเกิดการกระทําท่ีเก่ียวกับการพัฒนาจิตสาธารณะอยางแทจริง จนเกิดเปนลักษณะนิสัยและควรทําให
เหมาะสมกับวัย เพ่ือใหเกิดการเรียนรูท่ีเหมาะสมตามวัยและเกิดการพัฒนาตามลําดับ ซ่ึงในการฝกอบรม 
ปลูกฝง หรือพัฒนาจิตสาธารณะใหแกเด็กนั้น ควรมีครูหรือผูใหญคอยดูแลชี้แนะแนวทางท่ีถูกตอง เด็กจะไดยึด
เปนแนวทางปฏิบัติท่ีถูกตองเหมาะสม  
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๑๔๙ 
 

สถาบันท่ีมีสวนรวมในการพัฒนาจิตสาธารณะ 
รัญจวน  อินทรกําแหง ชี้ถึงแนวทางในการเสริมสรางจิตสาธารณะของคนในสังคม วาจะเกิดข้ึนไดจาก

การคลุกคลีอยูกับความถูกตอง การปลูกฝง อบรม การฝกปฏิบัติ การไดเห็นตัวอยางท่ีชวนใหประทับใจ ปจจัย
เหลานี้จะคอย ๆ โนมนําใจของบุคคลใหเกิดจิตสํานึกท่ีถูกตอง และการสรางจิตสาธารณะใหเกิดข้ึนจําตองอาศัย
สถาบันทางสังคมหลายสวนเขามารวมมือกัน อาทิ 

๑. สถาบันการศึกษา การศึกษาเปนรากฐานของการพัฒนาเปนสิ่งท่ีปฏิเสธกันไมได ไมวาจะเปน      
การพัฒนาในรูปแบบใดจําตองเริ่มตนดวยการศึกษา จนมีการศึกษามากพอแกสถานะแหงตนท่ีจะสามารถ
ปฏิบัติงานหรือดําเนินชีวิตไปสูทิศทางท่ีประสงค การกําหนดเปาหมายของการศึกษาใหถูกตองโดยธรรมชาติ
เพ่ือนําไปสูการพัฒนาท่ีแทจริง จึงเปนสิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีมีผูมีอํานาจในการบริหารการศึกษาพึงพิจารณาใหลึกซ้ึง 
ใหถองแท ใหรอบคอบ ใหถูกตองดวยทัศนะท่ีกวางไกล โดยมีจุดหมายรวบยอดวาตองจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
คนใหมีจิตสํานึกเปนมนุษยท่ีเต็มท่ี การจัดการศึกษาควรมุงเนนท่ีการสรางจิตสํานึกภายใน คือ การพัฒนาจิตใจ
ท่ีเปนรากฐานของความเปนมนุษย ไมควรเนนท่ีการพัฒนาเพ่ือความสําเร็จในวิชาชีพท่ีปราศจากพ้ืนฐานทาง
จริยธรรม เพราะอาจจะเปนการสงเสริมใหบุคคลออกไปประกอบวิชาชีพดวยจิตสํานึกผิดพลาด แลวก็ไปสราง
ระบบการทํางานท่ีผิด มีการเอาเปรียบผูอ่ืน กอบโกย ความหลงตัวเอง ความมัวเมาวนเวียนแตในวังวนวัตถุ        
ท่ีอาจกอใหเกิดการประหัตประหารกันในทุกวงการ 

การใหการศึกษาแกเยาวชน ควรหยุดสรางจิตสํานึกท่ีนิยมในวัตถุ แตเนนการสรางจิตสํานึกในทาง
จริยธรรมใหหนักแนนเขมแข็งยิ่งข้ึนทุกระดับการศึกษา ตั้งแตอนุบาลศึกษาจนถึงอุดมศึกษา เพ่ือใหเปนจิตท่ี
สามารถชวยสรางระบบถูกตองเพ่ือการดํารงอยูของสังคมโดยธรรม โดยเฉพาะการเนนการฝกอบรมใหรูจัก     
ทําหนาท่ีอยางสุดฝมือในทุกหนาท่ี ในฐานะท่ีเกิดมาเปนมนุษย ดวยความสํานึกวาทุกหนาท่ีมีคุณคาและ
ความสําคัญเทาเทียมกัน 

๒. สถาบันศาสนา สถาบันทางศาสนาตองเปนผูนําในการสรางจิตสาธารณะใหเกิดข้ึน ตองนําประชาชน
กลับไปสูคําสอนของพระพุทธองคท่ีทรงเนนใหเห็นแกประโยชนสุขของสังคมเปนใหญ ไมบริโภคเกินความ
จําเปนหรือเพราะความอยาก มีความสันโดษ พอใจท่ีจะมีกิน มีอยู มีใชเทาท่ีจําเปน รูจักเอ้ือเฟอเผื่อแผเจือจาน
แกผูอ่ืน มีความเมตตาอาทรตอกัน เห็นแกผูอ่ืนเสมือนเห็นแกตนเอง รูจักหนาท่ี ปฏิบัติหนาท่ีใหถูกตอง 

สถาบันทางศาสนาจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง เพราะเปนสถาบันท่ีไดรับการเคารพบูชาแตโบราณกาล
จวบจนปจจุบัน เปนสถาบันท่ีมีอิทธิพลอยางสูงตอจิตใจของประชาชน เพราะตางไดยึดถือสถาบันนี้เปนท่ีพ่ึง
ทางใจมาอยางเนิ่นนาน ฉะนั้น สถาบันทางศาสนาจึงอยูในฐานะท่ีจะชวยสรางสรรคและพัฒนาจิตใจของคน  
ในสังคมใหเขามาอยูความถูกตองตามทํานองคลองธรรม และวิธีการพัฒนาจิตสํานึกใหเกิดข้ึนไดอยางดีท่ีสุด       
ก็คือการสอนดวยตัวเอง อันหมายถึง การท่ีผูอยูในสถาบัน องคการทางศาสนา พึงตองประพฤติปฏิบัติตนใหเปน
ตัวอยางแกคนในสังคมในดานการชวยเหลือสวนรวม 

๓. สถาบันครอบครัว ความอบอุนของสถาบันครอบครัวมีความสําคัญเปนอันดับแรก เพราะเปน
จุดเริ่มตนท่ีชวยใหเด็กเกิดจิตสํานึกเห็นความสําคัญของสวนรวม ความใกลชิดระหวางพอแมกับลูกจึงเปน
สิ่งจําเปนอยางยิ่งในการเลี้ยงอบรมลูก เพราะความใกลชิดจะเปนสื่อท่ีทําใหเกิดความเขาใจซ่ึงกันและกันและ
กลายเปนเกิดความเห็นใจซ่ึงกันและกัน 

สถาบันครอบครัวจึงเปนพ้ืนฐานของสังคม ถาครอบครัวมีแตความคลอนแคลน สังคมก็พลอย      
คลอนแคลนไปดวย และเด็กท่ีเติบโตจากครอบครัวท่ีคลอนแคลนจะมีจิตสํานึกท่ีคลาดเคลื่อน การสอนและ 
การอบรมของสถาบันครอบครัวควรดําเนินการใหสอดคลองประสานไปในจุดหมายเดียวกันกับการสอน        

 

๑๕๐ 
 

การอบรมของสถาบันการศึกษาและสถาบันทางศาสนา เพ่ือปูพ้ืนฐานหรือฝงรากใหเด็กมีจิตสํานึกท่ีเปน
สัมมาทิฐิเสียต้ังแตยังเด็ก เพ่ือท่ีเด็กจะไดเปนกําลังในการสรางสรรคสังคมท่ีมีความรมเย็นเปนสุข 

๔. ส่ือมวลชน สื่อมวลชนเปนสถาบันท่ีทรงอิทธิพลอยางยิ่งในการกระจายความคิด ความรู หรือสิ่งใด  
สิ่งหนึ่งสูการรับรูของประชาชน ความรวมมือจากสื่อมวลชนจะชวยสรางความเขาใจ ชวยสรางจิตสํานึกท่ีถูกตอง
ใหแกคนในสังคม เนื่องจากสื่อมวลชนนั้นมีบทบาทและอิทธิพลอยางยิ่งตอการเสริมสรางการรับรูท่ีจะสั่งสม
กลายเปนจิตสํานึกของคนในสังคม 

การจัดการศึกษาเพ่ือความเปนพลเมือง จึงเปนเง่ือนไขเบ้ืองตนท่ีจะชวยใหคนในสังคมมีจิตสาธารณะ 
ท่ีจะนําไปสูการกอตัวของประชาสังคม การจัดการศึกษาเพ่ือความเปนพลเมืองนี้ มิไดหมายถึงกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนในหองเรียนสําหรับประชากรวัยเรียน หรือการจัดการศึกษาแบบเปนทางการในรูปแบบอ่ืน ๆ 
แตยังหมายถึงกระบวนการเสริมสรางการเรียนรูทางตรงอยางไมเปนทางการในชีวิตประจําวัน ซ่ึงจําเปนตอง
เก่ียวของกับเครือขายสถาบันและกระบวนการทางสังคมท่ีหลากหลายและตอเนื่อง ท้ังในสวนของ
สถาบันการศึกษา สถาบันครอบครัว องคการเอกชน และองคกรประชาสังคม ฯลฯ 
 

ตัวอยางการจัดกิจกรรมท่ีพัฒนาจิตสาธารณะ 
การจัดกิจกรรมท่ีพัฒนาจิตสาธารณะของโรงเรียนสมาคมปาไมแหงประเทศไทยอุทิศ คือโครงการ ๕ ส.      

ในโรงเรียน ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
โครงการ     โครงการ ๕ ส. ในโรงเรียน 
แผนงาน     ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ    โรงเรียนสมาคมปาไมแหงประเทศไทยอุทิศ 
สนองกลยุทธ     ท่ี ๓ ขอท่ี ๓ 
กลุมงานท่ีรับผิดชอบ    บริหารท่ัวไป 
ผูรับผิดชอบโครงการ    นายวิทยา  ใจมา 
ระยะเวลาในการดําเนินการ   เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๓ - มีนาคม ๒๕๕๔ 

หลักการและเหตุผล 
 การจัดการเรียนรูเพ่ือใหนักเรียนมีคุณลักษณะตามท่ีหลักสูตรกําหนดไวเปนหนาท่ีของโรงเรียน ดังนั้น  
นอกจากการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแลว โรงเรียนจะตองจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตของนักเรียนควบคูกันไป โรงเรียนสมาคมปาไมแหงประเทศไทยอุทิศไดนําเอากิจกรรม ๕ ส. มาเปน
จุดเริ่มตนในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาและพัฒนาคุณภาพของผูเรียนจนไดผลดีในระดับท่ีนาพึงพอใจ 
ดวยเหตุนี้ โรงเรียนสมาคมปาไมแหงประเทศไทยอุทิศจึงดําเนินตามโครงการนี้ตอไปอยางตอเนื่อง 
วัตถุประสงค 

๑. เพ่ือใหบุคลากรทุกคนในโรงเรียนมีความรูความเขาใจในกิจกรรม ๕ ส. 
๒. เพ่ือใหโรงเรียนมีสิ่งแวดลอมท่ีดี รมรื่น สวยงาม สะอาด ปลอดภัย และเอ้ือตอการจัดการเรียนรู 
๓. บุคลากรทุกคนมีการใชทรัพยากรอยางคุมคา 
๔. การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการโดยสอดแทรกความรู ๕ ส. กับทุกสาระการเรียนรู 
๕. เพ่ือขยายผลกิจกรรม ๕ ส. สูชุมชน 
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๑๕๐ 
 

การอบรมของสถาบันการศึกษาและสถาบันทางศาสนา เพ่ือปูพ้ืนฐานหรือฝงรากใหเด็กมีจิตสํานึกท่ีเปน
สัมมาทิฐิเสียต้ังแตยังเด็ก เพ่ือท่ีเด็กจะไดเปนกําลังในการสรางสรรคสังคมท่ีมีความรมเย็นเปนสุข 

๔. ส่ือมวลชน สื่อมวลชนเปนสถาบันท่ีทรงอิทธิพลอยางยิ่งในการกระจายความคิด ความรู หรือสิ่งใด  
สิ่งหนึ่งสูการรับรูของประชาชน ความรวมมือจากสื่อมวลชนจะชวยสรางความเขาใจ ชวยสรางจิตสํานึกท่ีถูกตอง
ใหแกคนในสังคม เนื่องจากสื่อมวลชนนั้นมีบทบาทและอิทธิพลอยางยิ่งตอการเสริมสรางการรับรูท่ีจะสั่งสม
กลายเปนจิตสํานึกของคนในสังคม 

การจัดการศึกษาเพ่ือความเปนพลเมือง จึงเปนเง่ือนไขเบ้ืองตนท่ีจะชวยใหคนในสังคมมีจิตสาธารณะ 
ท่ีจะนําไปสูการกอตัวของประชาสังคม การจัดการศึกษาเพ่ือความเปนพลเมืองนี้ มิไดหมายถึงกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนในหองเรียนสําหรับประชากรวัยเรียน หรือการจัดการศึกษาแบบเปนทางการในรูปแบบอ่ืน ๆ 
แตยังหมายถึงกระบวนการเสริมสรางการเรียนรูทางตรงอยางไมเปนทางการในชีวิตประจําวัน ซ่ึงจําเปนตอง
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ตัวอยางการจัดกิจกรรมท่ีพัฒนาจิตสาธารณะ 
การจัดกิจกรรมท่ีพัฒนาจิตสาธารณะของโรงเรียนสมาคมปาไมแหงประเทศไทยอุทิศ คือโครงการ ๕ ส.      

ในโรงเรียน ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
โครงการ     โครงการ ๕ ส. ในโรงเรียน 
แผนงาน     ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ    โรงเรียนสมาคมปาไมแหงประเทศไทยอุทิศ 
สนองกลยุทธ     ท่ี ๓ ขอท่ี ๓ 
กลุมงานท่ีรับผิดชอบ    บริหารท่ัวไป 
ผูรับผิดชอบโครงการ    นายวิทยา  ใจมา 
ระยะเวลาในการดําเนินการ   เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๓ - มีนาคม ๒๕๕๔ 

หลักการและเหตุผล 
 การจัดการเรียนรูเพ่ือใหนักเรียนมีคุณลักษณะตามท่ีหลักสูตรกําหนดไวเปนหนาท่ีของโรงเรียน ดังนั้น  
นอกจากการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแลว โรงเรียนจะตองจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตของนักเรียนควบคูกันไป โรงเรียนสมาคมปาไมแหงประเทศไทยอุทิศไดนําเอากิจกรรม ๕ ส. มาเปน
จุดเริ่มตนในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาและพัฒนาคุณภาพของผูเรียนจนไดผลดีในระดับท่ีนาพึงพอใจ 
ดวยเหตุนี้ โรงเรียนสมาคมปาไมแหงประเทศไทยอุทิศจึงดําเนินตามโครงการนี้ตอไปอยางตอเนื่อง 
วัตถุประสงค 

๑. เพ่ือใหบุคลากรทุกคนในโรงเรียนมีความรูความเขาใจในกิจกรรม ๕ ส. 
๒. เพ่ือใหโรงเรียนมีสิ่งแวดลอมท่ีดี รมรื่น สวยงาม สะอาด ปลอดภัย และเอ้ือตอการจัดการเรียนรู 
๓. บุคลากรทุกคนมีการใชทรัพยากรอยางคุมคา 
๔. การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการโดยสอดแทรกความรู ๕ ส. กับทุกสาระการเรียนรู 
๕. เพ่ือขยายผลกิจกรรม ๕ ส. สูชุมชน 
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๑๕๑ 
 

ผลผลิต  
โรงเรียนมีความรมรื่น สวยงาม สะอาดเรียบรอย ปลอดภัยและเอ้ือตอการจัดการเรียนรู 

ผลลัพธ  
นักเรียนรอยละ ๘๐ มีคุณลักษณะของ ๕ ส. ครบถวน 

ตัวช้ีวัด 
เชิงปริมาณ/บุคลากรทุกคนในโรงเรียนเขารวมกิจกรรม ๕ ส. 
เชิงคุณภาพ/บุคลากรรอยละ ๘๐ มีคุณลักษณะของ ๕ ส. ครบถวน 

กิจกรรม 

กิจกรรม ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

ประชุมชี้แจงคณะครู  ๕           
แตงต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบ  ๙           
กําหนดรปูแบบ  
หลักเกณฑการตรวจสอบ  ๙           

ดําเนินการตามโครงการ  ------------------------------------------------------------------------------  
จัดทําเอกสารตาง ๆ   ------------------------------------------------------------------------------  
จัดทําเอกสารใหเปนปจจุบัน  ------------------------------------------------------------------------------  
สรุปรายงานผลการดําเนินการ       ๙     ๒๐ 
รายงานผลโครงการ       ๑๐     ๒๕ 

ทรัพยากร 
ครู จํานวน  ๓๐ คน 
งบประมาณ 

• คาตอบแทน - บาท 
• คาใชสอย - บาท 
• คาวัสดุ ๒๖,๒๖๓ บาท 

การประเมินผลงาน 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
วิธีการวัดและประเมินผล 

• สังเกต 
• สัมภาษณ 

เครื่องมือท่ีใช 
• แบบสังเกต 
• แบบสอบถาม 

 

๑๕๒ 
 

ความตองการ 
นักเรียน 

มีนิสัยใฝรู รักการอานและการคนควา สามารถแสวงหาความรูดวยตนเอง เปนคนดีมีคุณธรรม รูจักคิด
วิเคราะห มีทักษะการใชเศรษฐกิจพอเพียงในการดํารงชีวิต สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพ่ือการเรียนรู สรางงาน สรางอาชีพ สามารถนําเสนอผลงานได 
ครู 

มีทักษะการใชวิชาชีพในการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับเศรษฐกิจพอเพียง และกระบวนการ
จัดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ โดยใชสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เหมาะสมกับนักเรียน             
มีความกระตือรือรนสนใจ ใสใจ ดูแลชวยเหลือนักเรียน ไดเรียนรูและพัฒนาตนเองตามศักยภาพอยางเต็มกําลัง
และความสามารถ 
ผูบริหาร 

เปนผูนําในการเปลี่ยนแปลงใหโรงเรียนมีการบริหารจัดการท่ีดี มีความรู ความสามารถในการพัฒนา
วิชาการ หลักสูตร นวัตกรรมและกระบวนการจัดการเรียนรูไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน
สูงสุดแกนักเรียน โดยอาศัยการมีสวนรวมจากทุกฝายท่ีเก่ียวของ 
โรงเรียน 

เปนโรงเรียนข้ันดี มีคุณภาพ มีบรรยากาศและสภาพแวดลอมท่ีอบอุน ปลอดภัย เอ้ือตอการจัดการ
เรียนรู มีเอกลักษณอันโดดเดนเปนตนแบบของการปฏิรูปการศึกษาท่ีแทจริง ซ่ึงเกิดจากการรวมคิด รวมปฏิบัติ 
รวมพัฒนา รวมสนับสนุนจากผูมีสวนเก่ียวของและประชาสังคม 
ผูปกครองและชุมชน 

ใหการยอมรับ เชื่อถือ มีความรูสึกรวมเปนเจาของและสนับสนุนการดําเนินงานเปนของโรงเรียน 
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๑๕๒ 
 

ความตองการ 
นักเรียน 
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มีความกระตือรือรนสนใจ ใสใจ ดูแลชวยเหลือนักเรียน ไดเรียนรูและพัฒนาตนเองตามศักยภาพอยางเต็มกําลัง
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ผูบริหาร 

เปนผูนําในการเปลี่ยนแปลงใหโรงเรียนมีการบริหารจัดการท่ีดี มีความรู ความสามารถในการพัฒนา
วิชาการ หลักสูตร นวัตกรรมและกระบวนการจัดการเรียนรูไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน
สูงสุดแกนักเรียน โดยอาศัยการมีสวนรวมจากทุกฝายท่ีเก่ียวของ 
โรงเรียน 

เปนโรงเรียนข้ันดี มีคุณภาพ มีบรรยากาศและสภาพแวดลอมท่ีอบอุน ปลอดภัย เอ้ือตอการจัดการ
เรียนรู มีเอกลักษณอันโดดเดนเปนตนแบบของการปฏิรูปการศึกษาท่ีแทจริง ซ่ึงเกิดจากการรวมคิด รวมปฏิบัติ 
รวมพัฒนา รวมสนับสนุนจากผูมีสวนเก่ียวของและประชาสังคม 
ผูปกครองและชุมชน 

ใหการยอมรับ เชื่อถือ มีความรูสึกรวมเปนเจาของและสนับสนุนการดําเนินงานเปนของโรงเรียน 
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๑๕๓ 
 

เอกสารประกอบการสอนท่ี ๒ 
จาก “จิตสาธารณะ” .........สู “จิตอาสา” 

 
CSR ท่ีสามารถรังสรรคไดเองโดยพนักงานทุกคนในองคกร 

ปจจุบันพวกเราสวนใหญคงจะทราบกันดีวาในการประกอบธุรกิจ หรือการดําเนินงานขององคกร ไมวา
จะเปนภาคเอกชนหรือภาครัฐก็ดี จะตองคํานึงถึงปจจัยของความสําเร็จท่ีสําคัญมากประการหนึ่ง คือ            
“ความรับผิดชอบตอสังคม” ซ่ึงถือเปนแนวคิดดานการบริหารจัดการธุรกิจท่ีไดรับการยอมรับอยางกวางขวาง
และรวดเร็วในชวงทศวรรษท่ีผานมา ความรับผิดชอบตอสังคม หรือ Corporate Social Responsibility 
(CSR) มีพัฒนาการมาจากทวีปยุโรปและอเมริกา เปนหนึ่งในความพยายามท่ีจะทําใหการพัฒนาธุรกิจของ      
ภาคสวนตาง ๆ กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคมเกิดข้ึนควบคูกันไป และสามารถดํารงอยูรวมกัน
ไดอยางสันติสุขและยั่งยืน ซ่ึงก็คือการดําเนินธุรกิจหรือการบริหารจัดการองคกรท่ีอาศัยฐานคิดของ         
“การพัฒนาท่ียั่งยืน” (Sustainable Development) นั่นเอง 

ความรับผิดชอบตอสังคม มีการนิยามไวอยางหลากหลายโดยสถาบันตาง ๆ แตในความหมายท่ีงาย
ท่ีสุดนั้น ความรับผิดชอบตอสังคม คือ ความพยายามหรือความมุงม่ันอยางตอเนื่องขององคกร ในอันท่ีจะชวย
พัฒนายกระดับความเปนอยูของสังคมใหดียิ่งข้ึนไป โดยกระบวนการท่ีผสานอยูในการดําเนินธุรกิจ และการใช
ทรัพยากรขององคกร ท้ังนี้ ตองเปนความมุงม่ันท่ีเกิดข้ึนเอง ดวยจิตสํานึกหรือความสุจริตใจของผูบริหารและ
พนักงาน สิ่งท่ีอาจสรางความสับสนอยูบางใหกับผูท่ียังไมคุนเคยหรือไมไดรับผิดชอบงานดานนี้ ก็คือ คําวา 
“สังคม” ซ่ึงในท่ีนี้จะหมายรวมถึงผูท่ีมีสวนเก่ียวของกับองคกรท้ังหมด ไดแก พนักงาน ลูกคา คูคา ชุมชนท่ี
องคกรต้ังอยูหรือเรียกรวมวา “สังคมใกล” และผูท่ีมีสวนเก่ียวของกับองคกรในทางออม หรือ “สังคมไกล” 
ไดแก ประชาชนท่ัวไปหรือสังคมโดยรวม คูแขงทางธุรกิจ ภาคประชาสังคม การดําเนินงานดานความรับผิดชอบ
ตอสังคม จึงมีขอบเขตท่ีกวางมาก ดังนั้น การท่ีองคกรใดจะดําเนินการใหเกิดประสิทธิผล จึงจําเปนตองสราง
ความเปนรูปธรรมใหเกิดข้ึน ท้ังในดานการกําหนดเจาภาพผูรับผิดชอบและยุทธศาสตรท่ีจะใชดําเนินการ 

การแสดงความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร จึงเปนเสมือนปรากฏการณเชิงรุกท่ีองคกรใสใจ หรือให
ความสําคัญตอผูมีสวนไดสวนเสียในทุกภาคสวนท่ีองคกรเก่ียวของดวย ซ่ึงสามารถผสมผสานกลมกลืนไปกับ
กระบวนการดําเนินธุรกิจของแตละองคกร ต้ังแตจุดเริ่มตนจนถึงจุดสุดทายของกระบวนการ เชน การวางแผน
งานท่ีใหความสําคัญตอผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสังคม การประหยัดหรือลดการใชพลังงาน การควบคุม
มลภาวะ ลดการปลอยของเสีย กระบวนการนําวัสดุใชแลวกลับมาใชใหม (Re - Use) การทําธุรกิจกับคูคาท่ีไม
สรางผลกระทบตอสิ่งแวดลอม (Green Procurement) การดูแลพนักงานซ่ึงเปนหัวใจขององคกรใหมี      
ความเปนอยูและสวัสดิการท่ีเหมาะสม มีความปลอดภัยในการทํางาน การมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของชุมชนท่ีอยูรอบหนวยงาน รวมไปถึงการดูแลผูถือหุนดวยการบริหารตนทุนและสรางการเติบโตอยาง
ตอเนื่อง เปนตน สิ่งสําคัญท่ีควรคํานึงถึงอยูเสมอก็คือ การทําธุรกิจแบบเอาแตตัวรอดหรือตัวใครตัวมันจะไมได
รับการยอมรับและไมเปนท่ีตองการของสังคมอีกตอไป และหากสังคมไมสามารถดํารงอยูได องคกรธุรกิจก็ไม
สามารถคงอยูไดเชนกัน 

การดําเนินกิจกรรมดานความรับผิดชอบตอสังคมในภาพกวางสามารถทําได ๒ รูปแบบ คือ กิจกรรม    
ท่ีผสานอยูในกระบวนการธุรกิจและอยูนอกกระบวนการธุรกิจ สําหรับการทํากิจกรรมสวนท่ีอยูนอก
กระบวนการธุรกิจหรือการดําเนินงานขององคกรนั้น ปจจัยสําคัญท่ีตองคํานึงถึงในลําดับแรก คือ การคัดเลือก
ประเด็นทางสังคมท่ีจะนํามาต้ังเปนโจทยในการคิดโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือสังคม ซ่ึงการเลือกประเด็นทาง

 

๑๕๔ 
 

สังคมท่ีดีนั้นก็ควรท่ีจะใหมีความสอดคลองใน ๓ มิติ คือ วัตถุประสงคหรือพันธกิจขององคกร ความคาดหวังของ
สังคมกลุมเปาหมาย และความสนใจของผูบริหารและพนักงาน จึงจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกทุกฝาย 

ในสวนของการปฏิบัติการหรือการดําเนินงานโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือชวยเหลือสังคมนั้น ควรพยายาม
ใชทรัพยากรท่ีมีอยูภายในองคกรเปนหลัก ซ่ึงทรัพยากรหลักท่ีสําคัญก็คือพนักงานนั่นเอง เราอาจคิดวาพนักงาน
ท่ีอยูในหนวยงานท่ีรับผิดชอบเรื่องความรับผิดชอบตอสังคมเทานั้น เปนผูมีหนาท่ีท่ีจะตองดําเนินงานโครงการ
หรือกิจกรรมเพ่ือชวยเหลือสังคมใหสําเร็จลุลวงตามเปาประสงคท่ีวางไว แตแทท่ีจริงแลวหากพนักงานสวนใหญ
ขององคกรไดเขามามีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมเพ่ือสังคม จะกอใหเกิดพลังและประสิทธิภาพสูงสุดตอ       
การดําเนินงาน แตคําถามท่ีทาทายก็คือ “องคกรจะทําอยางไรจึงจะทําใหพนักงานท่ีไมมีภารกิจเก่ียวของสนใจ       
เขามารวมทํากิจกรรมเพ่ือสังคม” 

คําตอบตอคําถามก็คือ เราตองสรางวัฒนธรรม “จิตสาธารณะ” ใหเกิดข้ึนภายในองคกร จิตสาธารณะ
ในท่ีนี้หมายถึง การท่ีจิตใจของคนเรารูจักคํานึงถึงภายนอกท่ีนอกเหนือไปจากตัวของเราเอง มองเห็นผูอ่ืนมากข้ึน 
ลึกซ้ึงข้ึน วาเขาอยูในสภาพไหน เขาตองการอะไร เริ่มเขาใจมุมมองของผูอ่ืน มองสังคม เห็นความเปนไปของ 
ปญหา เห็นแนวทางท่ีจะชวยแกหรือบรรเทาปญหา เริ่มมี “การให” ซ่ึงอาจอยูในรูปแบบของเงิน แรงงาน เวลา 
สิ่งของ หรือแมแตอวัยวะของเรา เปนระดับของจิตใจท่ีสามารถพัฒนาใหเกิดข้ึนไดอยางเปนรูปธรรมในตัว
บุคคล หากองคกรเห็นความสําคัญและสามารถสรางวัฒนธรรมจิตสาธารณะใหเกิดข้ึนไดภายในองคกรแลว   
พนักงานจะตระหนักและเริ่มมองเห็นผู อ่ืน มองสังคมมากข้ึน เกิดจิตสํานึก น้ําใจ อยากท่ีจะหยิบยื่น          
ความชวยเหลือใหสังคม ชุมชน แบบเพ่ือนหรือญาติมิตรชวยเหลือซ่ึงกันและกัน เกิดมี “จิตอาสา” ท่ีจะชวยเหลือ
สังคมหรือผูอ่ืนข้ึนไดในหลายรูปแบบ ท้ังการใหในรูปแบบตาง ๆ ตลอดไปจนถึงรวมกันคิดโครงการอาสาสมัคร
เพ่ือชวยเหลือสังคม 

กรณีของ กฟผ. นั้นเปนองคกรขนาดใหญ มีพนักงานจํานวนมาก มีหนวยงานกระจายอยูในทุกภาคของ
ประเทศ กลยุทธสําคัญประการหนึ่งท่ีจะทําใหกิจกรรมดานความรับผิดชอบตอสังคมมี “พลัง” มีประสิทธิภาพ
สูงสุด และสัมฤทธิ์ผลภายในระยะเวลาอันสั้นนั้น ควรท่ีจะพิจารณาใหความสําคัญเรื่องการสรางวัฒนธรรมและ
รณรงคเรื่อง “จิตสาธารณะ” ใหเกิดข้ึนอยางเปนรูปธรรมภายในองคกร เม่ือพนักงานสวนใหญมีจิตสาธารณะ
อยูในตัว ก็จะเกิดความมีน้ําใจ ความรวมมือท่ีจะรวมกันชวยดูแลสิ่งแวดลอม สังคมและชุมชน เกิดจิตอาสาข้ึน
ดวยตนเองท่ีจะรวมมือกันคนละเล็กละนอย เพ่ือชวยแกไขหรือบรรเทาปญหาตาง ๆ กิจกรรมเพ่ือชวยเหลือ
สังคมท่ีพนักงานจะทํานั้น อาจไมจําเปนตองรอใหองคกรเปนผูกําหนดกิจกรรมใหทําแตเพียงเทานั้น แตพนักงาน
สามารถรวมกลุมกันคิดกิจกรรมเสริมเพ่ิมข้ึนมาไดอีกทางหนึ่ง ในสวนท่ีเห็นวาเปนความตองการของสังคมหรือ
ชุมชน และพนักงานกลุมนี้มีความสนใจหรือมีความสามารถท่ีจะทําได ซ่ึงเปนรูปแบบท่ีคลายกับการออกคาย
อาสาของชมรมตาง ๆ ในมหาวิทยาลัย 
 ตัวอยางของ “พลัง” ท่ีจะเกิดข้ึนหากพนักงานสวนใหญขององคกรมีจิตอาสา สมมติวา เกิดเหตุภัยพิบัติ
ข้ึนในสวนใดของประเทศ แลวพนักงาน กฟผ. ซ่ึงมีจํานวนกวา ๒๔,๐๐๐ คน รวมมือชวยกันคนละเล็กละนอย 
เชน รวมบริจาคเงินกันเพียงคนละ ๑๐๐ บาท ถาพนักงานสวนใหญเขารวมก็จะรวบรวมเงินไดกวา ๒ ลานบาท 
สงไปสมทบชวยเหลือผูท่ีไดรับความเดือดรอน หรือกรณีหากมีกิจกรรมเพ่ือสังคมอ่ืนใดท่ีตองการอาสาสมัคร 
เขารวม ก็คาดวาจะมีผูสนใจสมัครเขารวมหลายรอยหรือนับพันคน หรือหากชวยกันปลูกตนไมคนละ ๑๐ ตน 
รวมกันก็จะปลูกไดกวา ๒๐๐,๐๐๐ ตน ในเวลาอันรวดเร็ว นี่คือตัวอยางเล็กนอยของพลังท่ีเกิดข้ึนจากจิตอาสา 
 โครงการกิจกรรมจิตอาสามิไดเปนเพียงรูปแบบท่ีมีประสิทธิภาพของการดําเนินกิจกรรมเพ่ือสังคมของ
องคกรเทานั้น แตยังเปนวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพในการท่ีจะสื่อสารสรางความสัมพันธและเสริมสรางภาพลักษณ
ท่ีดีในสายตาของชุมชนและสังคม นอกจากนี้ หากพิจารณาจากอีกมุมมองหนึ่งจะเห็นวาองคกรสามารถใช
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สังคมท่ีดีนั้นก็ควรท่ีจะใหมีความสอดคลองใน ๓ มิติ คือ วัตถุประสงคหรือพันธกิจขององคกร ความคาดหวังของ
สังคมกลุมเปาหมาย และความสนใจของผูบริหารและพนักงาน จึงจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกทุกฝาย 

ในสวนของการปฏิบัติการหรือการดําเนินงานโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือชวยเหลือสังคมนั้น ควรพยายาม
ใชทรัพยากรท่ีมีอยูภายในองคกรเปนหลัก ซ่ึงทรัพยากรหลักท่ีสําคัญก็คือพนักงานนั่นเอง เราอาจคิดวาพนักงาน
ท่ีอยูในหนวยงานท่ีรับผิดชอบเรื่องความรับผิดชอบตอสังคมเทานั้น เปนผูมีหนาท่ีท่ีจะตองดําเนินงานโครงการ
หรือกิจกรรมเพ่ือชวยเหลือสังคมใหสําเร็จลุลวงตามเปาประสงคท่ีวางไว แตแทท่ีจริงแลวหากพนักงานสวนใหญ
ขององคกรไดเขามามีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมเพ่ือสังคม จะกอใหเกิดพลังและประสิทธิภาพสูงสุดตอ       
การดําเนินงาน แตคําถามท่ีทาทายก็คือ “องคกรจะทําอยางไรจึงจะทําใหพนักงานท่ีไมมีภารกิจเก่ียวของสนใจ       
เขามารวมทํากิจกรรมเพ่ือสังคม” 

คําตอบตอคําถามก็คือ เราตองสรางวัฒนธรรม “จิตสาธารณะ” ใหเกิดข้ึนภายในองคกร จิตสาธารณะ
ในท่ีนี้หมายถึง การท่ีจิตใจของคนเรารูจักคํานึงถึงภายนอกท่ีนอกเหนือไปจากตัวของเราเอง มองเห็นผูอ่ืนมากข้ึน 
ลึกซ้ึงข้ึน วาเขาอยูในสภาพไหน เขาตองการอะไร เริ่มเขาใจมุมมองของผูอ่ืน มองสังคม เห็นความเปนไปของ 
ปญหา เห็นแนวทางท่ีจะชวยแกหรือบรรเทาปญหา เริ่มมี “การให” ซ่ึงอาจอยูในรูปแบบของเงิน แรงงาน เวลา 
สิ่งของ หรือแมแตอวัยวะของเรา เปนระดับของจิตใจท่ีสามารถพัฒนาใหเกิดข้ึนไดอยางเปนรูปธรรมในตัว
บุคคล หากองคกรเห็นความสําคัญและสามารถสรางวัฒนธรรมจิตสาธารณะใหเกิดข้ึนไดภายในองคกรแลว   
พนักงานจะตระหนักและเริ่มมองเห็นผู อ่ืน มองสังคมมากข้ึน เกิดจิตสํานึก น้ําใจ อยากท่ีจะหยิบยื่น          
ความชวยเหลือใหสังคม ชุมชน แบบเพ่ือนหรือญาติมิตรชวยเหลือซ่ึงกันและกัน เกิดมี “จิตอาสา” ท่ีจะชวยเหลือ
สังคมหรือผูอ่ืนข้ึนไดในหลายรูปแบบ ท้ังการใหในรูปแบบตาง ๆ ตลอดไปจนถึงรวมกันคิดโครงการอาสาสมัคร
เพ่ือชวยเหลือสังคม 

กรณีของ กฟผ. นั้นเปนองคกรขนาดใหญ มีพนักงานจํานวนมาก มีหนวยงานกระจายอยูในทุกภาคของ
ประเทศ กลยุทธสําคัญประการหนึ่งท่ีจะทําใหกิจกรรมดานความรับผิดชอบตอสังคมมี “พลัง” มีประสิทธิภาพ
สูงสุด และสัมฤทธิ์ผลภายในระยะเวลาอันสั้นนั้น ควรท่ีจะพิจารณาใหความสําคัญเรื่องการสรางวัฒนธรรมและ
รณรงคเรื่อง “จิตสาธารณะ” ใหเกิดข้ึนอยางเปนรูปธรรมภายในองคกร เม่ือพนักงานสวนใหญมีจิตสาธารณะ
อยูในตัว ก็จะเกิดความมีน้ําใจ ความรวมมือท่ีจะรวมกันชวยดูแลสิ่งแวดลอม สังคมและชุมชน เกิดจิตอาสาข้ึน
ดวยตนเองท่ีจะรวมมือกันคนละเล็กละนอย เพ่ือชวยแกไขหรือบรรเทาปญหาตาง ๆ กิจกรรมเพ่ือชวยเหลือ
สังคมท่ีพนักงานจะทํานั้น อาจไมจําเปนตองรอใหองคกรเปนผูกําหนดกิจกรรมใหทําแตเพียงเทานั้น แตพนักงาน
สามารถรวมกลุมกันคิดกิจกรรมเสริมเพ่ิมข้ึนมาไดอีกทางหนึ่ง ในสวนท่ีเห็นวาเปนความตองการของสังคมหรือ
ชุมชน และพนักงานกลุมนี้มีความสนใจหรือมีความสามารถท่ีจะทําได ซ่ึงเปนรูปแบบท่ีคลายกับการออกคาย
อาสาของชมรมตาง ๆ ในมหาวิทยาลัย 
 ตัวอยางของ “พลัง” ท่ีจะเกิดข้ึนหากพนักงานสวนใหญขององคกรมีจิตอาสา สมมติวา เกิดเหตุภัยพิบัติ
ข้ึนในสวนใดของประเทศ แลวพนักงาน กฟผ. ซ่ึงมีจํานวนกวา ๒๔,๐๐๐ คน รวมมือชวยกันคนละเล็กละนอย 
เชน รวมบริจาคเงินกันเพียงคนละ ๑๐๐ บาท ถาพนักงานสวนใหญเขารวมก็จะรวบรวมเงินไดกวา ๒ ลานบาท 
สงไปสมทบชวยเหลือผูท่ีไดรับความเดือดรอน หรือกรณีหากมีกิจกรรมเพ่ือสังคมอ่ืนใดท่ีตองการอาสาสมัคร 
เขารวม ก็คาดวาจะมีผูสนใจสมัครเขารวมหลายรอยหรือนับพันคน หรือหากชวยกันปลูกตนไมคนละ ๑๐ ตน 
รวมกันก็จะปลูกไดกวา ๒๐๐,๐๐๐ ตน ในเวลาอันรวดเร็ว นี่คือตัวอยางเล็กนอยของพลังท่ีเกิดข้ึนจากจิตอาสา 
 โครงการกิจกรรมจิตอาสามิไดเปนเพียงรูปแบบท่ีมีประสิทธิภาพของการดําเนินกิจกรรมเพ่ือสังคมของ
องคกรเทานั้น แตยังเปนวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพในการท่ีจะสื่อสารสรางความสัมพันธและเสริมสรางภาพลักษณ
ท่ีดีในสายตาของชุมชนและสังคม นอกจากนี้ หากพิจารณาจากอีกมุมมองหนึ่งจะเห็นวาองคกรสามารถใช
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๑๕๕ 
 

ประโยชนจากโครงการกิจกรรมจิตอาสาเปนเครื่องมือหนึ่งในการพัฒนาสมรรถนะของพนักงาน ในดานทักษะ
ภาวะผูนํา มนุษยสัมพันธและการทํางานเปนทีม และทักษะในการสื่อสาร ท้ังนี้ เพราะนอกจากผูท่ีเขารวมทํา
โครงการจิตอาสาจะไดฝกฝนพัฒนาจิตใจดาน “การให” ในระดับตาง ๆ แลว การทํางานในรูปแบบอาสาสมัคร
ทุกคนจะมีความเสมอภาคเทาเทียมกันหมด ไมมีลําดับชั้น ไมมีใครมีอํานาจเหนือใคร การท่ีจะทํากิจกรรมให
บรรลุผลสําเร็จตองอาศัยทักษะทางการสื่อสารเปนหลัก และตองใชภาวะความเปนผูนําตัดสินใจในประเด็นตาง ๆ 
อยูตลอดเวลา พนักงานบางคนเม่ืออยูในท่ีทํางานไมเคยไดรับการยอมรับ แตเม่ือมารวมทํากิจกรรมและไดรับ
การยอมรับจากภายนอก จะทําใหเกิดความม่ันใจในการทํางานมากข้ึน สงผลดีเม่ือกลับไปทํางานประจํา
ตามปกติ กิจกรรมจิตอาสาจึงเปนเสมือนเครื่องมือท่ีทรงพลังในการพัฒนาบุคลากรขององคกรอีกทางหนึ่ง     
แต ท้ังนี้  องคกรจะตองเปดโอกาสและสนับสนุนโครงการจิตอาสาของพนักงานอยางจริงจัง อาทิเชน             
การสนับสนุนเครื่องมือหรืออุปกรณ หรือการไมคิดวันท่ีทํากิจกรรมอาสาสมัครเพ่ือสังคมเปนวันลา เปนตน          
เพ่ือแสดงใหเห็นถึงความมุงม่ันขององคกรในการสนับสนุนเรื่องความรับผิดชอบตอสังคม 

กิจกรรมจิตอาสาเปนอีกมิติหนึ่งของความรับผิดชอบตอสังคม เปนการพัฒนาจากภายในองคกรสู
ภายนอก โดยทรัพยากรท่ีมีคาสูงสุดขององคกร เปนความรับผิดชอบตอสังคมท่ีสามารถรังสรรคได โดยพนักงาน
ทุกคนในองคกร ประเด็นมีเพียงวา............จะเริ่มตนกันไดเม่ือไหร 

 
 
 
 

 

๑๕๖ 
 

แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรม 
ช่ือวิชา   การสรางจิตอาสาและบําเพ็ญประโยชน                                           
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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๑๕๖ 
 

แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรม 
ช่ือวิชา   การสรางจิตอาสาและบําเพ็ญประโยชน                                           
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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๑๕๗ 
 

บทเรียนท่ี ๑๕ 
ช่ือวิชา  การบริหารเครือขายลูกเสือชอสะอาดในสถานศึกษา                                  เวลา ๙๐ นาที 
 
ขอบขายรายวิชา 

เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับเรื่องนารูของ ป.ป.ช. ท่ีผูกํากับลูกเสือ           
ชอสะอาดควรรู 

๑. การใหความรวมมือของ ป.ป.จ. นอย 
๒. ขอบังคับวาดวยการต้ังกองลูกเสือในสถานศึกษา 
๓. ขอกําหนดสําหรับการต้ังลูกเสือชอสะอาดในสถานศึกษา 
๔. คุณสมบัติสําหรับผูกํากับและรองผูกํากับลูกเสือชอสะอาด 

จุดหมาย    
เพ่ือใหไดมาซ่ึงเครือขายลูกเสือชอสะอาดท่ีสามารถทําหนาท่ีสอดสอง เสริมสราง และพัฒนาเครือขาย

ลูกเสือชอสะอาดใหมีจํานวนมากข้ึน 
วัตถุประสงค 

เม่ือจบบทเรียนนี้แลว ผูเขารับการฝกอบรมสามารถบริหารเครือขายลูกเสือชอสะอาดได 
วิธีสอน/กิจกรรม 

๑. อธิบายหลักการสรางเครือขายลูกเสือชอสะอาด 
 ๒. แบงกลุมอภิปรายแนวทางการสรางเครือขายลูกเสือชอสะอาดท่ีสถานศึกษาตองการ 
 ๓. นําเสนอผลการอภิปรายกลุม 
 ๔. สรุปผลการอภิปรายเปนแนวทางการสรางเครือขายลูกเสือชอสะอาด 
ส่ือการสอน 
 ๑. เอกสารประกอบการสรางเครือขายลูกเสือชอสะอาด เรื่อง “ไดเวลา ป.ป.จ. นอย” 
 ๒. ขอบังคับวาดวยการต้ังกองลูกเสือในสถานศึกษา 

๓. ขอกําหนดสําหรับการต้ังลูกเสือชอสะอาดในสถานศึกษา 
 ๔. เอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติสําหรับผูกํากับและรองผูกํากับลูกเสือชอสะอาด 
การประเมินผล 

๑. การสังเกต : พฤติกรรมในการปฏิบัติกิจกรรม และจากการทํางานเปนหมู  
๒. การประเมินผล : ประเมินผลตามแบบท่ีกําหนดไวทายบท 

เนื้อหาวิชา 
 ใหผูบังคับบัญชาลูกเสือชอสะอาดศึกษาและดําเนินการจัดต้ังลูกเสือชอสะอาดในสถานศึกษา โดยศึกษา
จากเอกสารประกอบ ดังตอไปนี้ 
 ๑. เอกสารประกอบ เรื่อง “ไดเวลา ป.ป.จ. นอย” 
 ๒. ขอบังคับวาดวยการต้ังกองลูกเสือในสถานศึกษา 
 ๓. ขอกําหนดสําหรับการต้ังลูกเสือชอสะอาดในสถานศึกษา 
 ๔. คุณสมบัติสําหรับผูกํากับและรองผูกํากับลูกเสือชอสะอาด 

 

 

๑๕๘ 
 

เอกสารประกอบการสอนท่ี ๑ 
เรื่อง ไดเวลา ป.ป.จ. นอย 

 
จากรัฐบาลหนึ่งไปสูรัฐบาลหนึ่ง กระแสคอรรัปชันยังคงกองกระหึ่มท่ีไมรูจบ และดูเหมือนจะดังมากข้ึน

เรื่อย ๆ ไมวาจะเปนโครงการท่ีดําเนินการไปแลวและโครงการท่ีคิดจะทํา เปนตนวา โครงการไทยเขมแข็ง 
โครงการของสํานักงานการอาชีวศึกษา ซ้ือวัสดุภัณฑใหสถาบันการศึกษาในสังกัด การสอบสวนโครงการสราง
โรงพักท่ัวประเทศ ท่ีประมูลไดโดยบริษัทเดียวและยังไมเสร็จ โครงการรับจํานําขาวท่ีราคาเกินจริงและไม
โปรงใสในการดําเนินการหลายข้ันตอน โครงการบริหารจัดการน้ํา ๓๕๐,๐๐๐ ลานบาท ท่ีไมโปรงใส รวมกับ
โครงการเงินกู ๒.๒ ลานลานบาท 

อะไรกัน......ประเทศไทย 
พวกเรากังวลใจกันไหมเม่ือองคกรความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International) ใหคะแนน

ดัชนีวัดภาพลักษณคอรรัปชันของประเทศไทยในป ๒๕๕๖ ไดคะแนน ๓๕ คะแนนจาก ๑๐๐ คะแนน          
(ป ๒๕๕๕ ไดคะแนน ๓๗ คะแนน) และจากฐานขอมูลหอการคาไทย พบวากระทรวงศึกษาธิการมีการทุจริต
เปนอันดับ ๒ รองจากกระทรวงมหาดไทย ดังนั้น แนวทางการแกไขปญหาการทุจริตในสถานศึกษาและ      
การสรางนักเรียน นักศึกษาใหเปนคนเกง คนดีท่ีไมโกง จึงสัมพันธกับปญหาทุจริตคอรรัปชัน เพราะเด็กและ
เยาวชนคืออนาคตของชาติ ตองปลูกฝงบมเพาะแตเยาววัยเพ่ือใหซึมลึกติดเขาไปในใจ และสงผลตอการประพฤติ
ปฏิบัติตัวในทางท่ีถูกตองดีงาม เม่ือโตเปนผูใหญในอนาคต 

ถึงแมวาขณะนี้เรากําลังจะมีคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด (ป.ป.จ.) 
แลว แตทวา แตละจังหวัดจะมี ป.ป.จ. ไดเพียง ๓ - ๕ คน (ข้ึนอยูกับจํานวนประชากร) แต ป.ป.จ. จะทํางานให
มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ ท่ียอดเยี่ยมไดเพียงใด หากไมมีเครือขายมาสนับสนุนการดําเนินงาน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการปองกันและการปองปรามการทุจริตเปนหัวใจสําคัญและเปนดานแรกของการรักษา    
โรคราย ควรเริ่มท่ีเด็กและเยาวชน โดยกระทรวงศึกษาธิการควรสอดแทรกเรื่องปญหาการทุจริตและผลกระทบ 
ท่ีมีตอเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองในภาพรวม และใชสื่อท่ีทันสมัยและเราใจผานกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือปลุกใจ
เด็กและเยาวชนใหต่ืนตัวและอายท่ีจะทุจริตและรังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ  เพราะการเสริมสรางคุณธรรม 
จริยธรรมและวินัย โดยเฉพาะอยางยิ่งความซ่ือสัตยสุจริตจะเปนรากฐานท่ีแข็งแกรงใหแกสังคมไทยท่ียั่งยืน 
ดังนั้น ถึงเวลาแลวท่ีเราจะสราง “ป.ป.จ. นอย” ข้ึนในจังหวัดทุกจังหวัด 
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๑๕๘ 
 

เอกสารประกอบการสอนท่ี ๑ 
เรื่อง ไดเวลา ป.ป.จ. นอย 

 
จากรัฐบาลหนึ่งไปสูรัฐบาลหนึ่ง กระแสคอรรัปชันยังคงกองกระหึ่มท่ีไมรูจบ และดูเหมือนจะดังมากข้ึน

เรื่อย ๆ ไมวาจะเปนโครงการท่ีดําเนินการไปแลวและโครงการท่ีคิดจะทํา เปนตนวา โครงการไทยเขมแข็ง 
โครงการของสํานักงานการอาชีวศึกษา ซ้ือวัสดุภัณฑใหสถาบันการศึกษาในสังกัด การสอบสวนโครงการสราง
โรงพักท่ัวประเทศ ท่ีประมูลไดโดยบริษัทเดียวและยังไมเสร็จ โครงการรับจํานําขาวท่ีราคาเกินจริงและไม
โปรงใสในการดําเนินการหลายข้ันตอน โครงการบริหารจัดการน้ํา ๓๕๐,๐๐๐ ลานบาท ท่ีไมโปรงใส รวมกับ
โครงการเงินกู ๒.๒ ลานลานบาท 

อะไรกัน......ประเทศไทย 
พวกเรากังวลใจกันไหมเม่ือองคกรความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International) ใหคะแนน

ดัชนีวัดภาพลักษณคอรรัปชันของประเทศไทยในป ๒๕๕๖ ไดคะแนน ๓๕ คะแนนจาก ๑๐๐ คะแนน          
(ป ๒๕๕๕ ไดคะแนน ๓๗ คะแนน) และจากฐานขอมูลหอการคาไทย พบวากระทรวงศึกษาธิการมีการทุจริต
เปนอันดับ ๒ รองจากกระทรวงมหาดไทย ดังนั้น แนวทางการแกไขปญหาการทุจริตในสถานศึกษาและ      
การสรางนักเรียน นักศึกษาใหเปนคนเกง คนดีท่ีไมโกง จึงสัมพันธกับปญหาทุจริตคอรรัปชัน เพราะเด็กและ
เยาวชนคืออนาคตของชาติ ตองปลูกฝงบมเพาะแตเยาววัยเพ่ือใหซึมลึกติดเขาไปในใจ และสงผลตอการประพฤติ
ปฏิบัติตัวในทางท่ีถูกตองดีงาม เม่ือโตเปนผูใหญในอนาคต 

ถึงแมวาขณะนี้เรากําลังจะมีคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด (ป.ป.จ.) 
แลว แตทวา แตละจังหวัดจะมี ป.ป.จ. ไดเพียง ๓ - ๕ คน (ข้ึนอยูกับจํานวนประชากร) แต ป.ป.จ. จะทํางานให
มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ ท่ียอดเยี่ยมไดเพียงใด หากไมมีเครือขายมาสนับสนุนการดําเนินงาน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการปองกันและการปองปรามการทุจริตเปนหัวใจสําคัญและเปนดานแรกของการรักษา    
โรคราย ควรเริ่มท่ีเด็กและเยาวชน โดยกระทรวงศึกษาธิการควรสอดแทรกเรื่องปญหาการทุจริตและผลกระทบ 
ท่ีมีตอเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองในภาพรวม และใชสื่อท่ีทันสมัยและเราใจผานกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือปลุกใจ
เด็กและเยาวชนใหต่ืนตัวและอายท่ีจะทุจริตและรังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ  เพราะการเสริมสรางคุณธรรม 
จริยธรรมและวินัย โดยเฉพาะอยางยิ่งความซ่ือสัตยสุจริตจะเปนรากฐานท่ีแข็งแกรงใหแกสังคมไทยท่ียั่งยืน 
ดังนั้น ถึงเวลาแลวท่ีเราจะสราง “ป.ป.จ. นอย” ข้ึนในจังหวัดทุกจังหวัด 
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๑๕๙ 
 

กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียน 

ป.ป.จ. นอย คือใคร ป.ป.จ. นอย คือกลุมเด็กและเยาวชนท่ีรวมปองกันการทุจริตในจังหวัด ทําหนาท่ีเปนแขนขา
หรือเครือขายในการปองกันและปราบปรามการทุจริต ใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด 
(ป.ป.จ.) นั่นเอง เพราะลําพัง ป.ป.จ. แลวมิอาจทํางานใหสําเร็จลุลวงไดอยางรวดเร็ว ตองอาศัยตาขายดักกรองขอมูลและ
ประสานการทํางานหลายฝาย เพ่ือใหสังคมในจังหวัดมีความโปรงใสและชอบธรรมมากข้ึน และมิใชเพียง ป.ป.จ. นอยเทาน้ัน    
ท่ีเปนแขนขา ป.ป.จ. ควรมีเครือขายอ่ืน ๆ ท่ีหลากหลาย รวมท้ังตั้งอนุกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําอําเภอ 
(ป.ป.อ.) ดวย ก็จะมีประสิทธิภาพในการทํางานมากข้ึน แตในท่ีน้ีจะขอนําเสนอเฉพาะ ป.ป.จ. นอยกอน 

ป.ป.จ. นอย เกิดข้ึนไดอยางไร ในชวงแรก ป.ป.จ. นอยจะเกิดข้ึนเองคงยากเพราะตองผานการฝกฝนใหมีความรู      
ความเขาใจ และมีทักษะในการสื่อสารและแสวงหาขอมูลไดอยางถูกตอง โดยไมละเมิดสิทธิ เสรีภาพของผูอ่ืน ดังน้ัน ผูบมเพาะ 
ป.ป.จ. นอย จึงมีความสําคัญอยางยิ่งยวด น่ันคือ “ครู” ผูมีหัวใจสุจริต โปรงใส และละอายท่ีจะทุจริต การเกิด ป.ป.จ. นอย        
จึงควรดําเนินการดังแผนภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ป.ป.ช. หรือ ป.ป.จ. 

ผลิตสื่อ 

อบรมคร ูโครงการ/กิจกรรม 

๑. ป.ป.ช. หรือ ป.ป.จ. รวมกับกระทรวงศึกษาธิการและ
โรงเรียนจัดทําหลักสูตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

๒. อบรมครูใหตระหนักในปญหาและผลกระทบของ      
การทุจริตคอรรัปชัน จนไดครูท่ีสามารถเปนแกนนําได 

๓. ผลผลิตสื่อท่ีหลากหลายและเราใจ รวมท้ังสอดคลองกับ
สถานการณ 

๔. จัดทําโครงการปองกันและปราบปรามการทุจริตเกิดข้ึน
ในโรงเรียน โดยมีกิจกรรมตาง ๆ ท่ีหลากหลาย 

๕. นําไปใชหรือสอดแทรกในวิชาท่ีเก่ียวของใหเด็กและ
เยาวชน 

๖. ฝกเด็กและเยาวชนแสดงบทบาทสมมุติเปน ป.ป.จ. 
นอยในโรงเรียน 

จากแผนภาพจะเห็นขัน้ตอนการดําเนินงาน ดังนี้ 
 

๗. สงเสริมใหเกิดจิตอาสา ป.ป.จ. นอย เพ่ือรวมทํางาน
กับโรงเรียนอ่ืน ๆ 

๘. ตั้งเปน ป.ป.จ. นอย ประจําจังหวัดน้ัน ๆ เพ่ือ
ประสานการทํางานกับ ป.ป.จ. 

๙. มอบเกียรติบัตรหรือประกาศยกยอง ป.ป.จ. นอยให
สังคมในจังหวัดรับรู เพ่ือเปนกําลังใจแกผูกระทําความดี  
    การเกิด ป.ป.จ. นอย มิไดมีจุดประสงคเพียงใหเปน
เครือขายของ ป.ป.จ. เทานั้น แทจริงแลวเราตองการ   
บมเพาะ “คนไมโกง” ใหแกสังคมไทย เพราะสํานวนไทย
ท่ีวา “ไมออนดัดงาย ไมแกดัดยาก” ยังเปนสัจจะวาจา
อยูเสมอ จึงไดเวลา ป.ป.จ. นอย 
 

ป.ป.จ. นอยในโรงเรียน 
 

สอดแทรกรายวิชา 
 

แสดงบทบาทสมมุติ 
 

ป.ป.จ. ประสาน/ยกยอง 
 

ป.ป.จ. นอยจังหวัด 
 

หลักสตูร 

 

๑๖๐ 
 

เอกสารประการสอนท่ี ๒ 
เรื่อง ขอบังคับวาดวยการตั้งกองลูกเสือในโรงเรียน 

 
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) กองลูกเสือสามัญมี
ลูกเสือต้ังแต 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 กองลูกเสือวิสามัญจะแบงเปนชุดหรือหมูตามความตองการก็ได และ
ควรมีลูกเสือวิสามัญชุดหรือหมูละ ๔ - ๖ คน รวมท้ังนายหมูและรองนายหมูดวย  
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๑๖๐ 
 

เอกสารประการสอนท่ี ๒ 
เรื่อง ขอบังคับวาดวยการตั้งกองลูกเสือในโรงเรียน 

 
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) กองลูกเสือสามัญมี
ลูกเสือต้ังแต 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 กองลูกเสือวิสามัญจะแบงเปนชุดหรือหมูตามความตองการก็ได และ
ควรมีลูกเสือวิสามัญชุดหรือหมูละ ๔ - ๖ คน รวมท้ังนายหมูและรองนายหมูดวย  
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๑๖๑ 
 

๑.๘ กองเนตรนารีวิสามัญ หมายถึง นักเรียนหรือนักศึกษาหญิงท่ีเรียนระดับมัธยมศึกษาปท่ี  
ม. ๔ - ๖ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ - ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือระดับอุดมศึกษา ประกอบดวย      
เนตรนารีวิสามัญอยางนอย ๑๐ คน ไมเกิน ๔๐ คน กองลูกเสือวิสามัญจะแบงเปนชุดหรือหมูตามความตองการ
ก็ได และควรมีลูกเสือวิสามัญชุดหรือหมูละ ๔ - ๖ คน รวมท้ังนายหมูและรองนายหมูดวย  

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)  

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๖๒ 
 

เอกสารประการสอนท่ี ๓ 
เรื่อง การแตงตั้งผูบังคับบัญชาลูกเสือ 

 

การแตงต้ังผูบังคับบัญชาลูกเสือใหอาศัยขอบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ วาดวย         
การแตงต้ังผูบังคับบัญชาลูกเสือ ๒๕๕๓ ดังตอไปนี้ 

ขอบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ 
วาดวยการแตงต้ังผูบังคับบัญชาลูกเสือ 

พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ (๗) และมาตรา ๔๖ วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติลูกเสือ         
พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๓ เม่ือวันท่ี 
๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ คณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ จึงออกขอบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือ
แหงชาติ วาดวยการแตงต้ังผูบังคับบัญชาลูกเสือ ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑  ขอบังคับนี้เรียกวา "ขอบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ วาดวยการแตงต้ัง
ผูบังคับบัญชาลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๓" 

ขอ  ๒  ขอบังคับนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ  ๓  ใหยกเลิกขอบังคับคณะลูกเสือแหงชาติ วาดวยการปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ 

พ.ศ. ๒๕๐๙ ในสวนท่ีเก่ียวกับการแตงต้ังผูบังคับบัญชาลูกเสือ ตามขอบังคับนี้ 
ขอ ๔ ในขอบังคับนี้ 
“ผูบังคับบัญชาลูกเสือ” หมายความวา ผูอํานวยการลูกเสือโรงเรียน รองผูอํานวยการลูกเสือโรงเรียน 

ผูกํากับกลุมลูกเสือ รองผูกํากับกลุมลูกเสือ ผูกํากับกองลูกเสือ รองผูกํากับกองลูกเสือ นายหมูลูกเสือ และ       
รองนายหมูลูกเสือ 

“ผูอํานวยการสถานศึกษา” หมายความวา ผูอํานวยการหรือท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนของสถานศึกษา        
ซ่ึง กองลูกเสือนั้นสังกัดอยู และใหหมายความรวมถึง สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนยการศึกษาพิเศษ     
ศูนยการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย ศูนยการเรียน วิทยาลัย วิทยาลัยชุมชน สถาบัน มหาวิทยาลัย 
หนวยงานการศึกษา หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐหรือเอกชน หรือสถานศึกษาท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนของรัฐหรือเอกชน
ท่ีมีอํานาจหนาท่ีหรือมีวัตถุประสงคในการจัดการศึกษา 

ขอ ๕ ผูบังคับบัญชาลูกเสือตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 
(๑) เปนผูสุภาพเรียบรอย มีความประพฤติดี สมควรเปนแบบอยางท่ีดีแกเด็ก 
(๒)  เปนผูมีศาสนา 
(๓)  เปนผูไมมีโรคซ่ึงเปนท่ีรังเกียจแกสังคม 
(๔)  เปนผูมีสัญชาติไทย หรือถาไมมีสัญชาติไทยตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารลูกเสือ

แหงชาติ 
(๕)  เปนผูมีความเขาใจในวัตถุประสงค หลักการและวิธีการของลูกเสือ 
(๖)  เปนผูมีอาชีพเปนหลักฐานไมขัดตอศีลธรรมอันดี 
(๗) มีอายุและผานการฝกอบรม ดังนี้  
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๑๖๒ 
 

เอกสารประการสอนท่ี ๓ 
เรื่อง การแตงตั้งผูบังคับบัญชาลูกเสือ 

 

การแตงต้ังผูบังคับบัญชาลูกเสือใหอาศัยขอบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ วาดวย         
การแตงต้ังผูบังคับบัญชาลูกเสือ ๒๕๕๓ ดังตอไปนี้ 

ขอบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ 
วาดวยการแตงต้ังผูบังคับบัญชาลูกเสือ 

พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ (๗) และมาตรา ๔๖ วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติลูกเสือ         
พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๓ เม่ือวันท่ี 
๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ คณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ จึงออกขอบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือ
แหงชาติ วาดวยการแตงต้ังผูบังคับบัญชาลูกเสือ ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑  ขอบังคับนี้เรียกวา "ขอบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ วาดวยการแตงต้ัง
ผูบังคับบัญชาลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๓" 

ขอ  ๒  ขอบังคับนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ  ๓  ใหยกเลิกขอบังคับคณะลูกเสือแหงชาติ วาดวยการปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ 

พ.ศ. ๒๕๐๙ ในสวนท่ีเก่ียวกับการแตงต้ังผูบังคับบัญชาลูกเสือ ตามขอบังคับนี้ 
ขอ ๔ ในขอบังคับนี้ 
“ผูบังคับบัญชาลูกเสือ” หมายความวา ผูอํานวยการลูกเสือโรงเรียน รองผูอํานวยการลูกเสือโรงเรียน 

ผูกํากับกลุมลูกเสือ รองผูกํากับกลุมลูกเสือ ผูกํากับกองลูกเสือ รองผูกํากับกองลูกเสือ นายหมูลูกเสือ และ       
รองนายหมูลูกเสือ 

“ผูอํานวยการสถานศึกษา” หมายความวา ผูอํานวยการหรือท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนของสถานศึกษา        
ซ่ึง กองลูกเสือนั้นสังกัดอยู และใหหมายความรวมถึง สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนยการศึกษาพิเศษ     
ศูนยการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย ศูนยการเรียน วิทยาลัย วิทยาลัยชุมชน สถาบัน มหาวิทยาลัย 
หนวยงานการศึกษา หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐหรือเอกชน หรือสถานศึกษาท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนของรัฐหรือเอกชน
ท่ีมีอํานาจหนาท่ีหรือมีวัตถุประสงคในการจัดการศึกษา 

ขอ ๕ ผูบังคับบัญชาลูกเสือตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 
(๑) เปนผูสุภาพเรียบรอย มีความประพฤติดี สมควรเปนแบบอยางท่ีดีแกเด็ก 
(๒)  เปนผูมีศาสนา 
(๓)  เปนผูไมมีโรคซ่ึงเปนท่ีรังเกียจแกสังคม 
(๔)  เปนผูมีสัญชาติไทย หรือถาไมมีสัญชาติไทยตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารลูกเสือ

แหงชาติ 
(๕)  เปนผูมีความเขาใจในวัตถุประสงค หลักการและวิธีการของลูกเสือ 
(๖)  เปนผูมีอาชีพเปนหลักฐานไมขัดตอศีลธรรมอันดี 
(๗) มีอายุและผานการฝกอบรม ดังนี้  
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 (ก) ผูอํานวยการลูกเสือโรงเรียนใหแตงต้ังจากผูอํานวยการสถานศึกษานั้นและตองไดรับ
เครื่องหมายวูดแบดจ รองผูอํานวยการลูกเสือโรงเรียนใหแตงต้ังจากรองผูอํานวยการสถานศึกษานั้น ท่ีไดรับ
มอบหมายและตองไดรับเครื่องหมายวูดแบดจ 

 ผูอํานวยการสถานศึกษาท่ียังไมไดรับเครื่องหมายวูดแบดจใหรักษาการตําแหนงผูอํานวยการ
ลูกเสือโรงเรียนไปกอน และตองเขารับการฝกอบรมเพ่ือใหไดรับเครื่องหมายวูดแบดจภายในหนึ่งป นับแตวันท่ี
ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา 

 (ข) ผูกํากับกลุมลูกเสือมีอายุไมนอยกวายี่สิบแปดปบริบูรณและตองไดรับเครื่องหมายวูดแบดจ 
รองผูกํากับกลุมลูกเสือมีอายุไมนอยกวายี่สิบหาปบริบูรณและตองไดรับเครื่องหมายวูดแบดจ 

 (ค) ผูกํากับกองลูกเสือวิสามัญมีอายุไมนอยกวายี่สิบหาปบริบูรณและตองไดรับเครื่องหมาย       
วูดแบดจประเภทลูกเสือวิสามัญ รองผูกํากับกองลูกเสือวิสามัญมีอายุไมนอยกวายี่สิบสามปบริบูรณ และตอง
ไดรับวุฒิบัตรการฝกอบรมวิชาผูกํากับลูกเสือวิสามัญ ข้ันความรูเบื้องตน 

 (ง) ผู กํากับกองลูกเสือสามัญรุนใหญมีอายุไมนอยกวายี่สิบสามปบริบูรณและตองไดรับ
เครื่องหมายวูดแบดจประเภทลูกเสือสามัญรุนใหญ รองผูกํากับกองลูกเสือสามัญรุนใหญมีอายุไมนอยกวา      
ยี่สิบเอ็ดปบริบูรณ และตองไดรับวุฒิบัตรการฝกอบรมวิชาผูกํากับลูกเสือสามัญรุนใหญ ข้ันความรูเบื้องตน 

 (จ) ผูกํากับกองลูกเสือสามัญมีอายุไมนอยกวายี่สิบปบริบูรณและตองไดรับเครื่องหมายวูดแบดจ
ประเภทลูกเสือสามัญ รองผูกํากับกองลูกเสือสามัญมีอายุไมนอยกวาสิบแปดปบริบูรณ และตองไดรับวุฒิบัตร  
การฝกอบรมวิชาผูกํากับลูกเสือสามัญ ข้ันความรูเบื้องตน 

 (ฉ) ผูกํากับกองลูกเสือสํารองมีอายุไมนอยกวายี่สิบปบริบูรณและตองไดรับเครื่องหมายวูดแบดจ
ประเภทลูกเสือสํารอง รองผูกํากับกองลูกเสือสํารองมีอายุไมนอยกวาสิบแปดปบริบูรณ และตองไดรับวุฒิบัตร 
การฝกอบรมวิชาผูกํากับลูกเสือสํารอง ข้ันความรูเบื้องตน 

 (ช) อายุของนายหมูลูกเสือและรองนายหมูลูกเสือเปนไปตามประเภทของลูกเสือนั้น ๆ 
ขอ ๖ ใหเลขาธิการสํานักงานลูกเสือแหงชาติ เปนผูแตงต้ังผูบังคับบัญชาลูกเสือในกรุงเทพมหานคร 

โดยใหผูอํานวยการลูกเสือเขตพ้ืนท่ีการศึกษานั้นเปนผูเสนอชื่อ ในตําแหนงตอไปนี้ 
(๑)   ผูอํานวยการลูกเสือโรงเรียน 
(๒)   รองผูอํานวยการลูกเสือโรงเรียน 
(๓)   ผูกํากับกลุมลูกเสือ 
(๔)   รองผูกํากับกลุมลูกเสือ 
(๕)   ผูกํากับกองลูกเสือ 
(๖)   รองผูกํากับกองลูกเสือ 
สําหรับสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร การแตง ต้ังผู บังคับบัญชาลูกเสือตามวรรคหนึ่ ง                

ใหผูอํานวยการลูกเสือกรุงเทพมหานครเปนผูแตงต้ังและรายงานตอเลขาธิการสํานักงานลูกเสือแหงชาติ 
ขอ ๗ ใหผูอํานวยการลูกเสือจังหวัด เปนผูแตงต้ังผูบังคับบัญชาลูกเสือตามเขตจังหวัด โดยให

ผูอํานวยการลูกเสือเขตพ้ืนท่ีการศึกษาในจังหวัดนั้นเปนผูเสนอชื่อ ในตําแหนงตอไปนี้ 
(๑)   ผูอํานวยการลูกเสือโรงเรียน 
(๒)   รองผูอํานวยการลูกเสือโรงเรียน 
(๓)   ผูกํากับกลุมลูกเสือ 
(๔)   รองผูกํากับกลุมลูกเสือ 
(๕)   ผูกํากับกองลูกเสือ 
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(๖)   รองผูกํากับกองลูกเสือ 
สําหรับสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน

ท่ีมีกฎหมายจัดต้ังเปนรูปแบบพิเศษท่ีต้ังอยูในเขตปกครองพ้ืนท่ีจังหวัดใด การแตงต้ังผูบังคับบัญชาลูกเสือตาม
วรรคหนึ่ง ใหผูอํานวยการลูกเสือจังหวัดเปนผูแตงต้ัง โดยใหหัวหนาหนวยงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
นั้นเปนผูเสนอชื่อ 

ขอ  ๘   การแตงต้ังนายหมูลูกเสือและรองนายหมูลูกเสือ 
(๑) ผูกํากับกองลูกเสือสํารองเปนผูแตงต้ังนายหมูลูกเสือสํารอง สําหรับรองนายหมูลูกเสือสํารอง           

ใหผูกํากับกองลูกเสือสํารองเปนผูแตงต้ังโดยหารือนายหมูลูกเสือสํารองของหมูนั้น 
(๒) ผูกํากับกองลูกเสือสามัญเปนผูแตงต้ังนายหมูลูกเสือสามัญ สําหรับรองนายหมูลูกเสือสามัญ       

ใหผูกํากับกองลูกเสือสามัญเปนผูแตงต้ังโดยหารือนายหมูลูกเสือสามัญของหมูนั้น 
ในกรณีท่ีตั้งกองลูกเสือใหม ใหผูกํากับกองลูกเสือสามัญหารือลูกเสือในหมูนั้นเพ่ือแตงต้ังนายหมู และ

รองนายหมู 
ผูกํากับกองลูกเสือสามัญอาจแตงต้ังหัวหนานายหมูหนึ่งคน และผูชวยหัวหนานายหมูหนึ่งถึงสองคน

จากนายหมูลูกเสือในกองลูกเสือ โดยหารือท่ีประชุมนายหมูของกองลูกเสือนั้นเพ่ือทําหนาท่ีชวยใน            
การดําเนินงานของกองลูกเสือ 

(๓) ผูกํากับกองลูกเสือสามัญรุนใหญเปนผูแตงต้ังนายหมูลูกเสือสามัญรุนใหญ โดยหารือลูกเสือใน 
หมูนั้น สําหรับรองนายหมูลูกเสือสามัญรุนใหญ ใหผูกํากับกองลูกเสือสามัญรุนใหญเปนผูแตงต้ัง โดยหารือ        
นายหมูลูกเสือสามัญรุนใหญของหมูนั้น 

ในกรณีท่ีต้ังกองลูกเสือใหม ใหผูกํากับกองลูกเสือสามัญรุนใหญหารือลูกเสือในหมูนั้นเพ่ือแตงต้ัง          
นายหมู และรองนายหมู 

ผูกํากับกองลูกเสือสามัญรุนใหญอาจแตงต้ังหัวหนานายหมูหนึ่งคน และผูชวยหัวหนานายหมูหนึ่งถึง
สองคนจากนายหมูลูกเสือในกองลูกเสือ โดยหารือคณะกรรมการดําเนินงานของกองลูกเสือนั้นเพ่ือทําหนาท่ี
ชวยในการดําเนินงานของกองลูกเสือ 

(๔) ผูกํากับกองลูกเสือวิสามัญเปนผูแตงต้ังนายหมูลูกเสือวิสามัญ โดยหารือลูกเสือในหมูนั้น สําหรับ
รองนายหมูลูกเสือวิสามัญ ใหผูกํากับกองลูกเสือวิสามัญเปนผูแตงต้ัง โดยหารือนายหมูลูกเสือวิสามัญของหมูนั้น 

ในกรณีท่ีต้ังกองลูกเสือใหม ใหผูกํากับกองลูกเสือสามัญรุนใหญหารือลูกเสือในหมูนั้นเพ่ือแตงต้ัง          
นายหมู และรองนายหมู 

ใหผูกํากับกองลูกเสือวิสามัญแตงต้ังหัวหนานายหมูหนึ่งคน และผูชวยหัวหนานายหมูหนึ่งถึงสองคน 
โดยหารือคณะกรรมการประจํากองของกองลูกเสือวิสามัญเพ่ือทําหนาท่ีชวยในการดําเนินงานของกองลูกเสือ 

ขอ ๙ ผูบังคับบัญชาลูกเสือพนจากตําแหนงเม่ือ 
(๑)   ตาย 
(๒)   ลาออก 
(๓)   ยายสังกัด 
(๔)   ขาดคุณสมบัติ ตามขอ ๕ 
(๕)   มีเหตุหนึ่งเหตุใดอันไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได 
ขอ ๑๐ ผูมีอํานาจแตงต้ังผูบังคับบัญชาลูกเสือตามขอ ๖ ขอ ๗ และขอ ๘ เปนผูมีอํานาจสั่งจําหนาย

ผูบังคับบัญชาลูกเสือออกจากทะเบียนผูบังคับบัญชาลูกเสือ โดยใหผูเสนอชื่อตามขอ ๖ ขอ ๗ และขอ ๘ เปน        
ผูเสนอใหพนจากตําแหนง 
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(๖)   รองผูกํากับกองลูกเสือ 
สําหรับสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน

ท่ีมีกฎหมายจัดต้ังเปนรูปแบบพิเศษท่ีต้ังอยูในเขตปกครองพ้ืนท่ีจังหวัดใด การแตงต้ังผูบังคับบัญชาลูกเสือตาม
วรรคหนึ่ง ใหผูอํานวยการลูกเสือจังหวัดเปนผูแตงต้ัง โดยใหหัวหนาหนวยงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
นั้นเปนผูเสนอชื่อ 

ขอ  ๘   การแตงต้ังนายหมูลูกเสือและรองนายหมูลูกเสือ 
(๑) ผูกํากับกองลูกเสือสํารองเปนผูแตงต้ังนายหมูลูกเสือสํารอง สําหรับรองนายหมูลูกเสือสํารอง           

ใหผูกํากับกองลูกเสือสํารองเปนผูแตงต้ังโดยหารือนายหมูลูกเสือสํารองของหมูนั้น 
(๒) ผูกํากับกองลูกเสือสามัญเปนผูแตงต้ังนายหมูลูกเสือสามัญ สําหรับรองนายหมูลูกเสือสามัญ       

ใหผูกํากับกองลูกเสือสามัญเปนผูแตงต้ังโดยหารือนายหมูลูกเสือสามัญของหมูนั้น 
ในกรณีท่ีตั้งกองลูกเสือใหม ใหผูกํากับกองลูกเสือสามัญหารือลูกเสือในหมูนั้นเพ่ือแตงต้ังนายหมู และ

รองนายหมู 
ผูกํากับกองลูกเสือสามัญอาจแตงต้ังหัวหนานายหมูหนึ่งคน และผูชวยหัวหนานายหมูหนึ่งถึงสองคน

จากนายหมูลูกเสือในกองลูกเสือ โดยหารือท่ีประชุมนายหมูของกองลูกเสือนั้นเพ่ือทําหนาท่ีชวยใน            
การดําเนินงานของกองลูกเสือ 

(๓) ผูกํากับกองลูกเสือสามัญรุนใหญเปนผูแตงต้ังนายหมูลูกเสือสามัญรุนใหญ โดยหารือลูกเสือใน 
หมูนั้น สําหรับรองนายหมูลูกเสือสามัญรุนใหญ ใหผูกํากับกองลูกเสือสามัญรุนใหญเปนผูแตงต้ัง โดยหารือ        
นายหมูลูกเสือสามัญรุนใหญของหมูนั้น 

ในกรณีท่ีต้ังกองลูกเสือใหม ใหผูกํากับกองลูกเสือสามัญรุนใหญหารือลูกเสือในหมูนั้นเพ่ือแตงต้ัง          
นายหมู และรองนายหมู 

ผูกํากับกองลูกเสือสามัญรุนใหญอาจแตงต้ังหัวหนานายหมูหนึ่งคน และผูชวยหัวหนานายหมูหนึ่งถึง
สองคนจากนายหมูลูกเสือในกองลูกเสือ โดยหารือคณะกรรมการดําเนินงานของกองลูกเสือนั้นเพ่ือทําหนาท่ี
ชวยในการดําเนินงานของกองลูกเสือ 

(๔) ผูกํากับกองลูกเสือวิสามัญเปนผูแตงต้ังนายหมูลูกเสือวิสามัญ โดยหารือลูกเสือในหมูนั้น สําหรับ
รองนายหมูลูกเสือวิสามัญ ใหผูกํากับกองลูกเสือวิสามัญเปนผูแตงต้ัง โดยหารือนายหมูลูกเสือวิสามัญของหมูนั้น 

ในกรณีท่ีต้ังกองลูกเสือใหม ใหผูกํากับกองลูกเสือสามัญรุนใหญหารือลูกเสือในหมูนั้นเพ่ือแตงต้ัง          
นายหมู และรองนายหมู 

ใหผูกํากับกองลูกเสือวิสามัญแตงต้ังหัวหนานายหมูหนึ่งคน และผูชวยหัวหนานายหมูหนึ่งถึงสองคน 
โดยหารือคณะกรรมการประจํากองของกองลูกเสือวิสามัญเพ่ือทําหนาท่ีชวยในการดําเนินงานของกองลูกเสือ 

ขอ ๙ ผูบังคับบัญชาลูกเสือพนจากตําแหนงเม่ือ 
(๑)   ตาย 
(๒)   ลาออก 
(๓)   ยายสังกัด 
(๔)   ขาดคุณสมบัติ ตามขอ ๕ 
(๕)   มีเหตุหนึ่งเหตุใดอันไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได 
ขอ ๑๐ ผูมีอํานาจแตงต้ังผูบังคับบัญชาลูกเสือตามขอ ๖ ขอ ๗ และขอ ๘ เปนผูมีอํานาจสั่งจําหนาย

ผูบังคับบัญชาลูกเสือออกจากทะเบียนผูบังคับบัญชาลูกเสือ โดยใหผูเสนอชื่อตามขอ ๖ ขอ ๗ และขอ ๘ เปน        
ผูเสนอใหพนจากตําแหนง 
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๑๖๕ 
 

ขอ ๑๑ การยายสังกัดในกรณีท่ีผูบังคับบัญชาลูกเสือไดเปลี่ยนตําแหนงหรือยายสังกัดหนวยลูกเสือ 
ใหถือวาตําแหนงเดิมสิ้นสุดลง หรือถาไปสังกัดหนวยลูกเสืออ่ืนใหดําเนินการแตงต้ังเปนผูบังคับบัญชาลูกเสือใหม 

ขอ ๑๒   ใหคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติมีอํานาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาดปญหาเก่ียวกับ      
การปฏิบัติตามท่ีกําหนดไวในขอบังคับนี้ 

ขอ ๑๓  ใหเลขาธิการสํานักงานลูกเสือแหงชาติรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้ และใหมีอํานาจ
ออกระเบียบ ประกาศหรือคําสั่ง เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบังคับนี้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารลูกเสือแหงชาติ 

บทเฉพาะกาล 

 
 ขอ  ๑๔  ผูใดเปนผูบังคับบัญชาลูกเสือตามขอบังคับคณะลูกเสือแหงชาติ วาดวยการปกครองหลักสูตร 
และวิชาพิเศษลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๐๙ อยูแลวกอนวันท่ีขอบังคับนี้ใชบังคับ ใหถือวาผูนั้นเปนผูบังคับบัญชาลูกเสือ
อยูตอไปตามขอบังคับนี้ 
 ผู อํานวยการลูกเสือโรงเรียนท่ีไมได ดํารงตําแหนงผู อํานวยการสถานศึกษา ใหดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการลูกเสือโรงเรียนตอไป ท้ังนี้ไมเกินหนึ่งป นับแตวันท่ีขอบังคับนี้มีผลบังคับใช 
 ผูบังคับบัญชาลูกเสือท่ียังไมไดรับเครื่องหมายวูดแบดจ หรือวุฒิบัตรการฝกอบรมวิชาผูกํากับลูกเสือ 
ข้ันความรู เ บ้ืองตนตามขอ ๕ (๗) ใหเขารับการฝกอบรมเพ่ือขอรับเครื่องหมายวูดแบดจหรือวุฒิบัตร                      
การฝกอบรมวิชาผูกํากับลูกเสือ ข้ันความรูเบื้องตนภายในหนึ่งป นับแตวันท่ีขอบังคับนี้มีผลใชบังคับ 
 

 ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๒  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 ชินวรณ  บุณยเกียรติ 
 รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกาธิการ 
 ประธานกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๖๖ 
 

ขอกําหนดสําหรับการตั้งลูกเสือชอสะอาดในสถานศึกษา 
 

การจัดต้ังลูกเสือชอสะอาด เพ่ือใหสอดคลองกับการรณรงคปองกันและปราบปรามการทุจริต เห็นควร
สงเสริมใหมีลูกเสือชอสะอาดเพ่ือใหเปนเสมือนเยาวชนตอตานการทุจริตและโกงในสังคม ทําหนาท่ีเปนเสมือน
กองสอดแนมตามวัตถุประสงคของการเกิดกองลูกเสือ ดังนั้น การจัดต้ังลูกเสือชอสะอาดควรกําหนดคุณสมบัติ 
ดังนี้ 

๑. ลูกเสือชอสะอาดมีลูกเสือท้ัง ๔ ประเภท ประกอบดวย 
• ลูกเสือสํารองชอสะอาด 
• ลูกเสือสามัญชอสะอาด 
• ลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาด 
• ลูกเสือวิสามัญชอสะอาด 

๒. เกิดข้ึนในสถานศึกษาท่ีมีกองลูกเสือประเภทนั้น ๆ แลวในสถานศึกษา 
๓. มีผูกํากับลูกเสือท่ีผานการอบรมและรับเครื่องหมายตามหลักสูตรการฝกอบรมบุคลากรทาง         

การลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือชอสะอาด 
๔. ดําเนินการต้ังตามแนวปฏิบัติและข้ันตอนการต้ังกองลูกเสือท่ัวไป  

การแตงตั้งผูกํากับและรองผูกํากับลูกเสือชอสะอาด 
 การแตงต้ังผูกํากับและรองผูกํากับลูกเสือชอสะอาด ใหดําเนินการตามขอบังคับวาดวยการแตงต้ัง

ผูบังคับบัญชาลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๓ และมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 
๑. คุณสมบัติของผูกํากับและรองผูกํากับลูกเสือชอสะอาด มีคุณสมบัติท่ัวไปเชนเดียวกับผูกํากับและ

รองผูกํากับกองลูกเสือเสนา ตามประเภทของลูกเสือ 
๒. คุณสมบัติเฉพาะของผูกํากับและรองผูกํากับลูกเสือชอสะอาด 

• ผานการอบรม ฝกปฏิบัติเปนเวลาไมนอยกวา ๔ เดือน และไดรับการอนุมัติใหประดับ
เครื่องหมายชอสะอาดจากสํานักงาน ป.ป.ช. โดยสโมสรลูกเสือ ป.ป.ช. เสนอขออนุมัติสํานักงานลูกเสือแหงชาติ 

• ระหวางการปฏิบัติงานภายใน ๔ เดือน ใหทําหนาท่ีรณณรงคสรางเครือขายลูกเสือชอสะอาด 
โดยรวบรวมผูสนใจเขารวมเปนลูกเสือชอสะอาด โดยจัดการรับสมัครตามประเภทของลูกเสือ อยางนอย ๒ หมู 

• เม่ือครบกําหนด ๔ เดือน ใหรวบรวมใบสมัครลูกเสือ ทําใบสมัครแตงต้ังผูกํากับและ       
รองผูกํากับ และขอจัดต้ังลูกเสือชอสะอาดในกลุมลูกเสือโรงเรียน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



172

 

๑๖๖ 
 

ขอกําหนดสําหรับการตั้งลูกเสือชอสะอาดในสถานศึกษา 
 

การจัดต้ังลูกเสือชอสะอาด เพ่ือใหสอดคลองกับการรณรงคปองกันและปราบปรามการทุจริต เห็นควร
สงเสริมใหมีลูกเสือชอสะอาดเพ่ือใหเปนเสมือนเยาวชนตอตานการทุจริตและโกงในสังคม ทําหนาท่ีเปนเสมือน
กองสอดแนมตามวัตถุประสงคของการเกิดกองลูกเสือ ดังนั้น การจัดต้ังลูกเสือชอสะอาดควรกําหนดคุณสมบัติ 
ดังนี้ 

๑. ลูกเสือชอสะอาดมีลูกเสือท้ัง ๔ ประเภท ประกอบดวย 
• ลูกเสือสํารองชอสะอาด 
• ลูกเสือสามัญชอสะอาด 
• ลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาด 
• ลูกเสือวิสามัญชอสะอาด 

๒. เกิดข้ึนในสถานศึกษาท่ีมีกองลูกเสือประเภทนั้น ๆ แลวในสถานศึกษา 
๓. มีผูกํากับลูกเสือท่ีผานการอบรมและรับเครื่องหมายตามหลักสูตรการฝกอบรมบุคลากรทาง         

การลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือชอสะอาด 
๔. ดําเนินการต้ังตามแนวปฏิบัติและข้ันตอนการต้ังกองลูกเสือท่ัวไป  

การแตงตั้งผูกํากับและรองผูกํากับลูกเสือชอสะอาด 
 การแตงต้ังผูกํากับและรองผูกํากับลูกเสือชอสะอาด ใหดําเนินการตามขอบังคับวาดวยการแตงต้ัง

ผูบังคับบัญชาลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๓ และมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 
๑. คุณสมบัติของผูกํากับและรองผูกํากับลูกเสือชอสะอาด มีคุณสมบัติท่ัวไปเชนเดียวกับผูกํากับและ

รองผูกํากับกองลูกเสือเสนา ตามประเภทของลูกเสือ 
๒. คุณสมบัติเฉพาะของผูกํากับและรองผูกํากับลูกเสือชอสะอาด 

• ผานการอบรม ฝกปฏิบัติเปนเวลาไมนอยกวา ๔ เดือน และไดรับการอนุมัติใหประดับ
เครื่องหมายชอสะอาดจากสํานักงาน ป.ป.ช. โดยสโมสรลูกเสือ ป.ป.ช. เสนอขออนุมัติสํานักงานลูกเสือแหงชาติ 

• ระหวางการปฏิบัติงานภายใน ๔ เดือน ใหทําหนาท่ีรณณรงคสรางเครือขายลูกเสือชอสะอาด 
โดยรวบรวมผูสนใจเขารวมเปนลูกเสือชอสะอาด โดยจัดการรับสมัครตามประเภทของลูกเสือ อยางนอย ๒ หมู 

• เม่ือครบกําหนด ๔ เดือน ใหรวบรวมใบสมัครลูกเสือ ทําใบสมัครแตงต้ังผูกํากับและ       
รองผูกํากับ และขอจัดต้ังลูกเสือชอสะอาดในกลุมลูกเสือโรงเรียน  
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๑๖๗ 
 

แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรม 
ช่ือวิชา   การบริหารเครือขายลูกเสือชอสะอาดในสถานศึกษา                     
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 

 

 

 

๑๖๘ 
 

บทเรียนท่ี ๑๖ 
ช่ือวิชา   การกําหนดหลักสูตรและการจัดทําแผนพัฒนากิจกรรมลูกเสือชอสะอาด          เวลา ๑๘๐ นาที 
 
ขอบขายวิชา 

ผูเขารับการฝกอบรมจะไดรับความรูเรื่องโครงสรางหลักสูตรลูกเสือชอสะอาดทุกประเภท เพ่ือสามารถ
นําไปใชในการฝกอบรมได โดยมีเนื้อหาดังตอไปนี้ 
 ๑. โครงสรางหลักสูตรลูกเสือสํารองชอสะอาด  
 ๒. โครงสรางหลักสูตรลูกเสือสามัญชอสะอาด 
 ๓. โครงสรางหลักสูตรลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาด 
 ๔. โครงสรางหลักสูตรลูกเสือวิสามัญชอสะอาด 
 ๕. การจัดทําแผนการสอนลูกเสือชอสะอาดท้ัง ๔ ประเภท 
 ๖. วิชาพิเศษลูกเสือชอสะอาด 
จุดหมาย    
 เพ่ือใหไดมาซ่ึงเครือขายลูกเสือชอสะอาด ใหสามารถทําหนาท่ีสอดสอง เสริมสรางและพัฒนาเครือขาย
ลูกเสือชอสะอาดใหมีจํานวนมากข้ึน 
วัตถุประสงค 
     เม่ือจบบทเรียนนี้แลว ผูเขารับการฝกอบรมสามารถ 
 ๑. นําหลักสูตรไปพัฒนาเปนแผนการจัดกิจกรรมลูกเสือชอสะอาดได  
 ๒. กําหนดแนวทางการจัดกิจกรรมสําหรับลูกเสือชอสะอาด 
 ๓. เขาใจถึงการสรางหลักสูตรสําหรับการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือ 
วิธีสอน/กิจกรรม 

๑. อธิบายความเปนมาของหลักสูตรลูกเสือชอสะอาดท้ัง ๔ ประเภท 
๒. แบงกลุมผูเขารับการฝกอบรมตามประเภทของลูกเสือ อภิปรายความเหมาะสมของหลักสูตร 
๓. ใหผูเขารับการฝกอบรมแตละประเภทรางแผนการจัดกิจกรรมสําหรับลูกเสือชอสะอาด โดยนํา

หลักสูตรและวิชาพิเศษมาเปนสื่อในการจัดทําแผนการจัดกิจกรรม 
ส่ือการสอน 

๑. วีดิทัศนตัวอยางกิจกรรมสงเสริมความซ่ือสัตย สุจริต 
๒.  Power Point  
๓. โครงสรางหลักสูตรลูกเสือสํารองชอสะอาด 
๔. โครงสรางหลักสูตรลูกเสือสามัญชอสะอาด 
๕. โครงสรางหลักสูตรลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาด 
๖. โครงสรางหลักสูตรลูกเสือวิสามัญชอสะอาด 

การประเมินผล 
๑. การสังเกต 

๑.๑ สังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติกิจกรรม 
๑.๒ สังเกตจากการทํางานเปนหมู  

๒. การประเมินผล : ประเมินผลตามแบบท่ีกําหนดไวทายบท 
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๑๖๘ 
 

บทเรียนท่ี ๑๖ 
ช่ือวิชา   การกําหนดหลักสูตรและการจัดทําแผนพัฒนากิจกรรมลูกเสือชอสะอาด          เวลา ๑๘๐ นาที 
 
ขอบขายวิชา 

ผูเขารับการฝกอบรมจะไดรับความรูเรื่องโครงสรางหลักสูตรลูกเสือชอสะอาดทุกประเภท เพ่ือสามารถ
นําไปใชในการฝกอบรมได โดยมีเนื้อหาดังตอไปนี้ 
 ๑. โครงสรางหลักสูตรลูกเสือสํารองชอสะอาด  
 ๒. โครงสรางหลักสูตรลูกเสือสามัญชอสะอาด 
 ๓. โครงสรางหลักสูตรลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาด 
 ๔. โครงสรางหลักสูตรลูกเสือวิสามัญชอสะอาด 
 ๕. การจัดทําแผนการสอนลูกเสือชอสะอาดท้ัง ๔ ประเภท 
 ๖. วิชาพิเศษลูกเสือชอสะอาด 
จุดหมาย    
 เพ่ือใหไดมาซ่ึงเครือขายลูกเสือชอสะอาด ใหสามารถทําหนาท่ีสอดสอง เสริมสรางและพัฒนาเครือขาย
ลูกเสือชอสะอาดใหมีจํานวนมากข้ึน 
วัตถุประสงค 
     เม่ือจบบทเรียนนี้แลว ผูเขารับการฝกอบรมสามารถ 
 ๑. นําหลักสูตรไปพัฒนาเปนแผนการจัดกิจกรรมลูกเสือชอสะอาดได  
 ๒. กําหนดแนวทางการจัดกิจกรรมสําหรับลูกเสือชอสะอาด 
 ๓. เขาใจถึงการสรางหลักสูตรสําหรับการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือ 
วิธีสอน/กิจกรรม 

๑. อธิบายความเปนมาของหลักสูตรลูกเสือชอสะอาดท้ัง ๔ ประเภท 
๒. แบงกลุมผูเขารับการฝกอบรมตามประเภทของลูกเสือ อภิปรายความเหมาะสมของหลักสูตร 
๓. ใหผูเขารับการฝกอบรมแตละประเภทรางแผนการจัดกิจกรรมสําหรับลูกเสือชอสะอาด โดยนํา

หลักสูตรและวิชาพิเศษมาเปนสื่อในการจัดทําแผนการจัดกิจกรรม 
ส่ือการสอน 

๑. วีดิทัศนตัวอยางกิจกรรมสงเสริมความซ่ือสัตย สุจริต 
๒.  Power Point  
๓. โครงสรางหลักสูตรลูกเสือสํารองชอสะอาด 
๔. โครงสรางหลักสูตรลูกเสือสามัญชอสะอาด 
๕. โครงสรางหลักสูตรลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาด 
๖. โครงสรางหลักสูตรลูกเสือวิสามัญชอสะอาด 

การประเมินผล 
๑. การสังเกต 

๑.๑ สังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติกิจกรรม 
๑.๒ สังเกตจากการทํางานเปนหมู  

๒. การประเมินผล : ประเมินผลตามแบบท่ีกําหนดไวทายบท 
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๑๖๙ 
 

เนื้อหาวิชา 
 ๑. โครงสรางหลักสูตรลูกเสือสํารองชอสะอาด  
 ๒. โครงสรางหลักสูตรลูกเสือสามัญชอสะอาด 
 ๓. โครงสรางหลักสูตรลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาด 
 ๔. โครงสรางหลักสูตรลูกเสือวิสามัญชอสะอาด 
 ๕. การจัดทําแผนการสอนลูกเสือชอสะอาดท้ัง ๔ ประเภท 
 ๖. วิชาพิเศษลูกเสือชอสะอาด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

๑๗๐ 
 

เอกสารประกอบการสอนท่ี ๑ 
โครงสรางหลักสูตรลูกเสือสํารองชอสะอาด 

 

ลําดับ ช่ือ/กิจกรรม รูปแบบ เวลา 
(นาที) 

๑ วัตถุประสงคของการฝกอบรม การบรรยาย ๓๐ 

๒ ปฐมนิเทศการฝกอบรม การบรรยาย ๙๐ 

๓ ลูกเสือสํารองชอสะอาดกับการจัดกิจกรรม 
กลุมสัมพันธ 

• เพลง 
• เกมการทดสอบ 
• เกมการทํางานเปนทีม 
• บทบาทสมมติ 

๖๐ 

๔ 
ลูกเสือสํารองชอสะอาดกับคําปฏิญาณและกฎ    
ของลูกเสือสํารอง (ความซ่ือสัตยสุจริต,                
ความเอ้ือเฟอเผื่อแผ) 

• การสาธิต 
• บทบาทสมมติ 
• ระดมสมอง 

๙๐ 

๕ ลูกเสือสํารองชอสะอาดกับการบันเทิง (เกมเงียบ) เกม/เพลง/การแสดงเงียบ ๑๒๐ 

๖ ลูกเสือสํารองชอสะอาดกับการรูจักเคารพกฎหมาย • บทบาทสมมติ/ละคร 
• ระดมสมอง 

๙๐ 

๗ ลูกเสือสํารองชอสะอาดกับการสรางจิตอาสา • บทบาทสมมติ 
• ปฏิบัติ 

๙๐ 

๘ ลูกเสือสํารองชอสะอาดกับกิจกรรมกลางแจง        
(การเปดประชุมกองพิเศษ, การเดินทางสํารวจ) 

• การเดินทางสํารวจ 
• กิจกรรมตามฐาน 

๑๘๐ 

รวม ๗๕๐  
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๑๗๐ 
 

เอกสารประกอบการสอนท่ี ๑ 
โครงสรางหลักสูตรลูกเสือสํารองชอสะอาด 

 

ลําดับ ช่ือ/กิจกรรม รูปแบบ เวลา 
(นาที) 

๑ วัตถุประสงคของการฝกอบรม การบรรยาย ๓๐ 

๒ ปฐมนิเทศการฝกอบรม การบรรยาย ๙๐ 

๓ ลูกเสือสํารองชอสะอาดกับการจัดกิจกรรม 
กลุมสัมพันธ 

• เพลง 
• เกมการทดสอบ 
• เกมการทํางานเปนทีม 
• บทบาทสมมติ 

๖๐ 

๔ 
ลูกเสือสํารองชอสะอาดกับคําปฏิญาณและกฎ    
ของลูกเสือสํารอง (ความซ่ือสัตยสุจริต,                
ความเอ้ือเฟอเผื่อแผ) 

• การสาธิต 
• บทบาทสมมติ 
• ระดมสมอง 

๙๐ 

๕ ลูกเสือสํารองชอสะอาดกับการบันเทิง (เกมเงียบ) เกม/เพลง/การแสดงเงียบ ๑๒๐ 

๖ ลูกเสือสํารองชอสะอาดกับการรูจักเคารพกฎหมาย • บทบาทสมมติ/ละคร 
• ระดมสมอง 

๙๐ 

๗ ลูกเสือสํารองชอสะอาดกับการสรางจิตอาสา • บทบาทสมมติ 
• ปฏิบัติ 

๙๐ 

๘ ลูกเสือสํารองชอสะอาดกับกิจกรรมกลางแจง        
(การเปดประชุมกองพิเศษ, การเดินทางสํารวจ) 

• การเดินทางสํารวจ 
• กิจกรรมตามฐาน 

๑๘๐ 

รวม ๗๕๐  
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๑๗๒ 
 

๑. วัตถุประสงคของการฝกอบรม 
๑.๑ เพ่ือสรางจิตสํานึกท่ีดีในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
๑.๒ เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับการปองกันและปราบปราม 

การทุจริต 
๑.๓ เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจ และสามารถปฏิบัติตนเปนคนซ่ือสัตยสุจริต 

สงเสริมการปองกันการทุจริต และสามารถนําไปเผยแพรใหบุคคลในครอบครัว เพ่ือนและชุมชนได  
๑.๔ เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมเห็นคุณคาของตนเองและผูอ่ืน มีพฤติกรรมในทางสรางสรรคและ

ดําเนินชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข 
๒. มาตรฐานผูผานการฝกอบรม 

ผูท่ีผานการฝกอบรมมีคุณสมบัติท่ีพึงประสงค ดานความซ่ือสัตยสุจริต เห็นความสําคัญของการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต ปฏิบัติตนอยูบนวิถีชีวิตของสังคมไทย 
๓. คุณสมบัติของผูเขารับการฝกอบรม 

เปนลูกเสือสํารอง เนตรนารีสํารอง 
๔. ระยะเวลาในการฝกอบรม 

จํานวน ๒ วัน (ไมพักคางคืน) ใชเวลาจํานวน ๑๒ ชั่วโมง 
๕. คําอธิบายหลักสูตร 

ตามแผนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ยุทธศาสตรท่ี ๑ การปลูก
จิตสํานึก คานิยมคุณธรรม จริยธรรม การสรางวินัยแกทุกภาคสวน และดําเนินการใหความรูและฝกปฏิบัติ
เก่ียวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค ๘ ประการ ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ขยัน ประหยัด 
ซ่ือสัตย มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี และมีน้ําใจ) ท่ีควรรูจัก เคารพกฎหมาย เคารพตนเองและผูอ่ืน จิตอาสา 
การบริการ การปฏิบัติตนตามคําปฏิญาณ และกฎของลูกเสือสํารอง การแสดงเงียบ จัดกิจกรรมสงเสริมและ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ความซ่ือสัตยสุจริต เพ่ือใหเห็นความสําคัญของตนเองและผูอ่ืน มีพฤติกรรมในทาง
สรางสรรค ดํารงไวซึ่งความถูกตอง ความยุติธรรม สามารถดํารงตนอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
๖. กิจกรรม/รายวิชา 
 ๖.๑ วัตถุประสงคของการฝกอบรม 

๖.๒ การปฐมนิเทศ 
๖.๓ ลูกเสือสํารองชอสะอาดกับการจัดกิจกรรมกลุมสัมพันธ 
๖.๔ ลูกเสือสํารองชอสะอาดกับคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือสํารอง (ความซ่ือสัตยสุจริต,            

ความเอ้ือเฟอเผื่อแผ) 
๖.๕ ลูกเสือสํารองชอสะอาดกับการบันเทิง (เกมเงียบ) 
๖.๖ ลูกเสือสํารองชอสะอาดกับการรูจักเคารพกฎหมาย 
๖.๗ ลูกเสือสํารองชอสะอาดกับการสรางจิตอาสา 
๖.๘ ลูกเสือสํารองชอสะอาดกับกิจกรรมกลางแจง (การเปดประชุมกองพิเศษ, การเดินทางสํารวจ) 
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๑๗๒ 
 

๑. วัตถุประสงคของการฝกอบรม 
๑.๑ เพ่ือสรางจิตสํานึกท่ีดีในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
๑.๒ เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับการปองกันและปราบปราม 

การทุจริต 
๑.๓ เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจ และสามารถปฏิบัติตนเปนคนซ่ือสัตยสุจริต 

สงเสริมการปองกันการทุจริต และสามารถนําไปเผยแพรใหบุคคลในครอบครัว เพ่ือนและชุมชนได  
๑.๔ เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมเห็นคุณคาของตนเองและผูอ่ืน มีพฤติกรรมในทางสรางสรรคและ

ดําเนินชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข 
๒. มาตรฐานผูผานการฝกอบรม 

ผูท่ีผานการฝกอบรมมีคุณสมบัติท่ีพึงประสงค ดานความซ่ือสัตยสุจริต เห็นความสําคัญของการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต ปฏิบัติตนอยูบนวิถีชีวิตของสังคมไทย 
๓. คุณสมบัติของผูเขารับการฝกอบรม 

เปนลูกเสือสํารอง เนตรนารีสํารอง 
๔. ระยะเวลาในการฝกอบรม 

จํานวน ๒ วัน (ไมพักคางคืน) ใชเวลาจํานวน ๑๒ ชั่วโมง 
๕. คําอธิบายหลักสูตร 

ตามแผนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ยุทธศาสตรท่ี ๑ การปลูก
จิตสํานึก คานิยมคุณธรรม จริยธรรม การสรางวินัยแกทุกภาคสวน และดําเนินการใหความรูและฝกปฏิบัติ
เก่ียวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค ๘ ประการ ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ขยัน ประหยัด 
ซ่ือสัตย มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี และมีน้ําใจ) ท่ีควรรูจัก เคารพกฎหมาย เคารพตนเองและผูอ่ืน จิตอาสา 
การบริการ การปฏิบัติตนตามคําปฏิญาณ และกฎของลูกเสือสํารอง การแสดงเงียบ จัดกิจกรรมสงเสริมและ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ความซ่ือสัตยสุจริต เพ่ือใหเห็นความสําคัญของตนเองและผูอ่ืน มีพฤติกรรมในทาง
สรางสรรค ดํารงไวซึ่งความถูกตอง ความยุติธรรม สามารถดํารงตนอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
๖. กิจกรรม/รายวิชา 
 ๖.๑ วัตถุประสงคของการฝกอบรม 

๖.๒ การปฐมนิเทศ 
๖.๓ ลูกเสือสํารองชอสะอาดกับการจัดกิจกรรมกลุมสัมพันธ 
๖.๔ ลูกเสือสํารองชอสะอาดกับคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือสํารอง (ความซ่ือสัตยสุจริต,            

ความเอ้ือเฟอเผื่อแผ) 
๖.๕ ลูกเสือสํารองชอสะอาดกับการบันเทิง (เกมเงียบ) 
๖.๖ ลูกเสือสํารองชอสะอาดกับการรูจักเคารพกฎหมาย 
๖.๗ ลูกเสือสํารองชอสะอาดกับการสรางจิตอาสา 
๖.๘ ลูกเสือสํารองชอสะอาดกับกิจกรรมกลางแจง (การเปดประชุมกองพิเศษ, การเดินทางสํารวจ) 
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๑๗๓ 
 

๗. วิธีการฝกอบรม 
๗.๑ การบรรยาย 
๗.๒ การสาธิต 
๗.๓ บทบาทสมมติ/การแสดงละคร 
๗.๔ กลุมสัมพันธ 
๗.๕ กิจกรรมเกมเงียบ 
๗.๖ กิจกรรมเดินสํารวจ 
๗.๗ กิจกรรมการแจง/กิจกรรมตามฐาน 
๗.๘ การระดมสมอง 

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

๙. เกณฑการผานหลักสูตร 
๙.๑ เวลาเขารวมการฝกอบรมไมนอยกวารอยละ ๘๐ 
๙.๒ ผานเกณฑการประเมินรายวิชาไมต่ํากวารอยละ ๘๐ 
๙.๓ ปฏิบัติกิจกรรมของลูกเสือเพ่ือขอเครื่องหมายลูกเสือสํารองชอสะอาด อยางนอย ๒ กิจกรรม             

หากไมผานเกณฑการประเมินผลใหปฏิบัติกิจกรรมอีกครั้ง ภายในระยะเวลา ๓ เดือน 
๑๐. ส่ือการฝกอบรม 

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

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

 

 

๑๗๔ 
 

ตารางการฝกอบรมหลักสูตรลูกเสือสํารองชอสะอาด 
ระหวางวันท่ี ............เดือน................................ พ.ศ. .............. 

ณ  คายลูกเสือ............................................................................. 
 

วันแรกของการฝกอบรม 
เวลา นาที กิจกรรม ผูรับผิดชอบ สถานท่ี 

๐๗.๐๐ - ๐๘.o๐ น. 
๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑๐.๓๐ - ๑๑.๓๐ น. 
 
๑๑.๓๐ - ๑๒.๓๐ น. 
๑๒.๓๐ - ๑๔.๐๐ น. 
 
๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 

๖๐ 
๙๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๖๐ 

 
๖๐ 
๙๐ 

 
๑๒๐ 

รายงานตัว 
พิธีเปดการฝกอบรมในหองประชุม 
• ประธานในพิธีจุดเทียนธูปบูชา     

พระรัตนตรัย 
• ผูสงเทียนชนวน 
• ผูสงพวงมาลัย 
• ประธานจุดเทียนธูปสักการะ ร. ๖ 
• พิธีถวายราชสดุดี 
• กลาวรายงาน 
• ประธานกลาวเปด 
พิธีเปดการฝกอบรมหนาเสาธง 
• ชักธง พิธีการทางศาสนา สงบนิ่ง 
• ผอ.ฝกกลาวตอนรับ, ชี้แจง

วัตถุประสงคการฝกอบรม 
ปฐมนเิทศ 
ลูกเสือสํารองชอสะอาดกับกิจกรรม 
กลุมสัมพันธ  
พักรับประทานอาหารกลางวัน 
ลูกเสือสํารองชอสะอาดกับการสราง
จิตอาสา 
ลูกเสือสํารองชอสะอาดกับ          
การบันเทิง (เกมเงียบ) 

................../และคณะ 
วิทยากรประจําวัน 
................................... 
 
................................... 
................................... 
ประธานฯ 
วิทยากรประจําวัน 
ผูรับผิดชอบโครงการ 
ประธานฯ 
วิทยากรประจําวัน 
 
 

ผูอํานวยการฝก 
 
ผูอํานวยการฝก 
................../และคณะ 
 
วิทยากรประจําวัน 
................../และคณะ 
 
................./และคณะ 

หองประชุม 
หองประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หนาเสาธง 
 
 
 
นอกหองประชุม 
หองประชุม 
 
หองอาหาร 
หองประชุม 
 
หองประชุม 

หมายเหตุ   พักรับประทานอาหารวางและเครื่องด่ืม เวลา ๑๐.๓๐ น. และเวลา ๑๔.๓๐ น. 
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๑๗๔ 
 

ตารางการฝกอบรมหลักสูตรลูกเสือสํารองชอสะอาด 
ระหวางวันท่ี ............เดือน................................ พ.ศ. .............. 

ณ  คายลูกเสือ............................................................................. 
 

วันแรกของการฝกอบรม 
เวลา นาที กิจกรรม ผูรับผิดชอบ สถานท่ี 

๐๗.๐๐ - ๐๘.o๐ น. 
๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑๐.๓๐ - ๑๑.๓๐ น. 
 
๑๑.๓๐ - ๑๒.๓๐ น. 
๑๒.๓๐ - ๑๔.๐๐ น. 
 
๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 

๖๐ 
๙๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๖๐ 

 
๖๐ 
๙๐ 

 
๑๒๐ 

รายงานตัว 
พิธีเปดการฝกอบรมในหองประชุม 
• ประธานในพิธีจุดเทียนธูปบูชา     

พระรัตนตรัย 
• ผูสงเทียนชนวน 
• ผูสงพวงมาลัย 
• ประธานจุดเทียนธูปสักการะ ร. ๖ 
• พิธีถวายราชสดุดี 
• กลาวรายงาน 
• ประธานกลาวเปด 
พิธีเปดการฝกอบรมหนาเสาธง 
• ชักธง พิธีการทางศาสนา สงบนิ่ง 
• ผอ.ฝกกลาวตอนรับ, ชี้แจง

วัตถุประสงคการฝกอบรม 
ปฐมนเิทศ 
ลูกเสือสํารองชอสะอาดกับกิจกรรม 
กลุมสัมพันธ  
พักรับประทานอาหารกลางวัน 
ลูกเสือสํารองชอสะอาดกับการสราง
จิตอาสา 
ลูกเสือสํารองชอสะอาดกับ          
การบันเทิง (เกมเงียบ) 

................../และคณะ 
วิทยากรประจําวัน 
................................... 
 
................................... 
................................... 
ประธานฯ 
วิทยากรประจําวัน 
ผูรับผิดชอบโครงการ 
ประธานฯ 
วิทยากรประจําวัน 
 
 

ผูอํานวยการฝก 
 
ผูอํานวยการฝก 
................../และคณะ 
 
วิทยากรประจําวัน 
................../และคณะ 
 
................./และคณะ 

หองประชุม 
หองประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หนาเสาธง 
 
 
 
นอกหองประชุม 
หองประชุม 
 
หองอาหาร 
หองประชุม 
 
หองประชุม 

หมายเหตุ   พักรับประทานอาหารวางและเครื่องด่ืม เวลา ๑๐.๓๐ น. และเวลา ๑๔.๓๐ น. 
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๑๗๕ 
 

วันท่ี ๒ ของการฝกอบรม                                                                  

เวลา นาที กิจกรรม ผูรับผิดชอบ สถานท่ี 

๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. 
 

๐๘.๓๐ - ๑๐.๐๐ น. 
 

๑๐.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. 
 
 
 

๑๑.๓๐ - ๑๒.๓๐ น. 
๑๒.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. 

 
 
 

๑๕.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. 

๓๐ 
 

๙๐ 
 

๙๐ 
 
 
 

๖๐ 
๑๘๐ 

 
 

 
๓๐ 

พิธีรอบเสาธง 
ผูอํานวยการฝกปราศรัย 
ลูกเสือสํารองชอสะอาดกับการรูจัก
เคารพกฎหมาย  
ลูกเสือสํารองชอสะอาดกับ         
คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือสํารอง 
• ความซ่ือสัตยสุจริต 
• ความเอ้ือเฟอเผื่อแผ 
พักรับประทานอาหารกลางวัน 
ลูกเสือสํารองชอสะอาดกับกิจกรรม
กลางแจง 
• การเปดประชุมกองพิเศษ   
• การเดินทางสํารวจ  
พิธีปดในหองอบรม 
• ผูอํานวยการฝกปราศรัย        

ครั้งสุดทายและใหโอวาท 
• กลาวปดการฝกอบรม 
พิธีปดรอบเสาธง 
• พิธีการทางศาสนา สงบนิ่ง            

ชักธงลง 
• สามัคคีชุมนุม/จับมือลา 

วิทยากรประจําวัน 
ผูอํานวยการฝก 
............../และคณะ 
 
…………../และคณะ 
 
 
 
วิทยากรประจําวัน 
…………../และคณะ 
 

 
วิทยากรประจําวัน 
ผูอํานวยการฝก 
 
 
วิทยากรประจําวัน 
ผูอํานวยการฝกและ
วิทยากรทุกคน 

หนาเสาธง 
 
หองประชุม 
 
หองประชุม 
 
 
 
หองอาหาร 
หองประชุม/ 
สนามฝก 
 
 
หองประชุม 
 
 
 
หนาเสาธง 
 

หมายเหตุ    ๑. ตารางการฝกอบรมอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 
๒. คําวา “ลูกเสือ” หมายรวมถึง ลูกเสือสํารอง เนตรนารีสํารอง 
๓. การนัดหมายกิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟใหอยูในดุลยพินิจของพิธีกรประจําวัน 
๔. พักรับประทานอาหารวางและเครื่องด่ืม เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น. และ ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น. 

 

 
 

 

 

 

 

๑๗๖ 
 

เอกสารประกอบการสอนท่ี ๒ 
โครงสรางหลักสูตรลูกเสือสามัญชอสะอาด 

 

ลําดับ ช่ือวิชา/กิจกรรม รูปแบบการจัดกิจกรรม เวลา 
(นาที) 

๑  ปฐมนิเทศการฝกอบรม รูปแบบท่ี ๑ การบรรยาย ๓๐ 

๒ วัตถุประสงคของการฝกอบรม รูปแบบท่ี ๑ การบรรยาย ๓๐ 

๓ ลูกเสือกับการเปดดวงตาใหมอยางมีความสุข รูปแบบท่ี ๑ กลุมสัมพันธ 
รูปแบบท่ี ๒ บทบาทสมมติ ๖๐ 

๔ ลูกเสือกับการกระทําท่ีเปดเผยโปรงใส 
รูปแบบท่ี ๑ การบรรยาย 
รูปแบบท่ี ๒ เกม 
รูปแบบท่ี ๓ การอภิปราย 

๖๐ 

๕ ลูกเสือกับหนาท่ีพลเมืองท่ีดี 
รูปแบบท่ี ๑ การบรรยาย 
รูปแบบท่ี ๒ เกม 
รูปแบบท่ี ๓ การถาม - ตอบ 

๖๐ 

๖ ลูกเสือกับความรับผิดชอบ รูปแบบท่ี ๑ การบรรยาย 
รูปแบบท่ี ๒ เกม ๖๐ 

๗ ลูกเสือกับการเคารพสิทธิ เสรีภาพของตนเอง
และผูอ่ืน 

รูปแบบท่ี ๑ การบรรยาย 
รูปแบบท่ี ๒ ฐานกิจกรรม ๖๐ 

๘ ลูกเสือกับการยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกตาง 
รูปแบบท่ี ๑ การแสดงความ
คิดเห็น 
รูปแบบท่ี ๒ การอภิปราย 

๖๐ 

๙ ลูกเสือกับความซ่ือสัตยตอตนเอง ตอผูอ่ืน  
และตอประเทศชาติ  

รูปแบบท่ี ๑ การอภิปราย 
รูปแบบท่ี ๒ เกม/เพลง 
รูปแบบท่ี ๓ ฐานกิจกรรม 

๑๘๐ 

๑๐ ลูกเสือกับการสรางพลังคุณธรรมความดี  
และการมีสวนรวม 

รูปแบบท่ี ๑ งานกลุม 
รูปแบบท่ี ๒ เกม/เพลง ๖๐ 

๑๑ ลูกเสือกับเสนทางสูความดีและการมีสวนรวม รูปแบบท่ี ๑ เกม 
รูปแบบท่ี ๒ ฐานกิจกรรม ๙๐ 

๑๒ ลูกเสือกับการชุมนุมรอบกองไฟ กิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ ๑๕๐ 
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๑๗๖ 
 

เอกสารประกอบการสอนท่ี ๒ 
โครงสรางหลักสูตรลูกเสือสามัญชอสะอาด 

 

ลําดับ ช่ือวิชา/กิจกรรม รูปแบบการจัดกิจกรรม เวลา 
(นาที) 

๑  ปฐมนิเทศการฝกอบรม รูปแบบท่ี ๑ การบรรยาย ๓๐ 

๒ วัตถุประสงคของการฝกอบรม รูปแบบท่ี ๑ การบรรยาย ๓๐ 

๓ ลูกเสือกับการเปดดวงตาใหมอยางมีความสุข รูปแบบท่ี ๑ กลุมสัมพันธ 
รูปแบบท่ี ๒ บทบาทสมมติ ๖๐ 

๔ ลูกเสือกับการกระทําท่ีเปดเผยโปรงใส 
รูปแบบท่ี ๑ การบรรยาย 
รูปแบบท่ี ๒ เกม 
รูปแบบท่ี ๓ การอภิปราย 

๖๐ 

๕ ลูกเสือกับหนาท่ีพลเมืองท่ีดี 
รูปแบบท่ี ๑ การบรรยาย 
รูปแบบท่ี ๒ เกม 
รูปแบบท่ี ๓ การถาม - ตอบ 

๖๐ 

๖ ลูกเสือกับความรับผิดชอบ รูปแบบท่ี ๑ การบรรยาย 
รูปแบบท่ี ๒ เกม ๖๐ 

๗ ลูกเสือกับการเคารพสิทธิ เสรีภาพของตนเอง
และผูอ่ืน 

รูปแบบท่ี ๑ การบรรยาย 
รูปแบบท่ี ๒ ฐานกิจกรรม ๖๐ 

๘ ลูกเสือกับการยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกตาง 
รูปแบบท่ี ๑ การแสดงความ
คิดเห็น 
รูปแบบท่ี ๒ การอภิปราย 

๖๐ 

๙ ลูกเสือกับความซ่ือสัตยตอตนเอง ตอผูอ่ืน  
และตอประเทศชาติ  

รูปแบบท่ี ๑ การอภิปราย 
รูปแบบท่ี ๒ เกม/เพลง 
รูปแบบท่ี ๓ ฐานกิจกรรม 

๑๘๐ 

๑๐ ลูกเสือกับการสรางพลังคุณธรรมความดี  
และการมีสวนรวม 

รูปแบบท่ี ๑ งานกลุม 
รูปแบบท่ี ๒ เกม/เพลง ๖๐ 

๑๑ ลูกเสือกับเสนทางสูความดีและการมีสวนรวม รูปแบบท่ี ๑ เกม 
รูปแบบท่ี ๒ ฐานกิจกรรม ๙๐ 

๑๒ ลูกเสือกับการชุมนุมรอบกองไฟ กิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ ๑๕๐ 
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๑๗๗ 
 

ลําดับ ช่ือวิชา/กิจกรรม รูปแบบการจัดกิจกรรม เวลา 
(นาที) 

๑๓ ลูกเสือกับการบําเพ็ญประโยชนเพ่ือสาธารณะ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน ๙๐ 

๑๔ ลูกเสือกับการเสนอจัดทําโครงการ/โครงงาน 
รูปแบบท่ี ๑ งานกลุม 
รูปแบบท่ี ๒ การระดมสมอง 

 
๙๐ 

 

กิจกรรมลูกเสือชอสะอาด 
• ตนเอง 
• เพ่ือน/สถานศึกษา 
• ครอบครัว/ชุมชน 
• การขอรับเครื่องหมายลูกเสือชอสะอาด 

ปฏิบัติกิจกรรมเก่ียวกับ            
การดําเนินการตามแนวทางลูกเสือ        
ชอสะอาดหลังจบการฝกอบรมแลว 

 
- 

รวม ๑,๐๘๐ 

หมายเหตุ   เวลาสามารถปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม 
 

 

 

การดําเนินงานเพ่ือขอรับเครื่องหมายลูกเสือสามัญชอสะอาด

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
    

ภายใน 

เครื่องหมายลูกเสือสามัญชอสะอาด

ผาน 

ประเมินผล 

หลักสูตรลูกเสือสามัญชอสะอาด
๑. ปฐมนิเทศการฝกอบรม
๒. วัตถุประสงคของการฝกอบรม
๓. ลูกเสือกับการเปดดวงตาใหมอยางมีความสุข
๔. ลูกเสือกับการกระทําท่ีเปดเผยโปรงใส
๕. ลูกเสือกับหนาท่ีพลเมืองท่ีดี
๖. ลูกเสือกับความรับผิดชอบ
๗. ลูกเสือกับการเคารพสิทธิ
๘. ลูกเสือกับการยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกตาง
๙. ลูกเสือกับความซ่ือสัตยตอตนเอง ตอผูอ่ืนและตอประเทศชาติ

๑๐. ลูกเสือกับการสรางพลังคุณธรรม
๑๑. ลูกเสือกับเสนทางสูความดีและการมีสวนรวม
๑๒. ลูกเสือกับการชุมนุมรอบกองไฟ
๑๓. ลูกเสือกับการบําเพ็ญประโยชนเพ่ือสาธารณะ
๑๔. ลูกเสือกับการเสนอจัดทําโครงการ
 

๑๗๘ 

การดําเนินงานเพ่ือขอรับเครื่องหมายลูกเสือสามัญชอสะอาด
แผนภูมิการดําเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 

ยใน ๓ เดือน

ชอสะอาด 

การนําหลักความซ่ือสัตยไปใช

ปฏิบัติกิจกรรม
อยางนอย 

เพ่ือน
สถานศึกษาตนเอง 

ไมผาน 

หลักสูตรลูกเสือสามัญชอสะอาด 
ปฐมนิเทศการฝกอบรม 
วัตถุประสงคของการฝกอบรม 
ลูกเสือกับการเปดดวงตาใหมอยางมีความสุข 
ลูกเสือกับการกระทําท่ีเปดเผยโปรงใส 
ลูกเสือกับหนาท่ีพลเมืองท่ีดี 
ลูกเสือกับความรับผิดชอบ 

ารเคารพสิทธิ เสรีภาพของตนเองและผูอ่ืน 
ลูกเสือกับการยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกตาง 
ลูกเสือกับความซ่ือสัตยตอตนเอง ตอผูอ่ืนและตอประเทศชาติ 
ลูกเสือกับการสรางพลังคุณธรรมความดีและการมีสวนรวม 
ลูกเสือกับเสนทางสูความดีและการมีสวนรวม 

สือกับการชุมนุมรอบกองไฟ 
ลูกเสือกับการบําเพ็ญประโยชนเพ่ือสาธารณะ 
ลูกเสือกับการเสนอจัดทําโครงการ/โครงงาน 

การดําเนินงานเพ่ือขอรับเครื่องหมายลูกเสือสามัญชอสะอาด 

กิจกรรมในสถานศึกษา 

การนําหลักความซ่ือสัตยไปใช 

ปฏิบัติกิจกรรม 
อยางนอย ๓ กิจกรรม 

เพ่ือน/ 
สถานศึกษา 

ครอบครัว/
ชมุชน 

ดําเนินการฝกอบรม 
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การดําเนินงานเพ่ือขอรับเครื่องหมายลูกเสือสามัญชอสะอาด

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
    

ภายใน 

เครื่องหมายลูกเสือสามัญชอสะอาด

ผาน 

ประเมินผล 

หลักสูตรลูกเสือสามัญชอสะอาด
๑. ปฐมนิเทศการฝกอบรม
๒. วัตถุประสงคของการฝกอบรม
๓. ลูกเสือกับการเปดดวงตาใหมอยางมีความสุข
๔. ลูกเสือกับการกระทําท่ีเปดเผยโปรงใส
๕. ลูกเสือกับหนาท่ีพลเมืองท่ีดี
๖. ลูกเสือกับความรับผิดชอบ
๗. ลูกเสือกับการเคารพสิทธิ
๘. ลูกเสือกับการยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกตาง
๙. ลูกเสือกับความซ่ือสัตยตอตนเอง ตอผูอ่ืนและตอประเทศชาติ

๑๐. ลูกเสือกับการสรางพลังคุณธรรม
๑๑. ลูกเสือกับเสนทางสูความดีและการมีสวนรวม
๑๒. ลูกเสือกับการชุมนุมรอบกองไฟ
๑๓. ลูกเสือกับการบําเพ็ญประโยชนเพ่ือสาธารณะ
๑๔. ลูกเสือกับการเสนอจัดทําโครงการ
 

๑๗๘ 

การดําเนินงานเพ่ือขอรับเครื่องหมายลูกเสือสามัญชอสะอาด
แผนภูมิการดําเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 

ยใน ๓ เดือน

ชอสะอาด 

การนําหลักความซ่ือสัตยไปใช

ปฏิบัติกิจกรรม
อยางนอย 

เพ่ือน
สถานศึกษาตนเอง 

ไมผาน 

หลักสูตรลูกเสือสามัญชอสะอาด 
ปฐมนิเทศการฝกอบรม 
วัตถุประสงคของการฝกอบรม 
ลูกเสือกับการเปดดวงตาใหมอยางมีความสุข 
ลูกเสือกับการกระทําท่ีเปดเผยโปรงใส 
ลูกเสือกับหนาท่ีพลเมืองท่ีดี 
ลูกเสือกับความรับผิดชอบ 

ารเคารพสิทธิ เสรีภาพของตนเองและผูอ่ืน 
ลูกเสือกับการยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกตาง 
ลูกเสือกับความซ่ือสัตยตอตนเอง ตอผูอ่ืนและตอประเทศชาติ 
ลูกเสือกับการสรางพลังคุณธรรมความดีและการมีสวนรวม 
ลูกเสือกับเสนทางสูความดีและการมีสวนรวม 

สือกับการชุมนุมรอบกองไฟ 
ลูกเสือกับการบําเพ็ญประโยชนเพ่ือสาธารณะ 
ลูกเสือกับการเสนอจัดทําโครงการ/โครงงาน 

การดําเนินงานเพ่ือขอรับเครื่องหมายลูกเสือสามัญชอสะอาด 

กิจกรรมในสถานศึกษา 

การนําหลักความซ่ือสัตยไปใช 

ปฏิบัติกิจกรรม 
อยางนอย ๓ กิจกรรม 

เพ่ือน/ 
สถานศึกษา 

ครอบครัว/
ชมุชน 

ดําเนินการฝกอบรม 
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๑๗๙ 
 

๑. วัตถุประสงคของการฝกอบรม 
๑.๑ เพ่ือเสริมสรางความรู ความเขาใจในเรื่องการกระทําอยางเปดเผยโปรงใส การเคารพสิทธิ 

เสรีภาพของตนเองและผูอ่ืน ความซ่ือสัตยสุจริต ความเปนพลเมืองท่ีดี และการมีสวนรวมเก่ียวกับการปองกัน
การทุจริต การคดโกง 

๑.๒ เพ่ือสงเสริมคุณธรรม และสรางจิตสํานึกท่ีดีในเรื่องความซ่ือสัตยสุจริต และการปองกันการทุจริต
ตามระบอบประชาธิปไตย 

๑.๓ เพ่ือปลูกฝงคุณคาความซ่ือสัตยสุจริตตอตนเอง ตอผูอ่ืนและตอประเทศชาติ 
๑.๔ เพ่ือสรางการมีสวนรวมในเรื่องความซ่ือสัตยสุจริต และการปองกันการทุจริต 

๒. มาตรฐานของผูผานการฝกอบรม 
 ผูท่ีผานการฝกอบรมมีคุณสมบัติท่ีพึงประสงคในเรื่องการกระทําอยางเปดเผยโปรงใส การยอมรับ

เคารพสิทธิเสรีภาพของผูอ่ืน ความซ่ือสัตยสุจริต ความเปนพลเมืองท่ีดี การมีสวนรวมเก่ียวกับการปองกัน       
การทุจริตและการคดโกง การรังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ    
๓. คุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 
 เปนลูกเสือสามัญ เนตรนารีสามัญ ยุวกาชาด และสมาชิกผูบําเพ็ญประโยชนในระดับเดียวกัน 
๔. ระยะเวลาในการฝกอบรม 
 จํานวน ๓ วัน ๒ คืน 
๕. คําอธิบายหลักสูตร 
 เปนการเรียนรูเก่ียวกับหลักการสําคัญในเรื่องการกระทําท่ีเปดเผยโปรงใส การเคารพสิทธิเสรีภาพของ
ตนเองและผูอ่ืน ยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกตางท่ีเกิดข้ึนอยางมีความสุข โดยยึดหลักคุณธรรม ปฏิบัติตนดวย             
ความซ่ือสัตยสุจริตท้ังตอตนเอง ผูอ่ืนและประเทศชาติ ทําใหเกิดมีความเขาใจในหนาท่ีและความรับผิดชอบ 
รวมถึงสรางการมีสวนรวมในการปองกันการทุจริต นําไปสูการบําเพ็ญประโยชนตอสังคมและตอประเทศชาติ  
๖. กิจกรรม/รายวิชา 

๖.๑ ปฐมนิเทศการฝกอบรม 
๖.๒ วัตถุประสงคของการฝกอบรม 
๖.๓ ลูกเสือกับการเปดดวงตาใหมอยางมีความสุข 
๖.๔ ลูกเสือกับการกระทําท่ีเปดเผยโปรงใส 
๖.๕ ลูกเสือกับหนาท่ีพลเมืองท่ีดี 
๖.๖ ลูกเสือกับความรับผิดชอบ 
๖.๗ ลูกเสือกับการเคารพสิทธิ เสรีภาพของตนเองและผูอ่ืน 
๖.๘ ลูกเสือกับการยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกตาง 
๖.๙ ลูกเสือกับความซ่ือสัตยตอตนเอง ตอผูอ่ืนและตอประเทศชาติ 

๖.๑๐ ลูกเสือกับการสรางพลังคุณธรรมความดีและการมีสวนรวม 
๖.๑๑ ลูกเสือกับเสนทางสูความดีและการมีสวนรวม 
๖.๑๒ ลูกเสือกับการชุมนุมรอบกองไฟ 
๖.๑๓ ลูกเสือกับการบําเพ็ญประโยชนเพ่ือสาธารณะ 
๖.๑๔ ลูกเสือกับการเสนอจัดทําโครงการ 

 

 

๑๘๐ 
 

๗. วิธีการฝกอบรม 
๗.๑ การบรรยาย 
๗.๒ งานกลุม 
๗.๓ การระดมสมอง 
๗.๔ บทบาทสมมติ 
๗.๕ เกม 
๗.๖ ฐานกิจกรรม 
๗.๗ กิจกรรมกลุมสัมพันธ 
๗.๘ การถาม - ตอบ 
๗.๙ กิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ 

๗.๑๐ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน 
๘. การประเมินผล 
 ประเมินผลจากผูเขารับการฝกอบรมและเขารวมกิจกรรม 

๘.๑ วธิีการวัดผล สังเกตพฤติกรรม ประเมินความรู ประเมินผลงาน 
๘.๒ เครื่องมือวัดผล แบบสังเกตพฤติกรรม แบบประเมินความรู แบบประเมินผลงาน 
๘.๓ เกณฑการประเมินผล ผานเกณฑรอยละ ๘๐ 

๙. เกณฑการผานหลักสูตร 
๙.๑ เวลาเขารวมการฝกอบรมไมต่ํากวารอยละ ๘๐ 
๙.๒ ผานการประเมินทุกวิชาไมต่ํากวารอยละ ๘๐ 
๙.๓ ปฏิบัติกิจกรรมของลูกเสือ เพ่ือขอรับเครื่องหมายลูกเสือสามัญชอสะอาดอยางนอย ๓ กิจกรรม 

กรณีไมผานเกณฑการประเมินผล ใหปฏิบัติกิจกรรมอีกครั้งภายในระยะเวลา ๓ เดือน 
๑๐. ส่ือการฝกอบรม 

๑๐.๑ สื่อโสตทัศนูปกรณ เชน เครื่องฉายโปรเจคเตอร คอมพิวเตอร เครื่องเสียง วีดิทัศน 
๑๐.๒ วสัดุสํานักงาน เชน กระดาษ A4 ปากกาเคมี กระดาษ flipchart  
๑๐.๓ แผนภาพ ใบความรู ใบงาน ใบกิจกรรม แผนภูมิ รูปภาพ เพลง เกม 
๑๐.๔ เครื่องแตงกายประกอบการแสดง 
๑๐.๕ เครื่องดนตรี เชน กลอง ฉ่ิง ฉาบ ฯลฯ 
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๑๘๐ 
 

๗. วิธีการฝกอบรม 
๗.๑ การบรรยาย 
๗.๒ งานกลุม 
๗.๓ การระดมสมอง 
๗.๔ บทบาทสมมติ 
๗.๕ เกม 
๗.๖ ฐานกิจกรรม 
๗.๗ กิจกรรมกลุมสัมพันธ 
๗.๘ การถาม - ตอบ 
๗.๙ กิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ 

๗.๑๐ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน 
๘. การประเมินผล 
 ประเมินผลจากผูเขารับการฝกอบรมและเขารวมกิจกรรม 

๘.๑ วธิีการวัดผล สังเกตพฤติกรรม ประเมินความรู ประเมินผลงาน 
๘.๒ เครื่องมือวัดผล แบบสังเกตพฤติกรรม แบบประเมินความรู แบบประเมินผลงาน 
๘.๓ เกณฑการประเมินผล ผานเกณฑรอยละ ๘๐ 

๙. เกณฑการผานหลักสูตร 
๙.๑ เวลาเขารวมการฝกอบรมไมต่ํากวารอยละ ๘๐ 
๙.๒ ผานการประเมินทุกวิชาไมต่ํากวารอยละ ๘๐ 
๙.๓ ปฏิบัติกิจกรรมของลูกเสือ เพ่ือขอรับเครื่องหมายลูกเสือสามัญชอสะอาดอยางนอย ๓ กิจกรรม 

กรณีไมผานเกณฑการประเมินผล ใหปฏิบัติกิจกรรมอีกครั้งภายในระยะเวลา ๓ เดือน 
๑๐. ส่ือการฝกอบรม 

๑๐.๑ สื่อโสตทัศนูปกรณ เชน เครื่องฉายโปรเจคเตอร คอมพิวเตอร เครื่องเสียง วีดิทัศน 
๑๐.๒ วสัดุสํานักงาน เชน กระดาษ A4 ปากกาเคมี กระดาษ flipchart  
๑๐.๓ แผนภาพ ใบความรู ใบงาน ใบกิจกรรม แผนภูมิ รูปภาพ เพลง เกม 
๑๐.๔ เครื่องแตงกายประกอบการแสดง 
๑๐.๕ เครื่องดนตรี เชน กลอง ฉ่ิง ฉาบ ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



187

 

๑๘๑ 
 

กําหนดการฝกอบรมหลักสูตรลูกเสือสามัญชอสะอาด 
ระหวางวันท่ี ............เดือน................................ พ.ศ. .............. 

ณ  คายลูกเสือ............................................................................. 
 

วันท่ี ๑ ของการฝกอบรม (วันท่ี ........ เดือน .................... พ.ศ. .............) 
๐๗.๓๐ น. รายงานตัว ลงทะเบียน/รับเอกสาร/แบงหมู 
๐๘.๓๐ น. ปฐมนิเทศการฝกอบรมหลักสูตรลูกเสือสามัญชอสะอาด 
๐๙.๐๐ น. 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐.๐๐ น. 
๑๐.๓๐ น. 
๑๐.๔๕ น. 

พิธีเปดในหองประชุม 
• ประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย 
• พิธีถวายราชสดุดี 
• กลาวรายงาน 
• ประธานกลาวปราศรัยเปดการฝกอบรม 

พิธีทางลูกเสือ 
• พิธีรอบเสาธง (ชักธงข้ึน สวดมนต สงบนิ่ง) 
• ผูอํานวยการฝกอบรมกลาวปราศรัย 

นัดหมาย (ท่ีพัก/สัมภาระ/เปลี่ยนชุด) 
รับประทานอาหารวางและเครื่องด่ืม 
วัตถุประสงคของการฝกอบรมหลักสูตรลูกเสือสามัญชอสะอาด 

๑๑.๑๕ น. ลูกเสือกับการเปดดวงตาใหมอยางมีความสุข 
๑๒.๐๐ น. 
๑๓.๐๐ น. 

รับประทานอาหารกลางวัน 
นันทนาการ 

๑๓.๓๐ น. ลูกเสือกับการกระทําท่ีเปดเผยโปรงใส 
๑๔.๓๐ น. 
๑๔.๔๕ น. 

พักรับประทานอาหารวางและเครื่องด่ืม 
ลูกเสือกับหนาท่ีพลเมืองท่ีดี 

๑๕.๔๕ น. ลูกเสือกับความรับผิดชอบ 
๑๖.๔๕ น. ประชุมคณะวิทยากร 
๑๘.๐๐ น. ชักธงลง/รับประทานอาหารเย็น 
๑๙.๐๐ น. ลูกเสือกับการเคารพสิทธิ เสรีภาพของตนเองและผูอ่ืน 
๒๐.๐๐ น. ลูกเสือกับการยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกตาง 
๒๑.๐๐ น. สรุปกิจกรรม/นัดหมาย/พิธีการทางศาสนา/สรรเสริญพระบารมี/นอน 

วันท่ี ๒ ของการฝกอบรม (วันท่ี ........ เดือน .................... พ.ศ. .............)  
๐๕.๓๐ น. ต่ืนนอน กายบริหาร ภารกิจสวนตัว 
๐๗.๐๐ น. 
๐๗.๓๐ น. 

รับประทานอาหารเชา 
รับการตรวจ 

๐๘.๐๐ น. พิธีรอบเสาธง 
๐๙.๐๐ น. 

 
ลูกเสือกับความซ่ือสัตยตอตนเอง ตอผูอ่ืนและตอประเทศชาติ 
(อาหารวางและเครื่องด่ืมในเวลา) 

 

๑๘๒ 
 

๑๒.๐๐ น. 
๑๓.๐๐ น. 

รับประทานอาหารกลางวัน 
นันทนาการ 

๑๓.๓๐ น. ลูกเสือกับการสรางพลังคุณธรรมความดีและการมีสวนรวม 
๑๔.๓๐ น. 
๑๔.๔๕ น. 

รับประทานอาหารวางและเครื่องด่ืม 
ลูกเสือกับเสนทางสูความดีและการมีสวนรวม 

๑๖.๑๕ น. นัดหมายการชุมนุมรอบกองไฟ 
๑๖.๔๕ น. ประชุมคณะวิทยากร 
๑๘.๐๐ น. ชักธงลง/รับประทานอาหารเย็น 
๑๙.๐๐ น. การชุมนุมรอบกองไฟ  
๒๑.๐๐ น. สรุปกิจกรรม/นัดหมาย/พิธีการทางศาสนา/สรรเสริญพระบารมี/นอน 

วันท่ี ๓ ของการฝกอบรม (วันท่ี ........ เดือน .................... พ.ศ. .............) 
๐๕.๓๐ น. ต่ืนนอน กายบริหาร ภารกิจสวนตัว 
๐๗.๐๐ น. 
๐๗.๓๐ น. 

รับประทานอาหารเชา 
รับการตรวจ 

๐๘.๐๐ น. พิธีรอบเสาธง 
๐๙.๐๐ น. ลูกเสือบําเพ็ญประโยชน (กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน... คาย/ท่ีพัก/ปลูกตนไม/...) 
๑๐.๓๐ น. 
๑๐.๔๕ น. 

พักรับประทานอาหารวางและเครื่องด่ืม 
ลูกเสือกับการเสนอจัดทําโครงการ/โครงงาน 

๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ น. ชี้แจงการจัดต้ังลูกเสือสามัญชอสะอาดในสถานศึกษา 

สรุป อภิปราย ประเมินผล 
๑๔.๐๐ น. พิธีปดการฝกอบรม 

• ผูแทนผูเขารับการฝกอบรมกลาวความรูสึก 
• ผูอํานวยการฝกอบรมประกาศผลการฝกอบรม 
• มอบวุฒิบัตร 
• ผูอํานวยการฝกอบรมกลาวปราศรัยปดการฝกอบรม 
• ทบทวนคําปฏญิาณ 
• สวดมนต สงบนิ่ง ชักธงลง 
• รองเพลงสามัคคีชุมนุม จับมือลา 

๑๕.๐๐ น. เดินทางกลับ 
 
หมายเหตุ  ๑. ตารางการฝกอบรมอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

๒. คําวา “ลูกเสือ” หมายรวมถึง ลูกเสือสามัญ เนตรนารีสามัญ ยุวกาชาด และสมาชิกผูบําเพ็ญ
ประโยชนท่ีอยูในระดับเดียวกัน 

๓. การนัดหมายกิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟใหอยูในดุลยพินิจของพิธีกรประจําวัน 
๔. พักรับประทานอาหารวางและเครื่องด่ืม เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น. และ ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ 
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๑๘๒ 
 

๑๒.๐๐ น. 
๑๓.๐๐ น. 

รับประทานอาหารกลางวัน 
นันทนาการ 

๑๓.๓๐ น. ลูกเสือกับการสรางพลังคุณธรรมความดีและการมีสวนรวม 
๑๔.๓๐ น. 
๑๔.๔๕ น. 

รับประทานอาหารวางและเครื่องด่ืม 
ลูกเสือกับเสนทางสูความดีและการมีสวนรวม 

๑๖.๑๕ น. นัดหมายการชุมนุมรอบกองไฟ 
๑๖.๔๕ น. ประชุมคณะวิทยากร 
๑๘.๐๐ น. ชักธงลง/รับประทานอาหารเย็น 
๑๙.๐๐ น. การชุมนุมรอบกองไฟ  
๒๑.๐๐ น. สรุปกิจกรรม/นัดหมาย/พิธีการทางศาสนา/สรรเสริญพระบารมี/นอน 

วันท่ี ๓ ของการฝกอบรม (วันท่ี ........ เดือน .................... พ.ศ. .............) 
๐๕.๓๐ น. ต่ืนนอน กายบริหาร ภารกิจสวนตัว 
๐๗.๐๐ น. 
๐๗.๓๐ น. 

รับประทานอาหารเชา 
รับการตรวจ 

๐๘.๐๐ น. พิธีรอบเสาธง 
๐๙.๐๐ น. ลูกเสือบําเพ็ญประโยชน (กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน... คาย/ท่ีพัก/ปลูกตนไม/...) 
๑๐.๓๐ น. 
๑๐.๔๕ น. 

พักรับประทานอาหารวางและเครื่องด่ืม 
ลูกเสือกับการเสนอจัดทําโครงการ/โครงงาน 

๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ น. ชี้แจงการจัดต้ังลูกเสือสามัญชอสะอาดในสถานศึกษา 

สรุป อภิปราย ประเมินผล 
๑๔.๐๐ น. พิธีปดการฝกอบรม 

• ผูแทนผูเขารับการฝกอบรมกลาวความรูสึก 
• ผูอํานวยการฝกอบรมประกาศผลการฝกอบรม 
• มอบวุฒิบัตร 
• ผูอํานวยการฝกอบรมกลาวปราศรัยปดการฝกอบรม 
• ทบทวนคําปฏญิาณ 
• สวดมนต สงบนิ่ง ชักธงลง 
• รองเพลงสามัคคีชุมนุม จับมือลา 

๑๕.๐๐ น. เดินทางกลับ 
 
หมายเหตุ  ๑. ตารางการฝกอบรมอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

๒. คําวา “ลูกเสือ” หมายรวมถึง ลูกเสือสามัญ เนตรนารีสามัญ ยุวกาชาด และสมาชิกผูบําเพ็ญ
ประโยชนท่ีอยูในระดับเดียวกัน 

๓. การนัดหมายกิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟใหอยูในดุลยพินิจของพิธีกรประจําวัน 
๔. พักรับประทานอาหารวางและเครื่องด่ืม เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น. และ ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ 
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๑ 
 

เอกสารประกอบการสอนท่ี ๓ 
โครงสรางหลักสูตรลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาด 

 

ลําดับ ช่ือวิชา กิจกรรม เวลา 
(นาที) 

๑ ปฐมนิเทศการฝกอบรมหลักสูตรลูกเสือสามัญ 
รุนใหญชอสะอาด 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 

 

 

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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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 



191

 

๓ 
 

ภายใน ๓ เดือน

เครื่องหมายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ช่อสะอาด

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

กิจกรรมในสถานศึกษา 

การนําหลัก 
ความซื่อสัตย์ไปใช้ 

ปฏิบัติกิจกรรม 
อย่างน้อย ๓ กิจกรรม 

เพ่ือน/ 
สถานศึกษา 

ครอบครัว/
ชุมชน ตนเอง 

ดําเนินการ 
ฝึกอบรม 

การดําเนินงานเพื่อขอรับเครื่องหมายลูกเสือสามัญรุน่ใหญ่ช่อสะอาด 
แผนภูมิการดําเนนิงาน 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

ประเมินผล 

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

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

สามัญรุ่นใหญช่่อสะอาด 
 

 

๔ 
 

๑. วัตถุประสงคของการฝกอบรม 
๑.๑ เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมตระหนักในหนาท่ีและมีจิตอาสา 
๑.๒ เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจในหนาท่ีของพลเมืองดีมีประชาธิปไตย 
๑.๓ เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจ และมีสวนรวมในการปองปรามการทุจริต       

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

๒. มาตรฐานผูผานการฝกอบรม 
 ผูท่ีผานการฝกอบรมมีคุณสมบัติท่ีพึงประสงคดานความซ่ือสัตย สุจริต มีจิตสํานึกและมีสวนรวม          

ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
๓. คุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

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

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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๔ 
 

๑. วัตถุประสงคของการฝกอบรม 
๑.๑ เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมตระหนักในหนาท่ีและมีจิตอาสา 
๑.๒ เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจในหนาท่ีของพลเมืองดีมีประชาธิปไตย 
๑.๓ เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจ และมีสวนรวมในการปองปรามการทุจริต       

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

๒. มาตรฐานผูผานการฝกอบรม 
 ผูท่ีผานการฝกอบรมมีคุณสมบัติท่ีพึงประสงคดานความซ่ือสัตย สุจริต มีจิตสํานึกและมีสวนรวม          

ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
๓. คุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

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

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

 

๑๕ 
 

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

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

๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. รบัรายงานตัว  
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. ออกกําลงักาย 
๐๗.๐๐ - ๐๘.๐๐ น. รบัประทานอาหารเชา 
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. รบัประทานอาหารเย็นและพักผอน 
๑๘.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. การชุมนุมรอบกองไฟ 
๒๑.๐๐ น. พิธีการทางศาสนา นอน 
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๑๕ 
 

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

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

๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. รบัรายงานตัว  
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. ออกกําลงักาย 
๐๗.๐๐ - ๐๘.๐๐ น. รบัประทานอาหารเชา 
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. รบัประทานอาหารเย็นและพักผอน 
๑๘.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. การชุมนุมรอบกองไฟ 
๒๑.๐๐ น. พิธีการทางศาสนา นอน 
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๑๖ 
 

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 
   มอบเกียรติบัตรประดับเครื่องหมายลูกเสอืสามัญรุนใหญ        

ชอสะอาด  
พิธีปด 
• ประธานกลาวปจฉิมโอวาท 
• ทบทวนคําปฏญิาณ 
• 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. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

๑๗ 
 

เอกสารประกอบการสอนท่ี ๔ 
โครงสรางหลักสูตรลูกเสือวิสามัญชอสะอาด 

 

ลําดับ ช่ือวิชา/กิจกรรม รูปแบบของกิจกรรม เวลา
(นาที) 

วันท่ี ๑ ของการฝกอบรม (วันท่ี......เดือน.....................ป........) 

๑ รายงานตัว ลงทะเบียนฯ  ลงทะเบียน ลงนาม ๓๐  

๒ แนะนําท่ัวไป/ปฐมนิเทศ บรรยาย ๓๐  

๓ พิธีเปดในหองประชุม/กลางแจง/        
พิธีรอบเสาธง   

พิธีการ เจาของโครงการกลาวรายงาน 
ประธานกลาวใหโอวาท กลาวเปด  
พิธีการรอบเสาธง ชักธง สวดมนต สงบนิ่ง 

๖๐  

๔ ผอ. ฝกกลาวตอนรับ/ชี้แจง
วัตถุประสงค/แนะนําวิทยากร บรรยาย ๔๕  

๕ โครงการลูกเสือวิสามัญชอสะอาด บรรยาย (ประวัติความเปนมา สัญลักษณ 
ความหมาย) 

๖๐  

๖ รับประทานอาหารกลางวัน  ๖๐  

๗ คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ        
เพ่ือความเปนพลเมืองดีและจิตอาสา 

บรรยาย อภิปรายกลุม และบทบาทสมมุติ 
(ความหมาย กฎ และคําปฏิญาณมีผลตอ
การเปนพลเมืองท่ีดีไดอยางไร) 

๗๕  

๘ วินัยและความเปนระเบียบเรียบรอย        
ของลูกเสือวิสามัญชอสะอาด 

บรรยาย ฝกภาคสนาม (ความหมาย 
ความสําคัญ องคประกอบของการออกคําสั่ง 
การปฏิบัติตามคําสั่ง) 

๗๕  

๙ กฎหมาย ป.ป.ช. และกฎหมาย           
ท่ีเก่ียวของ 

บรรยาย (สาระสาํคัญของกฎหมาย ป.ป.ช. 
และสวนท่ีเก่ียวของ) ๙๐  

๑๐ ประชุมวิทยากร  ประชุม รายงานผลประจําวัน  
เตรียมบทเรียนท่ีจะสอน ๖๐  

๑๑ ชักธงลง/รับประทานอาหารเย็น  ๖๐  

๑๒ นันทนาการ เพลง เกม ๓๐  

๑๓ การชุมนุมรอบกองไฟ/กลุมสัมพันธ  ฝกปฏิบัติ (การชุมนุมรอบกองไฟ) ๑๒๐  

๑๔ สวดมนต   
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๑๗ 
 

เอกสารประกอบการสอนท่ี ๔ 
โครงสรางหลักสูตรลูกเสือวิสามัญชอสะอาด 

 

ลําดับ ช่ือวิชา/กิจกรรม รูปแบบของกิจกรรม เวลา
(นาที) 

วันท่ี ๑ ของการฝกอบรม (วันท่ี......เดือน.....................ป........) 

๑ รายงานตัว ลงทะเบียนฯ  ลงทะเบียน ลงนาม ๓๐  

๒ แนะนําท่ัวไป/ปฐมนิเทศ บรรยาย ๓๐  

๓ พิธีเปดในหองประชุม/กลางแจง/        
พิธีรอบเสาธง   

พิธีการ เจาของโครงการกลาวรายงาน 
ประธานกลาวใหโอวาท กลาวเปด  
พิธีการรอบเสาธง ชักธง สวดมนต สงบนิ่ง 

๖๐  

๔ ผอ. ฝกกลาวตอนรับ/ชี้แจง
วัตถุประสงค/แนะนําวิทยากร บรรยาย ๔๕  

๕ โครงการลูกเสือวิสามัญชอสะอาด บรรยาย (ประวัติความเปนมา สัญลักษณ 
ความหมาย) 

๖๐  

๖ รับประทานอาหารกลางวัน  ๖๐  

๗ คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ        
เพ่ือความเปนพลเมืองดีและจิตอาสา 

บรรยาย อภิปรายกลุม และบทบาทสมมุติ 
(ความหมาย กฎ และคําปฏิญาณมีผลตอ
การเปนพลเมืองท่ีดีไดอยางไร) 

๗๕  

๘ วินัยและความเปนระเบียบเรียบรอย        
ของลูกเสือวิสามัญชอสะอาด 

บรรยาย ฝกภาคสนาม (ความหมาย 
ความสําคัญ องคประกอบของการออกคําสั่ง 
การปฏิบัติตามคําสั่ง) 

๗๕  

๙ กฎหมาย ป.ป.ช. และกฎหมาย           
ท่ีเก่ียวของ 

บรรยาย (สาระสาํคัญของกฎหมาย ป.ป.ช. 
และสวนท่ีเก่ียวของ) ๙๐  

๑๐ ประชุมวิทยากร  ประชุม รายงานผลประจําวัน  
เตรียมบทเรียนท่ีจะสอน ๖๐  

๑๑ ชักธงลง/รับประทานอาหารเย็น  ๖๐  

๑๒ นันทนาการ เพลง เกม ๓๐  

๑๓ การชุมนุมรอบกองไฟ/กลุมสัมพันธ  ฝกปฏิบัติ (การชุมนุมรอบกองไฟ) ๑๒๐  

๑๔ สวดมนต   
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๑๘ 
 

 

ลําดับ ช่ือวิชา/กิจกรรม รูปแบบของกิจกรรม เวลา 
(นาที) 

วันท่ี ๒ ของการฝกอบรม (วันท่ี......เดือน.....................ป........) 

๑ ต่ืน/ทําความสะอาดรางกาย  ๓๐  

๒ การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ/
ทบทวนระเบียบแถว/นัดหมาย บริหารกาย ๖๐  

๓ ภารกิจสวนตัว  ๓๐  

๔ รับประทานอาหารเชา  ๔๕  

๕ ตรวจเยี่ยม ตรวจเครื่องแบบและความเรียบรอย ๑๕  

๖ ประชุมรอบเสาธง/เกม  ๖๐  

๗ การพูดในท่ีชุมชนของลูกเสือวิสามัญ 
ชอสะอาด บรรยาย  ๗๕  

๘ การทุจริตคอรรัปชันตอผลกระทบ      
ของชาติ 

 
๙๐  

๙ รับประทานอาหารกลางวัน  ๖๐  

๑๐ ลูกเสือวิสามัญชอสะอาดกับ         
การบริการชุมชน/การจัดทําโครงการ 

บรรยาย ฝกภาคสนาม ประชุมกลุม (ลูกเสือ
วิสามัญกับความสัมพันธชุมชน การสํารวจ
ชุมชน การมีสวนรวม จิตอาสาพัฒนาสังคม
และชุมชน) 

๙๐  

๑๑ ทักษะการเปนผูนําของลูกเสือวิสามัญ             
ชอสะอาด (พัก ๑๕ นาที ในชั่วโมง) 

กิจกรรมตามฐาน (กิจกรรมผูนํา - ผูตาม 
ความสามัคคี ความเสียสละ ความโปรงใส 
การมีสวนรวม) 

๑๓๕  

๑๒ ประชุมวิทยากร   ๖๐  

๑๓ ชักธงลง/รับประทานอาหารเย็น  ๙๐  

๑๔ พิธีปณิธานตนลูกเสือวิสามัญ  
ชอสะอาด 

พิธีการการปลูกจิตสํานึกสรางความตระหนัก
และความรับผิดชอบตอชาติ ๑๒๐  

๑๕ เลือกผูแทนรุน/สวดมนต  ๖๐  
 

 

๑๙ 
 

หมายเหตุ เวลาสามารถปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 

 

ลําดับ ช่ือวิชา/กิจกรรม รูปแบบของกิจกรรม เวลา 
(นาที) 

วันท่ี ๓ ของการฝกอบรม (วันท่ี......เดือน.....................ป........) 

๑ ต่ืน/ทําความสะอาดรางกาย  ๓๐  

๒ การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ               
/นัดหมาย บริหารกาย ๖๐  

๓ ภารกิจสวนตัว  ๓๐  

๔ รับประทานอาหารเชา  ๔๕  

๕ ตรวจเยี่ยม ตรวจเครื่องแบบและความเรียบรอย ๑๕  

๖ ประชุมรอบเสาธง/เกม  ๖๐  

๗ การสรางเครือขายลูกเสือวิสามัญ                 
ชอสะอาด 

บรรยาย ประชุมกลุม (ความหมาย วิธีการ           
ผลท่ีเกิดจากการสรางเครือขาย) ๗๕  

๘ การเดินทางสูความสําเร็จของลูกเสือ
วิสามัญชอสะอาด 

บรรยาย ประชุมกลุม มอบหมายงาน และ
รายงานหนาชั้น ๖๐  

๙ รับประทานอาหารกลางวัน  ๖๐  

๑๐ 

บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ         
ของลูกเสือวิสามัญชอสะอาด            
/การขอรับเครื่องหมายลูกเสือวิสามัญ 
ชอสะอาด 

 ๖๐  

๑๑ 

• ซักถามปญหา 
• ประกาศผลการฝกอบรม 
• มอบวุฒิบัตร 
• พิธีปด 

 ๑๒๐  

รวมเวลา ๒,๔๓๐  
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๑๙ 
 

หมายเหตุ เวลาสามารถปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 

 

ลําดับ ช่ือวิชา/กิจกรรม รูปแบบของกิจกรรม เวลา 
(นาที) 

วันท่ี ๓ ของการฝกอบรม (วันท่ี......เดือน.....................ป........) 

๑ ต่ืน/ทําความสะอาดรางกาย  ๓๐  

๒ การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ               
/นัดหมาย บริหารกาย ๖๐  

๓ ภารกิจสวนตัว  ๓๐  

๔ รับประทานอาหารเชา  ๔๕  

๕ ตรวจเยี่ยม ตรวจเครื่องแบบและความเรียบรอย ๑๕  

๖ ประชุมรอบเสาธง/เกม  ๖๐  

๗ การสรางเครือขายลูกเสือวิสามัญ                 
ชอสะอาด 

บรรยาย ประชุมกลุม (ความหมาย วิธีการ           
ผลท่ีเกิดจากการสรางเครือขาย) ๗๕  

๘ การเดินทางสูความสําเร็จของลูกเสือ
วิสามัญชอสะอาด 

บรรยาย ประชุมกลุม มอบหมายงาน และ
รายงานหนาชั้น ๖๐  

๙ รับประทานอาหารกลางวัน  ๖๐  

๑๐ 

บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ         
ของลูกเสือวิสามัญชอสะอาด            
/การขอรับเครื่องหมายลูกเสือวิสามัญ 
ชอสะอาด 

 ๖๐  

๑๑ 

• ซักถามปญหา 
• ประกาศผลการฝกอบรม 
• มอบวุฒิบัตร 
• พิธีปด 

 ๑๒๐  

รวมเวลา ๒,๔๓๐  
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การดําเนินงานเพ่ือขอรับเครื่องหมายลูกเสือวิสามัญชอสะอาด

 

 

 

 
 

ภายใน ผาน 

หลักสูตรลูกเสือ

๑. วัตถุประสงคของการฝกอบรม
๒. ปฐมนิเทศการฝกอบรม 
๓. โครงการลูกเสือวิสามัญชอสะอาด
๔. คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือเพ่ือความเปนพลเมื
๕. วินัยและความเปนระเบียบเรียบรอยของลูกเสือ
๖. กฎหมาย ป.ป.ช. และกฎหมายท่ีเก่ียวของ
๗. การชุมนุมรอบกองไฟ/กลุมสัมพันธ
๘. การพูดในท่ีชุมชนของลูกเสือ
๙. การทุจรติคอรรัปชันตอผลกระทบของชาติ  

๑๐. ลูกเสือวิสามัญชอสะอาดกับการบริการชุมชน
๑๑. ทักษะการเปนผูนําของลูกเสือวิสามัญชอสะอาด
๑๒. พิธีปณิธานตนลูกเสือวิสามัญชอสะอาด
๑๓. การสรางเครือขายลูกเสือวิสามัญชอสะอาด
๑๔. การเดินทางสูความสําเร็จของลูกเสือวิสามัญชอสะอาด
๑๕. บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของลูกเสือวิสามัญชอสะอาด

/การขอรับเครื่องหมายลูกเสือวิสามัญ
 

เครื่องหมายลูกเสือวิสามัญชอสะอาด

ประเมินผล 

๒๐ 

การดําเนินงานเพ่ือขอรับเครื่องหมายลูกเสือวิสามัญชอสะอาด
แผนภูมิการดําเนินงาน 

 
 

 

ภายใน ๓ เดือน

ปฏิบัติกิจกรรม
อยางนอย 

เพ่ือน
สถานศึกษาตนเอง 

ไมผาน 

หลักสูตรลูกเสือวิสามัญชอสะอาด 

วัตถุประสงคของการฝกอบรม 
ปฐมนิเทศการฝกอบรม  

ชอสะอาด 
คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือเพ่ือความเปนพลเมืองดีและจิตอาสา   
วินัยและความเปนระเบียบเรียบรอยของลูกเสือวิสามัญชอสะอาด 

และกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
กลุมสัมพันธ 

การพูดในท่ีชุมชนของลูกเสือวิสามัญชอสะอาด 
นตอผลกระทบของชาติ   

ญชอสะอาดกับการบริการชุมชน/การจัดทําโครงการ 
ลูกเสือวิสามัญชอสะอาด 

ลูกเสือวิสามัญชอสะอาด (พิธีการ) 
การสรางเครือขายลูกเสือวิสามัญชอสะอาด 
การเดินทางสูความสําเร็จของลูกเสือวิสามัญชอสะอาด 

ความรับผิดชอบของลูกเสือวิสามัญชอสะอาด         
ลูกเสือวิสามัญชอสะอาด 

ชอสะอาด 

การดําเนินงานเพ่ือขอรับเครื่องหมายลูกเสือวิสามัญชอสะอาด 

กิจกรรมในสถานศึกษา 

การนําหลัก 
ความซ่ือสัตยไปใช 

ปฏิบัติกิจกรรม 
อยางนอย ๓ กิจกรรม 

เพ่ือน/ 
สถานศึกษา 

ครอบครัว/
ชุมชน 

ดําเนินการฝกอบรม 

 

๒๑ 
 

๑. วัตถุประสงคของการฝกอบรม 
๑.๑ เพ่ือใหลูกเสือวิสามัญมีความเขาใจในเรื่องการสรางประชาธิปไตยของชาติ 
๑.๒ เพ่ือใหลูกเสือวิสามัญมีจิตสาธารณะ ชวยเหลือ และสรางสรรคสังคมใหสันติสุข 
๑.๓ เพ่ือใหลูกเสือวิสามัญมีสวนรวมสรางสรรคสังคมใหโปรงใส 
๑.๔ เพ่ือใหลูกเสือวิสามัญนํากระบวนการลูกเสือไปเผยแพรและรณรงคเสริมสรางสังคมใหสุจริต          

เปนธรรม 
๑.๕ เพ่ือใหลูกเสือวิสามัญมีความรู ความเขาใจ ในเรื่องกฎหมาย ป.ป.ช. และกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

๒. มาตรฐานของผูผานการฝกอบรม 
ผูท่ีผานการฝกอบบรม 
๑. มีคุณสมบัติตามท่ีกําหนด หรือผูอํานวยการฝกอนุญาตใหเขารับการฝกอบรม 
๒. มีความเขาใจในเนื้อหาตามหลักสูตรและผานการประเมิน 
๓. คณะวิทยากรผูฝกอบรมเห็นควรใหผานการอบรม 

๓. คุณสมบัติของผูเขารับการฝกอบรม 
เปนลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด สมาชิกผูบําเพ็ญประโยชนและอาสาสมัครท่ีมีอายุระหวาง ๑๖ - ๒๕ ป 

หรือศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษาหรืออุดมศึกษา 
๔. ระยะเวลาในการฝกอบรม 
 จํานวน ๓ วัน ๒ คืน 
๕. คําอธิบายหลักสูตร 
 เปนการเรียนรูเก่ียวกับหลักการสําคัญในเรื่องความซ่ือสัตยสุจริต และในการปองกันการทุจริต ท่ีทําให
เกิดความรับผิดชอบ มีความเขาใจในหนาท่ี และมีการกระทําท่ีเปดเผยและมีความสุข โดยเคารพสิทธิของ
ตนเองและผูอ่ืน ยึดหลักคุณธรรมและปฏิบัติตนดวยความซ่ือสัตย ท้ังตอตนเอง ผูอ่ืนและประเทศชาติ รวมถึง
ยอมรับความคิดเห็นหรือความแตกตางท่ีเกิดข้ึน สรางการมีสวนรวมในการปองกันการทุจริต นําไปสูกระทํา 
การบําเพ็ญประโยชนตอสังคมและตอประเทศชาติ 
๖. กิจกรรม/รายวิชา 

๖.๑ วัตถุประสงคของการฝกอบรมหลักสูตรลูกเสือวิสามัญชอสะอาด 
๖.๒ ปฐมนิเทศการฝกอบรมหลักสูตรลูกเสือวิสามัญชอสะอาด     
๖.๓ โครงการลูกเสือวิสามัญชอสะอาด 
๖.๔ คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือเพ่ือความเปนพลเมืองดีและจิตอาสา   
๖.๕ วินัยและความเปนระเบียบเรียบรอยของลูกเสือวิสามัญชอสะอาด 
๖.๖ กฎหมาย ป.ป.ช. และกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
๖.๗ การชุมนุมรอบกองไฟ/กลุมสัมพันธ 
๖.๘ การพูดในท่ีชุมชนของลูกเสือวิสามัญชอสะอาด 
๖.๙ การทุจริตคอรรัปชันตอผลกระทบของชาติ   

๖.๑๐ ลูกเสือวิสามัญชอสะอาดกับการบริการชุมชน/การจัดทําโครงการ 
๖.๑๑ ทักษะการเปนผูนําของลูกเสือวิสามัญชอสะอาด 
๖.๑๒ พิธีปณิธานตนลูกเสือวิสามัญชอสะอาด (พิธีการ) 
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๒๑ 
 

๑. วัตถุประสงคของการฝกอบรม 
๑.๑ เพ่ือใหลูกเสือวิสามัญมีความเขาใจในเรื่องการสรางประชาธิปไตยของชาติ 
๑.๒ เพ่ือใหลูกเสือวิสามัญมีจิตสาธารณะ ชวยเหลือ และสรางสรรคสังคมใหสันติสุข 
๑.๓ เพ่ือใหลูกเสือวิสามัญมีสวนรวมสรางสรรคสังคมใหโปรงใส 
๑.๔ เพ่ือใหลูกเสือวิสามัญนํากระบวนการลูกเสือไปเผยแพรและรณรงคเสริมสรางสังคมใหสุจริต          

เปนธรรม 
๑.๕ เพ่ือใหลูกเสือวิสามัญมีความรู ความเขาใจ ในเรื่องกฎหมาย ป.ป.ช. และกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

๒. มาตรฐานของผูผานการฝกอบรม 
ผูท่ีผานการฝกอบบรม 
๑. มีคุณสมบัติตามท่ีกําหนด หรือผูอํานวยการฝกอนุญาตใหเขารับการฝกอบรม 
๒. มีความเขาใจในเนื้อหาตามหลักสูตรและผานการประเมิน 
๓. คณะวิทยากรผูฝกอบรมเห็นควรใหผานการอบรม 

๓. คุณสมบัติของผูเขารับการฝกอบรม 
เปนลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด สมาชิกผูบําเพ็ญประโยชนและอาสาสมัครท่ีมีอายุระหวาง ๑๖ - ๒๕ ป 

หรือศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษาหรืออุดมศึกษา 
๔. ระยะเวลาในการฝกอบรม 
 จํานวน ๓ วัน ๒ คืน 
๕. คําอธิบายหลักสูตร 
 เปนการเรียนรูเก่ียวกับหลักการสําคัญในเรื่องความซ่ือสัตยสุจริต และในการปองกันการทุจริต ท่ีทําให
เกิดความรับผิดชอบ มีความเขาใจในหนาท่ี และมีการกระทําท่ีเปดเผยและมีความสุข โดยเคารพสิทธิของ
ตนเองและผูอ่ืน ยึดหลักคุณธรรมและปฏิบัติตนดวยความซ่ือสัตย ท้ังตอตนเอง ผูอ่ืนและประเทศชาติ รวมถึง
ยอมรับความคิดเห็นหรือความแตกตางท่ีเกิดข้ึน สรางการมีสวนรวมในการปองกันการทุจริต นําไปสูกระทํา 
การบําเพ็ญประโยชนตอสังคมและตอประเทศชาติ 
๖. กิจกรรม/รายวิชา 

๖.๑ วัตถุประสงคของการฝกอบรมหลักสูตรลูกเสือวิสามัญชอสะอาด 
๖.๒ ปฐมนิเทศการฝกอบรมหลักสูตรลูกเสือวิสามัญชอสะอาด     
๖.๓ โครงการลูกเสือวิสามัญชอสะอาด 
๖.๔ คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือเพ่ือความเปนพลเมืองดีและจิตอาสา   
๖.๕ วินัยและความเปนระเบียบเรียบรอยของลูกเสือวิสามัญชอสะอาด 
๖.๖ กฎหมาย ป.ป.ช. และกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
๖.๗ การชุมนุมรอบกองไฟ/กลุมสัมพันธ 
๖.๘ การพูดในท่ีชุมชนของลูกเสือวิสามัญชอสะอาด 
๖.๙ การทุจริตคอรรัปชันตอผลกระทบของชาติ   

๖.๑๐ ลูกเสือวิสามัญชอสะอาดกับการบริการชุมชน/การจัดทําโครงการ 
๖.๑๑ ทักษะการเปนผูนําของลูกเสือวิสามัญชอสะอาด 
๖.๑๒ พิธีปณิธานตนลูกเสือวิสามัญชอสะอาด (พิธีการ) 
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๒๒ 
 

๖.๑๓ การสรางเครือขายลูกเสือวิสามัญชอสะอาด 
๖.๑๔ การเดินทางสูความสําเร็จของลูกเสือวิสามัญชอสะอาด 
๖.๑๕ บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของลูกเสือวิสามัญชอสะอาด/การขอรับเครื่องหมายลูกเสือ          

วิสามัญชอสะอาด 
๗. วิธีการฝกอบรม 

๗.๑ การบรรยาย 
๗.๒ งานกลุม 
๗.๓ การระดมสมอง 
๗.๔ บทบาทสมมติ 
๗.๕ เกม 
๗.๖ ฐานกิจกรรม 
๗.๗ กิจกรรมกลุมสัมพันธ 
๗.๘ การถาม - ตอบ 
๗.๙ กิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ 

๗.๑๐ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน 
๘. การประเมินผล 

๘.๑ ประเมินผลตามสภาพจริงตามรายบุคคล สังเกตพฤติกรรมและภาคปฏิบัติ 
๘.๒ ประเมินผลงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
๘.๓ ผานเกณฑรอยละ ๘๐ 

๙. เกณฑการผานหลักสูตร 
๙.๑ เวลาเขารวมการฝกอบรมไมนอยกวารอยละ ๘๐ 
๙.๒ ผานเกณฑการประเมินตามรายวิชาท่ีกําหนด 
๙.๓ ปฏิบัติกิจกรรมตามท่ีหลักสูตรลูกเสือวิสามัญชอสะอาดกําหนด 

๑๐. ส่ือการฝกอบรม 
 ๑๐.๑ สื่อโสตทัศนูปกรณ เชน เครื่องฉายโปรเจคเตอร คอมพิวเตอร เครื่องเสียง คลิปวีดิทัศน 
 ๑๐.๒ วสัดุสํานักงาน เชน กระดาษ A4 ปากกาเคมี กระดาษ flipchart  
 ๑๐.๓ แผนภาพ ใบความรู ใบงาน ใบกิจกรรม แผนภูมิ รูปภาพ เพลง เกม 
 ๑๐.๔ เครื่องแตงกายประกอบการแสดง 
 ๑๐.๕ เครื่องดนตรี เชน กลอง ฉ่ิง ฉาบ ฯลฯ 

 

 
 
 
 
 

 

 

๒๓ 
 

กําหนดการฝกอบรมหลักสูตรลูกเสือวิสามัญชอสะอาด 
(เขาคายพักแรม ๓ วัน ๒ คืน) 

ณ  คาย/ศูนย................................................. 
 
วันท่ี ๑ ของการฝกอบรม (วันท่ี......เดือน.....................ป............) 

๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. รายงานตัว ลงทะเบียน  
๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. แนะนําท่ัวไป/ปฐมนิเทศ   
๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. พิธีเปดในหองประชุม/กลางแจง/พิธีรอบเสาธง   
๑๐.๐๐ - ๑๐.๑๕ น. อาหารวาง  
๑๐.๑๕ - ๑๑.๐๐ น. ผอ. ฝกกลาวตอนรับ/ชี้แจงวัตถุประสงค/แนะนําวิทยากร 
๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. โครงการลูกเสือวิสามัญชอสะอาด 
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวนั/บทเรียนรูจักซ่ึงกันและกัน 
๑๓.๐๐ - ๑๔.๑๕ น. คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือเพ่ือความเปนพลเมืองดีและ      

จิตอาสา   
๑๔.๑๕ - ๑๕.๑๕ น. วินัยและความเปนระเบียบเรียบรอยของลูกเสือวิสามัญ        

ชอสะอาด 
๑๕.๑๕ - ๑๕.๓๐ น. อาหารวาง 
๑๕.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. กฎหมาย ป.ป.ช. และกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
๑๗.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.  ประชุมวิทยากร  
๑๘.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. ชกัธงลง/รับประทานอาหารเย็น 
๑๙.๐๐ - ๑๙.๓๐ น. นันทนาการ 
๑๙.๓๐ - ๒๑.๓๐ น. การชุมนุมรอบกองไฟ/กลุมสัมพันธ 
๒๑.๓๐ - ๒๒.๐๐ น. สวดมนต 

วันท่ี ๒ ของการฝกอบรม (วันท่ี......เดือน.....................ป............) 
๐๕.๐๐ - ๐๕.๓๐ น. ต่ืน/ทําความสะอาดรางกาย 
๐๕.๓๐ - ๐๖.๓๐ น. การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ/ทบทวนระเบียบแถว/นัดหมาย 
๐๖.๓๐ - ๐๗.๐๐ น. ภารกิจสวนตัว 
๐๗.๐๐ - ๐๗.๔๕ น. รับประทานอาหารเชา 
๐๗.๔๕ - ๐๘.๐๐ น. ตรวจเยี่ยม 
๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. ประชมุรอบเสาธง/เกม 
๐๙.๐๐ - ๑๐.๑๕ น. การพูดในท่ีชุมชนของลูกเสือวิสามัญชอสะอาด 
๑๐.๑๕ - ๑๐.๓๐ น. อาหารวาง 
๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. การทุจริตคอรรัปชันตอผลกระทบของชาติ  
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวนั 
๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น.  ลูกเสือวิสามัญชอสะอาดกับการบริการชุมชน/การจัดทํา

โครงการ 
๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น. อาหารวาง 
๑๔.๔๕ - ๑๗.๐๐ น. ทักษะการเปนผูนําของลูกเสือวิสามัญชอสะอาด 
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๒๓ 
 

กําหนดการฝกอบรมหลักสูตรลูกเสือวิสามัญชอสะอาด 
(เขาคายพักแรม ๓ วัน ๒ คืน) 

ณ  คาย/ศูนย................................................. 
 
วันท่ี ๑ ของการฝกอบรม (วันท่ี......เดือน.....................ป............) 

๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. รายงานตัว ลงทะเบียน  
๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. แนะนําท่ัวไป/ปฐมนิเทศ   
๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. พิธีเปดในหองประชุม/กลางแจง/พิธีรอบเสาธง   
๑๐.๐๐ - ๑๐.๑๕ น. อาหารวาง  
๑๐.๑๕ - ๑๑.๐๐ น. ผอ. ฝกกลาวตอนรับ/ชี้แจงวัตถุประสงค/แนะนําวิทยากร 
๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. โครงการลูกเสือวิสามัญชอสะอาด 
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน/บทเรียนรูจักซ่ึงกันและกัน 
๑๓.๐๐ - ๑๔.๑๕ น. คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือเพ่ือความเปนพลเมืองดีและ      

จิตอาสา   
๑๔.๑๕ - ๑๕.๑๕ น. วินัยและความเปนระเบียบเรียบรอยของลูกเสือวิสามัญ        

ชอสะอาด 
๑๕.๑๕ - ๑๕.๓๐ น. อาหารวาง 
๑๕.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. กฎหมาย ป.ป.ช. และกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
๑๗.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.  ประชุมวิทยากร  
๑๘.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. ชกัธงลง/รับประทานอาหารเย็น 
๑๙.๐๐ - ๑๙.๓๐ น. นันทนาการ 
๑๙.๓๐ - ๒๑.๓๐ น. การชุมนุมรอบกองไฟ/กลุมสัมพันธ 
๒๑.๓๐ - ๒๒.๐๐ น. สวดมนต 

วันท่ี ๒ ของการฝกอบรม (วันท่ี......เดือน.....................ป............) 
๐๕.๐๐ - ๐๕.๓๐ น. ต่ืน/ทําความสะอาดรางกาย 
๐๕.๓๐ - ๐๖.๓๐ น. การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ/ทบทวนระเบียบแถว/นัดหมาย 
๐๖.๓๐ - ๐๗.๐๐ น. ภารกิจสวนตัว 
๐๗.๐๐ - ๐๗.๔๕ น. รับประทานอาหารเชา 
๐๗.๔๕ - ๐๘.๐๐ น. ตรวจเยี่ยม 
๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. ประชุมรอบเสาธง/เกม 
๐๙.๐๐ - ๑๐.๑๕ น. การพูดในท่ีชุมชนของลูกเสือวิสามัญชอสะอาด 
๑๐.๑๕ - ๑๐.๓๐ น. อาหารวาง 
๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. การทุจริตคอรรัปชันตอผลกระทบของชาติ  
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น.  ลูกเสือวิสามัญชอสะอาดกับการบริการชุมชน/การจัดทํา

โครงการ 
๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น. อาหารวาง 
๑๔.๔๕ - ๑๗.๐๐ น. ทักษะการเปนผูนําของลูกเสือวิสามัญชอสะอาด 
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๒๔ 
 

๑๗.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. ประชุมวิทยากร  
๑๘.๐๐ - ๑๙.๓๐ น. ชกัธงลง/รับประทานอาหารเย็น 
๑๙.๓๐ - ๒๑.๓๐ น. พิธีปณิธานตนลูกเสือวิสามัญชอสะอาด (พิธีการ) 
๒๑.๓๐ - ๒๒.๓๐ น. เลือกผูแทนรุน/สอบฯ/สวดมนต 

วันท่ี ๓ ของการฝกอบรม (วันท่ี......เดือน.....................ป............) 
๐๕.๐๐ - ๐๕.๓๐ น. ต่ืน/ทําความสะอาด 
๐๕.๓๐ - ๐๖.๓๐ น. การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ/นัดหมาย 
๐๖.๓๐ - ๐๗.๐๐ น. ภารกิจสวนตัว 
๐๗.๐๐ - ๐๗.๔๕ น. รับประทานอาหารเชา 
๐๗.๔๕ - ๐๘.๐๐ น. ตรวจเยี่ยม 
๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. ประชุมรอบเสาธง/เกม 
๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. การสรางเครือขายลูกเสือวิสามัญชอสะอาด 
๑๐.๔๕ - ๑๑.๐๐ น. อาหารวาง 
๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. การเดินทางสูความสําเร็จของลูกเสือวิสามัญชอสะอาด  
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น.        บทบาทหนา ท่ีและความรับผิดชอบของลูกเสือวิสามัญ            

ชอสะอาด/การขอรับเครื่องหมายลูกเสือวิสามัญชอสะอาด  
• ซักถามปญหา 
• ประกาศผลการฝกอบรม 
• มอบวุฒิบัตร/พิธีปด 

๑๖.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. เดินทางกลับบาน 
 
หมายเหตุ  ๑. ตารางการฝกอบรมอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

๒. คําวา “ลูกเสือ” หมายรวมถึง ลูกเสือวิสามัญ เนตรนารีวิสามัญ ยุวกาชาด สมาชิกผูบําเพ็ญ
ประโยชน และอาสาสมัครท่ีอยูในระดับเดียวกัน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๑๔.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. 
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โครงสรางหลักสูตรวิชาพิเศษลูกเสือชอสะอาด
 

 
 
 
 

๒๕ 

เอกสารประกอบการสอนท่ี ๕ 
โครงสรางหลักสูตรวิชาพิเศษลูกเสือชอสะอาด 
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ขอ ๑๙ วิชา ผูมัธยัสถ 

ลักษณะเครื่องหมาย
วิชา
พ้ืน
ชอสะอาด
การประดับเครื่องหมาย
ประดับท่ีแขนซายหรือสายสะพายลูกเสือสํารอง

 
หลักสูตร 
๑. มีความรู เขาใจ และสามารถปฏิบัติตามคําปฏิญาณ

ลูกเสือสํารอง 
๒. มีความรู เขาใจ และสามารถ

แสดงถึงการรูจักประหยัด 
๓. สามารถออมทรัพย มีบัญชีออมทรัพยเปนข

แสดงตอผูกํากับลูกเสือสํารอง
๔. รวมกับสมาชิกในหมูจัดทําโครงการประหยัดการใชน้ํา ใชไฟฟาในโรงเรียน โดยการทําปายรณรงคประหยัดน้ํา

ประหยัดไฟ 
๕. ไดรับการทดสอบและรับรองผลจากผูบังคับบัญชา
๖. ไดรับการรับรองจากสํานักงาน
๗. ไดรับอนุมัติผลการประเมินจากเลขาธิการสํานักงานลูกเสือแหงชาติ หรือสํานักงานลูกเสือจังหวัดแลวแต

กรณี ใหประดับเครื่องหมายลูกเสือสํารอง
เนื้อหาวิชา 
๑. คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือสํารอง
๒. การจัดทําบัญชีรายรับ รายจายสําหรับผูปฏิบัติตนเปน
๓. การจัดทําโครงการประหยัดน้ํา ประหยัดไฟ
๔. การมีสวนรวมของลูกเสือสํารอง
๕. การสรางเครือขายลูกเสือสํารองชอสะอาด

๒๖ 

วิชาพิเศษลูกเสือสํารองชอสะอาด 

ลักษณะเครื่องหมาย 
วิชา ผูมัธยัสถ มีรูปลักษณะเครื่องหมายประกอบดวย
พ้ืนสีขาว ภายในประกอบดวยตราสัญลักษณลูกเสือแหงชาติ
ชอสะอาด และอักษร “ล.ร.” สีเหลือง หมายถึง ลูกเสือสํารอง
การประดับเครื่องหมาย   
ประดับท่ีแขนซายหรือสายสะพายลูกเสือสํารอง 

มีความรู เขาใจ และสามารถปฏิบัติตามคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือสํารอง จนเปนท่ียอมรับของผูกํากับ

สามารถจัดทําบัญชีการไดมาของรายไดและการใชจายของตนเองเปนเวลา 

สามารถออมทรัพย มีบัญชีออมทรัพยเปนของตนเอง โดยมีหลักฐานการออมและ
แสดงตอผูกํากับลูกเสือสํารอง 

ทําโครงการประหยัดการใชน้ํา ใชไฟฟาในโรงเรียน โดยการทําปายรณรงคประหยัดน้ํา

การทดสอบและรับรองผลจากผูบังคับบัญชา อยางนอย ๓ คน 
การรับรองจากสํานักงาน ป.ป.ช. เพ่ือขออนุมัติประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ

ไดรับอนุมัติผลการประเมินจากเลขาธิการสํานักงานลูกเสือแหงชาติ หรือสํานักงานลูกเสือจังหวัดแลวแต
ลูกเสือสํารองชอสะอาด 

คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือสํารอง 
ทําบัญชีรายรับ รายจายสําหรับผูปฏิบัติตนเปนผูมัธยัสถ 

จัดทําโครงการประหยัดน้ํา ประหยัดไฟ 
การมีสวนรวมของลูกเสือสํารองชอสะอาดผูมัธยัสถ 

สรางเครือขายลูกเสือสํารองชอสะอาดผูมัธยัสถ 

ะเครื่องหมายประกอบดวย สามเหลี่ยมขอบสีเหลือง 
สัญลักษณลูกเสือแหงชาติ ตราสัญลักษณ            

ลูกเสือสํารอง 

จนเปนท่ียอมรับของผูกํากับ

จัดทําบัญชีการไดมาของรายไดและการใชจายของตนเองเปนเวลา ๓ เดือน 

องตนเอง โดยมีหลักฐานการออมและคํารับรองจากผูปกครอง

ทําโครงการประหยัดการใชน้ํา ใชไฟฟาในโรงเรียน โดยการทําปายรณรงคประหยัดน้ํา 

เพ่ือขออนุมัติประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ 
ไดรับอนุมัติผลการประเมินจากเลขาธิการสํานักงานลูกเสือแหงชาติ หรือสํานักงานลูกเสือจังหวัดแลวแต

 

 

ขอ  ๒๐ วิชา ผูซ่ือสัตยสุจริต    

ลักษณะเครื่องหมาย
วิชา 
สีเหลือง
๒ 
สํารอง
การประดับเครื่องหมาย
ประดับท่ีแขนซายหรือสายสะพายลูกเสือสํารอง

หลักสูตร 
๑. มีความรู เขาใจ และสามารถปฏิบัติตามคําปฏิญาณ

ลูกเสือสํารอง 
๒. มีความรู เขาใจ และสามารถปฏิบัติ

ผูกํากับลูกเสือสํารอง 
๓. สามารถแสดงตนใหเห็นวาเปน

อยางนอย ๒ คน แสดงตอผูกํากับ
๔. รวมกับสมาชิกในหมูจัดทําโครงการการมีสวนรวมในการปฏิบั

และ ขอ ๘ 
๕. ไดรับการทดสอบและรับรองผลจากผูบังคับบัญชา
๖. ไดรับการรับรองจากสํานักงาน
๗. ไดรับอนุมัติผลการประเมินจากเลขาธิการสํานักงานลูกเสือแหงชาติ หรือสํานักงานลูกเสือจังหวัดแลวแต

กรณี ใหประดับเครื่องหมายลูกเสือสํารองชอสะอาด
เนื้อหาวิชา 
๑. คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือสํารอง
๒. การปฏิบัติตามหลักเบญจศีล ขอ 
๓. การปฏิบัติตามคานิยมหลัก ๑๒ 

ขอ ๒. ซ่ือสัตย เสียสละ อดทน มีอุดมการณในสิ่งท่ีดีงามเพ่ือสวนรวม
ขอ ๖. มีศีลธรรม รักษาความสัตย 
ขอ ๘. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักเคารพผูใหญ

๔. การมีสวนรวมของลูกเสือสํารอง
๕. การสรางเครือขายลูกเสือสํารองชอสะอาดผูซื่อสัตยสุจริต
 

๒๗ 

ผูซ่ือสัตยสุจริต     

ลักษณะเครื่องหมาย 
วิชา ผูซ่ือสัตยสุจริต มีรูปลักษณะเครื่องหมายประกอบดวย
สีเหลือง พ้ืนสีขาว ภายในประกอบดวยตราสัญลักษณลูกเสือแหงชาติ

 รูป ตราสัญลักษณชอสะอาด และอักษร “ล.ร.” สีเหลือง
สํารอง 
การประดับเครื่องหมาย   
ประดับท่ีแขนซายหรือสายสะพายลูกเสือสํารอง  

มีความรู เขาใจ และสามารถปฏิบัติตามคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือสํารอง จนเปนท่ียอมรับของ

สามารถปฏิบัติตามหลักเบญจศีล ขอ ๒ และเบญจธรรม ข

สามารถแสดงตนใหเห็นวาเปนผูมีความซ่ือสัตยสุจริต โดยมีคํารับรองจากผูปกครองและเพ่ือนบาน
แสดงตอผูกํากับลูกเสือสํารอง 

ทําโครงการการมีสวนรวมในการปฏิบัติตามคานิยมหลัก ๑๒ 

การทดสอบและรับรองผลจากผูบังคับบัญชา อยางนอย ๓ คน 
การรับรองจากสํานักงาน ป.ป.ช. เพ่ือขออนุมัติประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ

ไดรับอนุมัติผลการประเมินจากเลขาธิการสํานักงานลูกเสือแหงชาติ หรือสํานักงานลูกเสือจังหวัดแลวแต
ลูกเสือสํารองชอสะอาด 

คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือสํารอง 
เบญจศีล ขอ ๒ และเบญจธรรม ขอ ๔ 

๑๒ ประการ  
เสียสละ อดทน มีอุดมการณในสิ่งท่ีดีงามเพ่ือสวนรวม 

รักษาความสัตย หวังดีตอผูอ่ืน เผื่อแผและแบงปน 
มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักเคารพผูใหญ 

มีสวนรวมของลูกเสือสํารองชอสะอาดผูซื่อสัตยสุจริต 
สรางเครือขายลูกเสือสํารองชอสะอาดผูซื่อสัตยสุจริต 

ะเครื่องหมายประกอบดวย สามเหลี่ยมขอบ       
สัญลักษณลูกเสือแหงชาติ จํานวน      

สีเหลือง หมายถึง ลูกเสือ

จนเปนท่ียอมรับของผูกํากับ

และเบญจธรรม ขอ ๔ จนเปนท่ียอมรับของ      

ผูปกครองและเพ่ือนบาน         

๑๒ ประการ ขอ ๒, ขอ ๖ 

เพ่ือขออนุมัติประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ 
ไดรับอนุมัติผลการประเมินจากเลขาธิการสํานักงานลูกเสือแหงชาติ หรือสํานักงานลูกเสือจังหวัดแลวแต
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ขอ  ๒๐ วิชา ผูซ่ือสัตยสุจริต    

ลักษณะเครื่องหมาย
วิชา 
สีเหลือง
๒ 
สํารอง
การประดับเครื่องหมาย
ประดับท่ีแขนซายหรือสายสะพายลูกเสือสํารอง

หลักสูตร 
๑. มีความรู เขาใจ และสามารถปฏิบัติตามคําปฏิญาณ

ลูกเสือสํารอง 
๒. มีความรู เขาใจ และสามารถปฏิบัติ

ผูกํากับลูกเสือสํารอง 
๓. สามารถแสดงตนใหเห็นวาเปน

อยางนอย ๒ คน แสดงตอผูกํากับ
๔. รวมกับสมาชิกในหมูจัดทําโครงการการมีสวนรวมในการปฏิบั

และ ขอ ๘ 
๕. ไดรับการทดสอบและรับรองผลจากผูบังคับบัญชา
๖. ไดรับการรับรองจากสํานักงาน
๗. ไดรับอนุมัติผลการประเมินจากเลขาธิการสํานักงานลูกเสือแหงชาติ หรือสํานักงานลูกเสือจังหวัดแลวแต

กรณี ใหประดับเครื่องหมายลูกเสือสํารองชอสะอาด
เนื้อหาวิชา 
๑. คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือสํารอง
๒. การปฏิบัติตามหลักเบญจศีล ขอ 
๓. การปฏิบัติตามคานิยมหลัก ๑๒ 

ขอ ๒. ซ่ือสัตย เสียสละ อดทน มีอุดมการณในสิ่งท่ีดีงามเพ่ือสวนรวม
ขอ ๖. มีศีลธรรม รักษาความสัตย 
ขอ ๘. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักเคารพผูใหญ

๔. การมีสวนรวมของลูกเสือสํารอง
๕. การสรางเครือขายลูกเสือสํารองชอสะอาดผูซื่อสัตยสุจริต
 

๒๗ 

ผูซ่ือสัตยสุจริต     

ลักษณะเครื่องหมาย 
วิชา ผูซ่ือสัตยสุจริต มีรูปลักษณะเครื่องหมายประกอบดวย
สีเหลือง พ้ืนสีขาว ภายในประกอบดวยตราสัญลักษณลูกเสือแหงชาติ

 รูป ตราสัญลักษณชอสะอาด และอักษร “ล.ร.” สีเหลือง
สํารอง 
การประดับเครื่องหมาย   
ประดับท่ีแขนซายหรือสายสะพายลูกเสือสํารอง  

มีความรู เขาใจ และสามารถปฏิบัติตามคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือสํารอง จนเปนท่ียอมรับของ

สามารถปฏิบัติตามหลักเบญจศีล ขอ ๒ และเบญจธรรม ข

สามารถแสดงตนใหเห็นวาเปนผูมีความซ่ือสัตยสุจริต โดยมีคํารับรองจากผูปกครองและเพ่ือนบาน
แสดงตอผูกํากับลูกเสือสํารอง 

ทําโครงการการมีสวนรวมในการปฏิบัติตามคานิยมหลัก ๑๒ 

การทดสอบและรับรองผลจากผูบังคับบัญชา อยางนอย ๓ คน 
การรับรองจากสํานักงาน ป.ป.ช. เพ่ือขออนุมัติประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ

ไดรับอนุมัติผลการประเมินจากเลขาธิการสํานักงานลูกเสือแหงชาติ หรือสํานักงานลูกเสือจังหวัดแลวแต
ลูกเสือสํารองชอสะอาด 

คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือสํารอง 
เบญจศีล ขอ ๒ และเบญจธรรม ขอ ๔ 

๑๒ ประการ  
เสียสละ อดทน มีอุดมการณในสิ่งท่ีดีงามเพ่ือสวนรวม 

รักษาความสัตย หวังดีตอผูอ่ืน เผื่อแผและแบงปน 
มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักเคารพผูใหญ 

มีสวนรวมของลูกเสือสํารองชอสะอาดผูซื่อสัตยสุจริต 
สรางเครือขายลูกเสือสํารองชอสะอาดผูซื่อสัตยสุจริต 

ะเครื่องหมายประกอบดวย สามเหลี่ยมขอบ       
สัญลักษณลูกเสือแหงชาติ จํานวน      

สีเหลือง หมายถึง ลูกเสือ

จนเปนท่ียอมรับของผูกํากับ

และเบญจธรรม ขอ ๔ จนเปนท่ียอมรับของ      

ผูปกครองและเพ่ือนบาน         

๑๒ ประการ ขอ ๒, ขอ ๖ 

เพ่ือขออนุมัติประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ 
ไดรับอนุมัติผลการประเมินจากเลขาธิการสํานักงานลูกเสือแหงชาติ หรือสํานักงานลูกเสือจังหวัดแลวแต
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ขอ   ๒๑ วิชา ผูสังเกตการณสังคม

ลักษณะเครื่องหมาย
วิชา ผูสังเกตการณสังคม
ขอบสีเหลือง
๓ 
สํารอง
การประดับเครื่องหมาย
ประดับท่ีแขนซายหรือสายสะพายลูกเสือสํารอง

หลักสูตร 
๑. มีความรู เขาใจ และสามารถ
๒. มีความรู เขาใจ และสามารถระบุไดวาเหตุการณใด

และกฎหมาย  
๓. สามารถแสดงตนใหเห็นวาเป

กฎเกณฑของสังคมรอบตัว โดย
ลูกเสือสํารอง 

๔. รวมกับสมาชิกในหมูจัดทําโครงการจัดต้ังกลุมสังเกต
สังคมรอบตัว  

๕. ไดรับการทดสอบและรับรองผลจากผูบังคับบัญชา
๖. ไดรับการรับรองจากสํานักงาน
๗. ไดรับอนุมัติผลการประเมินจากเลขาธิการสํานักงานลูกเสือแหงชาติ 

กรณี ใหประดับเครื่องหมายลูกเสือสํารองชอสะอาด
เนื้อหาวิชา 
 ใหลูกเสือสํารองมีความสามารถในการสังเกตความเปนไปของสังคมแวดลอมตนเอง
เหตุการณใดหรือบุคคลใด กระทําการท่ี
ใหผูปกครอง ครู หรือเพ่ือนรวมชั้นเรียนฟงได พรอมท้ังสามารถชี้ใหเห็นวาการกระทําท่ีถูกตองเปนอยางไร

๒๘ 

ผูสังเกตการณสังคม 

ลักษณะเครื่องหมาย 
วิชา ผูสังเกตการณสังคม มีรูปลักษณะเครื่องหมายประกอบดวย
ขอบสีเหลือง พ้ืนสีขาว ภายในประกอบดวยตราสัญลักษณลูกเสือแหงชาติ

 รูป ตราสัญลักษณชอสะอาด และอักษร “ล.ร.” สีเหลือง
สํารอง 
การประดับเครื่องหมาย   
ประดับท่ีแขนซายหรือสายสะพายลูกเสือสํารอง  

สามารถสังเกตความเปนไปของสังคมแวดลอมตนเอง  
และสามารถระบุไดวาเหตุการณใดหรือบุคคลใดกระทําการท่ีไมสอดคลองกับระเบียบ วินัย 

สามารถแสดงตนใหเห็นวาเปนผูมีความสามารถในการสังเกตและเฝาระวังบุคคล
โดยมีคํารับรองจากผูปกครองและเพ่ือนบาน อยางนอย 

ทําโครงการจัดต้ังกลุมสังเกตการณการกระทํา ท่ีไมถูกตองตามกฎและระเบียบของ

การทดสอบและรับรองผลจากผูบังคับบัญชา อยางนอย ๓ คน 
การรับรองจากสํานักงาน ป.ป.ช. เพ่ือขออนุมัติประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ

ไดรับอนุมัติผลการประเมินจากเลขาธิการสํานักงานลูกเสือแหงชาติ หรือสํานักงานลูกเสือจังหวัดแลวแต
กรณี ใหประดับเครื่องหมายลูกเสือสํารองชอสะอาด 

มีความสามารถในการสังเกตความเปนไปของสังคมแวดลอมตนเอง
กระทําการท่ีไมสอดคลองกับระเบียบ วินัย และกฎหมาย และ

ใหผูปกครอง ครู หรือเพ่ือนรวมชั้นเรียนฟงได พรอมท้ังสามารถชี้ใหเห็นวาการกระทําท่ีถูกตองเปนอยางไร

ะเครื่องหมายประกอบดวย สามเหลี่ยม    
สัญลักษณลูกเสือแหงชาติ จํานวน    

สีเหลือง หมายถึง ลูกเสือ

หรือบุคคลใดกระทําการท่ีไมสอดคลองกับระเบียบ วินัย 

บุคคลผูกระทําไมถูกตองตาม
อยางนอย ๒ คน แสดงตอผูกํากับ

ท่ีไมถูกตองตามกฎและระเบียบของ

เพ่ือขออนุมัติประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ 
หรือสํานักงานลูกเสือจังหวัดแลวแต

มีความสามารถในการสังเกตความเปนไปของสังคมแวดลอมตนเอง โดยสามารถระบุไดวา
และสามารถนํามาบอกเลา      

ใหผูปกครอง ครู หรือเพ่ือนรวมชั้นเรียนฟงได พรอมท้ังสามารถชี้ใหเห็นวาการกระทําท่ีถูกตองเปนอยางไร 

 

 

ขอ  ๒๒ วิชา ผูมีความกตัญู    

 ลักษณะเครื่องหมาย
วิชา ผูมีความกตัญู มีรูปลักษณ
สีเหลือง
๒ 
สีเหลือง
การประดับเครื่องหมาย

 ประดับท่ีแขนซายหรือสายสะพายลูกเสือสํารอง
หลักสูตร 
๑. มีความรู เขาใจ และสามารถปฏิบัติตามคําปฏิญาณ

ลูกเสือสํารอง 
๒. มีความรู เขาใจ และสามารถปฏิบัติ

ลูกเสือสํารอง 
๓. สามารถแสดงตนใหเห็นวาเปน

๒ คน แสดงตอผูกํากับลูกเสือสํารอง
๔. รวมกับสมาชิกในหมูจัดทําโครงการ
๕. ไดรับการทดสอบและรับรองผลจากผูบังคับบัญชา
๖. ไดรับการรับรองจากสํานักงาน
๗. ไดรับอนุมัติผลการประเมินจากเลขาธิการสํานักงานลูกเสือแหงชาติ หรือสํานักงานลูกเสือจังหวัดแลวแต

กรณี ใหประดับเครื่องหมายลูกเสือ
เนื้อหาวิชา 
๑. คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือสํารอง
๒. การปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนาท่ีตนนับถือ
๓. การปฏิบัติตามหลักคุณธรรมเรื่องความกตัญู
๔. แนวทางการปฏิบัติของผูมีความกตัญู
๕. การสรางเสริมคุณธรรมเรื่องความกตัญูใหกับตนเอง
๖. คุณสมบัติของผูมีความกตัญู

๒๙ 

ผูมีความกตัญู     

ลักษณะเครื่องหมาย 
วิชา ผูมีความกตัญู มีรูปลักษณะเครื่องหมายประกอบดวย
เหลือง พ้ืนสีขาว ภายในประกอบดวยตราสัญลักษณลูกเสือแหงชาติ
 รูป ตราสัญลักษณชอสะอาด ดานลางมีอักษร “กตัญู

สีเหลือง หมายถึง ลูกเสือสํารอง 
การประดับเครื่องหมาย   
ประดับท่ีแขนซายหรือสายสะพายลูกเสือสํารอง  

มีความรู เขาใจ และสามารถปฏิบัติตามคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือสํารอง จนเปนท่ียอมรับของผูกํากับ

สามารถปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนาท่ีตนนับถือ จน

สามารถแสดงตนใหเห็นวาเปนผูมีความกตัญู โดยมีคํารับรองจากผูปกครองและเพ่ือนบาน
แสดงตอผูกํากับลูกเสือสํารอง 

ทําโครงการชวยเหลือผูปกครองในชีวิตประจําวัน 
การทดสอบและรับรองผลจากผูบังคับบัญชา อยางนอย ๓ คน 
การรับรองจากสํานักงาน ป.ป.ช. เพ่ือขออนุมัติประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ

การประเมินจากเลขาธิการสํานักงานลูกเสือแหงชาติ หรือสํานักงานลูกเสือจังหวัดแลวแต
ลูกเสือสํารองชอสะอาด 

คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือสํารอง 
หลักธรรมทางศาสนาท่ีตนนับถือ 
หลักคุณธรรมเรื่องความกตัญู 

ปฏิบัติของผูมีความกตัญู 
สรางเสริมคุณธรรมเรื่องความกตัญูใหกับตนเอง 

คุณสมบัติของผูมีความกตัญู 

ะเครื่องหมายประกอบดวย สามเหลี่ยมขอบ        
ษณลูกเสือแหงชาติ จํานวน         
กตัญู” และอักษร “ล.ร.”        

จนเปนท่ียอมรับของผูกํากับ

จนเปนท่ียอมรับของผูกํากับ

ผูปกครองและเพ่ือนบาน อยางนอย         

เพ่ือขออนุมัติประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ 
การประเมินจากเลขาธิการสํานักงานลูกเสือแหงชาติ หรือสํานักงานลูกเสือจังหวัดแลวแต
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ขอ  ๒๒ วิชา ผูมีความกตัญู    

 ลักษณะเครื่องหมาย
วิชา ผูมีความกตัญู มีรูปลักษณ
สีเหลือง
๒ 
สีเหลือง
การประดับเครื่องหมาย

 ประดับท่ีแขนซายหรือสายสะพายลูกเสือสํารอง
หลักสูตร 
๑. มีความรู เขาใจ และสามารถปฏิบัติตามคําปฏิญาณ

ลูกเสือสํารอง 
๒. มีความรู เขาใจ และสามารถปฏิบัติ

ลูกเสือสํารอง 
๓. สามารถแสดงตนใหเห็นวาเปน

๒ คน แสดงตอผูกํากับลูกเสือสํารอง
๔. รวมกับสมาชิกในหมูจัดทําโครงการ
๕. ไดรับการทดสอบและรับรองผลจากผูบังคับบัญชา
๖. ไดรับการรับรองจากสํานักงาน
๗. ไดรับอนุมัติผลการประเมินจากเลขาธิการสํานักงานลูกเสือแหงชาติ หรือสํานักงานลูกเสือจังหวัดแลวแต

กรณี ใหประดับเครื่องหมายลูกเสือ
เนื้อหาวิชา 
๑. คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือสํารอง
๒. การปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนาท่ีตนนับถือ
๓. การปฏิบัติตามหลักคุณธรรมเรื่องความกตัญู
๔. แนวทางการปฏิบัติของผูมีความกตัญู
๕. การสรางเสริมคุณธรรมเรื่องความกตัญูใหกับตนเอง
๖. คุณสมบัติของผูมีความกตัญู

๒๙ 

ผูมีความกตัญู     

ลักษณะเครื่องหมาย 
วิชา ผูมีความกตัญู มีรูปลักษณะเครื่องหมายประกอบดวย
เหลือง พ้ืนสีขาว ภายในประกอบดวยตราสัญลักษณลูกเสือแหงชาติ
 รูป ตราสัญลักษณชอสะอาด ดานลางมีอักษร “กตัญู

สีเหลือง หมายถึง ลูกเสือสํารอง 
การประดับเครื่องหมาย   
ประดับท่ีแขนซายหรือสายสะพายลูกเสือสํารอง  

มีความรู เขาใจ และสามารถปฏิบัติตามคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือสํารอง จนเปนท่ียอมรับของผูกํากับ

สามารถปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนาท่ีตนนับถือ จน

สามารถแสดงตนใหเห็นวาเปนผูมีความกตัญู โดยมีคํารับรองจากผูปกครองและเพ่ือนบาน
แสดงตอผูกํากับลูกเสือสํารอง 

ทําโครงการชวยเหลือผูปกครองในชีวิตประจําวัน 
การทดสอบและรับรองผลจากผูบังคับบัญชา อยางนอย ๓ คน 
การรับรองจากสํานักงาน ป.ป.ช. เพ่ือขออนุมัติประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ

การประเมินจากเลขาธิการสํานักงานลูกเสือแหงชาติ หรือสํานักงานลูกเสือจังหวัดแลวแต
ลูกเสือสํารองชอสะอาด 

คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือสํารอง 
หลักธรรมทางศาสนาท่ีตนนับถือ 
หลักคุณธรรมเรื่องความกตัญู 

ปฏิบัติของผูมีความกตัญู 
สรางเสริมคุณธรรมเรื่องความกตัญูใหกับตนเอง 

คุณสมบัติของผูมีความกตัญู 

ะเครื่องหมายประกอบดวย สามเหลี่ยมขอบ        
ษณลูกเสือแหงชาติ จํานวน         
กตัญู” และอักษร “ล.ร.”        

จนเปนท่ียอมรับของผูกํากับ

จนเปนท่ียอมรับของผูกํากับ

ผูปกครองและเพ่ือนบาน อยางนอย         

เพ่ือขออนุมัติประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ 
การประเมินจากเลขาธิการสํานักงานลูกเสือแหงชาติ หรือสํานักงานลูกเสือจังหวัดแลวแต



209

 

 

ขอ ๒๓ เครื่องหมายลูกเสือสํารองชอสะอาด 

  ลักษณะเครื่องหมาย
เครื่องหมายลูกเสือสํารองชอสะอาด เปนรูปโล ขนาดความสูง 
มีกรอบเปนเสนสีเหลือง แบงออกเปนสามสวน
สัญลักษณลูกเสือแหงชาติ ดานซายมี
มีตรา
 

 
การประดับเครื่องหมาย    ประดับเหนือกระเปาเสื้อดานซาย
หลักสูตร 
๑. สอบไดและประดับเครื่องหมาย

ประหยัดการใชน้ํา ใชไฟในโรงเรียน
๒. สอบไดและประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือสํารองชอสะอาด
๓. สอบไดและประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือสํารองชอสะอาด
๔. สอบไดและประดับเครื่องหมาย
  ขอ ๒๑ ผูสังเกตการณสังคม

 ขอ ๒๒ ผูมีความกตัญู    
๕. รวมกับสมาชิกในหมูปฏิบัติตามโครงการสรางเครือขายลูกเสือสํารองชอสะอาด 

อยางนอย ๑ หมู ภายในเวลา 
๖. ปฏิบัติตนเปนผูประหยัด ซ่ือสัตยสุจริต โดย

๒ คน 
๗. ไดรับการรับรองจากสํานักงาน
๘. ไดรับอนุมัติผลการประเมินจากเลขาธิการสํานักงานลูกเสือแหงชาติ หรือสํานักงานลูกเสือจังหวัดแลวแต

กรณี ใหประดับเครื่องหมายลูกเสือสํารองชอสะอาด
 

๓๐ 

เครื่องหมายลูกเสือสํารองชอสะอาด  

ลักษณะเครื่องหมาย 
เครื่องหมายลูกเสือสํารองชอสะอาด เปนรูปโล ขนาดความสูง 
มีกรอบเปนเสนสีเหลือง แบงออกเปนสามสวน ประกอบดวย สวนบน
สัญลักษณลูกเสือแหงชาติ ดานซายมีตราสัญลักษณสํานักงาน
ตราสัญลักษณชอสะอาด ตราสัญลักษณท้ังสามปกดวยไหมบนพ้ืนผาสีเหลือง

ประดับเหนือกระเปาเสื้อดานซาย 

สอบไดและประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือสํารอง ขอ ๑ วิชาจิตรกร และสามารถทําปายรณรงค
ใชไฟในโรงเรียน 

บเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือสํารองชอสะอาด วิชาผูมัธยัสถ 
บเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือสํารองชอสะอาด วิชาผูซื่อสัตยสุจริต
บเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือสํารองชอสะอาด ๑ วิชา จากวิชาตอไปนี้

ผูสังเกตการณสังคม 
ผูมีความกตัญู     

ปฏิบัติตามโครงการสรางเครือขายลูกเสือสํารองชอสะอาด โดย
เวลา ๔ เดือน  

ปฏิบัติตนเปนผูประหยัด ซ่ือสัตยสุจริต โดยมีคํารับรองจากผูปกครองและผูกํากับ

การรับรองจากสํานักงาน ป.ป.ช. เพ่ือขออนุมัติประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ
ไดรับอนุมัติผลการประเมินจากเลขาธิการสํานักงานลูกเสือแหงชาติ หรือสํานักงานลูกเสือจังหวัดแลวแต

ลูกเสือสํารองชอสะอาด 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เครื่องหมายลูกเสือสํารองชอสะอาด เปนรูปโล ขนาดความสูง ๕ ซ.ม. กวาง ๔ ซ.ม. 
ะกอบดวย สวนบนมีตรา

สัญลักษณสํานักงาน ป.ป.ช. และดานขวา
ตราสัญลักษณท้ังสามปกดวยไหมบนพ้ืนผาสีเหลือง 

และสามารถทําปายรณรงค

สุจริต 
วิชา จากวิชาตอไปนี้ 

โดยมีสมาชิกเครือขายเพ่ิมข้ึน 

กํากับลูกเสือสํารอง อยางนอย       

เพ่ือขออนุมัติประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ 
ไดรับอนุมัติผลการประเมินจากเลขาธิการสํานักงานลูกเสือแหงชาติ หรือสํานักงานลูกเสือจังหวัดแลวแต

 

 

ขอ  ๕๕ วิชา นักพัฒนาความซ่ือสัตยสุจริต

ลักษณะเครื่องหมาย  
วิชา นักพัฒนาความซ่ือสัตยสุจริต มีรูปลักษณ
ขอบสีเขียว
ตรา
ลูกเสือสามัญ

 
การประดับเครื่องหมาย   

ประดับท่ีแขนซายหรือสายสะพายลูกเสือสามัญ
หลักสูตร 
๑. มีความรู เขาใจ และสามารถปฏิบัติตามคําปฏิญาณ

ลูกเสือสามัญ 
๒. มีความรู เขาใจ และสามารถปฏิบัติตนตามหลักเบญจศีล

สามัญ 
๓. สามารถแสดงตนใหเห็นวาเปน

อยางนอย ๓ คน แสดงตอผูกํากับลูกเสือ
๔. รวมกับสมาชิกในหมูจัดทําโค

ขอ ๖, ขอ ๗, ขอ ๘ และ ขอ 
๕. เรียนรูและทําความเขาใจเก่ียวกับยุทธศาสตร
๖. เรียนรูและทําความเขาใจการมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
๗. ไดรับการทดสอบและรับรองผลจากผูบังคับบัญชา
๘. ไดรับการรับรองจากสํานักงาน ป
๙. ไดรับอนุมัติผลการประเมินจากเลขาธิการสํานักงานลูกเสือแหงชาติ หรือสํานักงานลูกเสือจังหวัดแลวแต

กรณี ใหประดับเครื่องหมายลูกเสือสามัญชอสะอาด

เนื้อหาวิชา 
๑. คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญ
๒. การปฏิบัติตามหลักเบญจศีล 
๓. การปฏิบัติตามคานิยมหลัก ๑๒ 

ขอ ๑. มีความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย
ขอ ๒. ซ่ือสัตย เสียสละ อดทน มีอุดมการณในสิ่งท่ีดีงามเพ่ือสวนรวม
ขอ ๖. มีศีลธรรม รักษาความสัตย หวังดีตอผูอ่ืน เผื่อแผและแบงปน
ขอ ๗. เขาใจและเรียนรูการเปนประชาธิปไตย
ขอ ๘. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักเคารพผูใหญ
ขอ ๙. มีสติรูตัว รูคิด รูทํา 

๓๑ 

วิชาพิเศษลูกเสือสามัญชอสะอาด 
 

นักพัฒนาความซ่ือสัตยสุจริต 

ลักษณะเครื่องหมาย   
วิชา นักพัฒนาความซ่ือสัตยสุจริต มีรูปลักษณะเครื่องหมายประกอบดวย
ขอบสีเขียว พ้ืนสีขาว ภายในประกอบดวยตราสัญลักษณลูกเสือแหงชาติ
ตราสัญลักษณชอสะอาด จํานวน ๒ รูป ดานลางมีอักษร
ลูกเสือสามัญ 

ายหรือสายสะพายลูกเสือสามัญ  

าใจ และสามารถปฏิบัติตามคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญ จนเปนท่ียอมรับของผูกํากั

สามารถปฏิบัติตนตามหลักเบญจศีล เบญจธรรม จนเปนท่ียอมรับของผูกํากับ

สามารถแสดงตนใหเห็นวาเปนผูมีความซ่ือสัตยสุจริต โดยมีคํารับรองจากผูปกครองและเพ่ือนบาน
แสดงตอผูกํากับลูกเสือสามัญ 

ทําโครงการการมีสวนรวมในการปฏิบัติตามคานิยมหลัก ๑๒ 
และ ขอ ๙ 

เรียนรูและทําความเขาใจเก่ียวกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
เรียนรูและทําความเขาใจการมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

การทดสอบและรับรองผลจากผูบังคับบัญชา อยางนอย ๓ คน 
ไดรับการรับรองจากสํานักงาน ป.ป.ช. เพ่ือขออนุมัติประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ
ไดรับอนุมัติผลการประเมินจากเลขาธิการสํานักงานลูกเสือแหงชาติ หรือสํานักงานลูกเสือจังหวัดแลวแต

ลูกเสือสามัญชอสะอาด 

และกฎของลูกเสือสามัญ 
 เบญจธรรม เปรียบเทียบกับคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ
๑๒ ประการ  

มีความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย  
ซ่ือสัตย เสียสละ อดทน มีอุดมการณในสิ่งท่ีดีงามเพ่ือสวนรวม 

รักษาความสัตย หวังดีตอผูอ่ืน เผื่อแผและแบงปน 
ใจและเรียนรูการเปนประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขท่ีถูกตอง

มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักเคารพผูใหญ 
มีสติรูตัว รูคิด รูทํา รูปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

ะเครื่องหมายประกอบดวย วงกลม
สัญลักษณลูกเสือแหงชาติ               

อักษร “ล.ส.” สีเขียว หมายถึง 

จนเปนท่ียอมรับของผูกํากับ

เปนท่ียอมรับของผูกํากับลูกเสือ

ผูปกครองและเพ่ือนบาน        

๑๒ ประการ ขอ ๑, ขอ ๒, 

การปองกันและปราบปรามการทุจริต 

เพ่ือขออนุมัติประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ 
ไดรับอนุมัติผลการประเมินจากเลขาธิการสํานักงานลูกเสือแหงชาติ หรือสํานักงานลูกเสือจังหวัดแลวแต

ลูกเสือสามัญ 

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขท่ีถูกตอง 

รูปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
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ขอ  ๕๕ วิชา นักพัฒนาความซ่ือสัตยสุจริต

ลักษณะเครื่องหมาย  
วิชา นักพัฒนาความซ่ือสัตยสุจริต มีรูปลักษณ
ขอบสีเขียว
ตรา
ลูกเสือสามัญ

 
การประดับเครื่องหมาย   

ประดับท่ีแขนซายหรือสายสะพายลูกเสือสามัญ
หลักสูตร 
๑. มีความรู เขาใจ และสามารถปฏิบัติตามคําปฏิญาณ

ลูกเสือสามัญ 
๒. มีความรู เขาใจ และสามารถปฏิบัติตนตามหลักเบญจศีล

สามัญ 
๓. สามารถแสดงตนใหเห็นวาเปน

อยางนอย ๓ คน แสดงตอผูกํากับลูกเสือ
๔. รวมกับสมาชิกในหมูจัดทําโค

ขอ ๖, ขอ ๗, ขอ ๘ และ ขอ 
๕. เรียนรูและทําความเขาใจเก่ียวกับยุทธศาสตร
๖. เรียนรูและทําความเขาใจการมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
๗. ไดรับการทดสอบและรับรองผลจากผูบังคับบัญชา
๘. ไดรับการรับรองจากสํานักงาน ป
๙. ไดรับอนุมัติผลการประเมินจากเลขาธิการสํานักงานลูกเสือแหงชาติ หรือสํานักงานลูกเสือจังหวัดแลวแต

กรณี ใหประดับเครื่องหมายลูกเสือสามัญชอสะอาด

เนื้อหาวิชา 
๑. คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญ
๒. การปฏิบัติตามหลักเบญจศีล 
๓. การปฏิบัติตามคานิยมหลัก ๑๒ 

ขอ ๑. มีความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย
ขอ ๒. ซ่ือสัตย เสียสละ อดทน มีอุดมการณในสิ่งท่ีดีงามเพ่ือสวนรวม
ขอ ๖. มีศีลธรรม รักษาความสัตย หวังดีตอผูอ่ืน เผื่อแผและแบงปน
ขอ ๗. เขาใจและเรียนรูการเปนประชาธิปไตย
ขอ ๘. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักเคารพผูใหญ
ขอ ๙. มีสติรูตัว รูคิด รูทํา 

๓๑ 

วิชาพิเศษลูกเสือสามัญชอสะอาด 
 

นักพัฒนาความซ่ือสัตยสุจริต 

ลักษณะเครื่องหมาย   
วิชา นักพัฒนาความซ่ือสัตยสุจริต มีรูปลักษณะเครื่องหมายประกอบดวย
ขอบสีเขียว พ้ืนสีขาว ภายในประกอบดวยตราสัญลักษณลูกเสือแหงชาติ
ตราสัญลักษณชอสะอาด จํานวน ๒ รูป ดานลางมีอักษร
ลูกเสือสามัญ 

ายหรือสายสะพายลูกเสือสามัญ  

าใจ และสามารถปฏิบัติตามคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญ จนเปนท่ียอมรับของผูกํากั

สามารถปฏิบัติตนตามหลักเบญจศีล เบญจธรรม จนเปนท่ียอมรับของผูกํากับ

สามารถแสดงตนใหเห็นวาเปนผูมีความซ่ือสัตยสุจริต โดยมีคํารับรองจากผูปกครองและเพ่ือนบาน
แสดงตอผูกํากับลูกเสือสามัญ 

ทําโครงการการมีสวนรวมในการปฏิบัติตามคานิยมหลัก ๑๒ 
และ ขอ ๙ 

เรียนรูและทําความเขาใจเก่ียวกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
เรียนรูและทําความเขาใจการมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

การทดสอบและรับรองผลจากผูบังคับบัญชา อยางนอย ๓ คน 
ไดรับการรับรองจากสํานักงาน ป.ป.ช. เพ่ือขออนุมัติประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ
ไดรับอนุมัติผลการประเมินจากเลขาธิการสํานักงานลูกเสือแหงชาติ หรือสํานักงานลูกเสือจังหวัดแลวแต

ลูกเสือสามัญชอสะอาด 

และกฎของลูกเสือสามัญ 
 เบญจธรรม เปรียบเทียบกับคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ
๑๒ ประการ  

มีความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย  
ซ่ือสัตย เสียสละ อดทน มีอุดมการณในสิ่งท่ีดีงามเพ่ือสวนรวม 

รักษาความสัตย หวังดีตอผูอ่ืน เผื่อแผและแบงปน 
ใจและเรียนรูการเปนประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขท่ีถูกตอง

มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักเคารพผูใหญ 
มีสติรูตัว รูคิด รูทํา รูปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

ะเครื่องหมายประกอบดวย วงกลม
สัญลักษณลูกเสือแหงชาติ               

อักษร “ล.ส.” สีเขียว หมายถึง 

จนเปนท่ียอมรับของผูกํากับ

เปนท่ียอมรับของผูกํากับลูกเสือ

ผูปกครองและเพ่ือนบาน        

๑๒ ประการ ขอ ๑, ขอ ๒, 

การปองกันและปราบปรามการทุจริต 

เพ่ือขออนุมัติประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ 
ไดรับอนุมัติผลการประเมินจากเลขาธิการสํานักงานลูกเสือแหงชาติ หรือสํานักงานลูกเสือจังหวัดแลวแต

ลูกเสือสามัญ 

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขท่ีถูกตอง 

รูปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
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๔. ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปร
การตอตานการทุจริต เนนการ
สาธารณะ 

๕. การปฏิบัติในการมีสวนรวมของลูกเสือชอสะอาด
๖. การจัดทํารายงานเพ่ือขอรับและประดับเครื่องหมา
๗. การจัดทําโครงการรณรงคสรางเครือขายกา

โครงการ โดยมีสมาชิกเครือขาย
 
ขอ ๕๖ วิชา นักสรางเครือขายลูกเสือสามัญชอสะอาด

   ลักษณะเครื่องหมาย  
วิชา 
ประกอบดวย
ลูกเสือแหงชาติ
เปนเครือขาย

 
การประดับเครื่องหมาย 

ประดับท่ีแขนซายหรือสายสะพายลูกเสือสามัญ
หลักสูตร 
๑. มีความรู เขาใจ และสามารถปฏิบัติตามคําปฏิญาณ กฎ และคติ

ผูกํากับลูกเสือสามัญ 
๒. มีความรู เขาใจ และสามารถปฏิบัติ

ลูกเสือสามัญ 
๓. ลูกเสือสามัญชอสะอาดยึดม่ันในคานิยม
๔. เรียนรูและทําความเขาใจเก่ียวกับยุทธศาสตร
๕. เรียนรูและทําความเขาใจการมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
๖. สามารถสรางเครือขายในชุมชน

แสดงตอผูกํากับลูกเสือสามัญ
๗. รวมกับสมาชิกในหมูจัดทําโครงการรณรงคสรางเครือขายตอตาน

อยางนอย ๒ หมู 
๘. การจัดทํารายงานเพ่ือขอรับและประดับเครื่องหมา
๙. ไดรับการทดสอบและรับรองผลจากผูบังคับบัญชา

๑๐. ไดรับการรับรองจากสํานักงาน ป
๑๑. ไดรับอนุมัติผลการประเมินจากเลขาธิการสํานักงานลูกเสือแหงชาติ หรือสํานักงานลูกเสือจังหวัดแลวแต

กรณี ใหประดับเครื่องหมายลูกเสือสามัญชอสะอาด

 
 

๓๒ 

การปองกันและปราบปรามการทุจริต ยุทธศาสตรท่ี ๑ 
การตอตานการทุจริต เนนการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคนในทุกภาคสวนในการรักษาประโยชน

การมีสวนรวมของลูกเสือชอสะอาด 
เพ่ือขอรับและประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ 

การจัดทําโครงการรณรงคสรางเครือขายการพัฒนาความซ่ือสัตยรวมกับสมาชิ
เครือขายเพ่ิมข้ึน อยางนอย ๑ หมู ภายในเวลา ๔ เดือน 

นักสรางเครือขายลูกเสือสามัญชอสะอาด 

ลักษณะเครื่องหมาย   
วิชา นักสรางเครือขายลูกเสือสามัญชอสะอาด มีรูปลักษณ
ประกอบดวย วงกลมขอบสีเขียว พ้ืนสีขาว ภายในประกอบดวย
ลูกเสือแหงชาติ ตราสัญลักษณชอสะอาด จํานวน ๒ รูป
เปนเครือขาย ดานลางมีอักษร “ล.ส.” สีเขียว หมายถึง ลูกเสือสามัญ

ายหรือสายสะพายลูกเสือสามัญ  

รู เขาใจ และสามารถปฏิบัติตามคําปฏิญาณ กฎ และคติพจนของลูกเสือสามัญ

สามารถปฏิบัติตามหลักศาสนาท่ีตนนับถือ โดยเปรียบเทียบกับคํา

อสะอาดยึดม่ันในคานิยมหลัก ๑๒ ประการ ขอ ๔, ขอ ๗, ขอ ๑๐, 
เรียนรูและทําความเขาใจเก่ียวกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
เรียนรูและทําความเขาใจการมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
สามารถสรางเครือขายในชุมชน อยางนอย ๑ คน ตอสมาชิกเครือขาย ๓ คน โดยมี
แสดงตอผูกํากับลูกเสือสามัญ 
รวมกับสมาชิกในหมูจัดทําโครงการรณรงคสรางเครือขายตอตานการทุจริต โดย

เพ่ือขอรับและประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ 
การทดสอบและรับรองผลจากผูบังคับบัญชา อยางนอย ๓ คน 

ไดรับการรับรองจากสํานักงาน ป.ป.ช. เพ่ือขออนุมัติประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ
ไดรับอนุมัติผลการประเมินจากเลขาธิการสํานักงานลูกเสือแหงชาติ หรือสํานักงานลูกเสือจังหวัดแลวแต

ลูกเสือสามัญชอสะอาด 

๑ ปลูกและปลุกจิตสํานึก      
เปลี่ยนฐานความคิดของคนในทุกภาคสวนในการรักษาประโยชน

ชิกภายในหมู อยางนอย ๒ 

มีรูปลักษณะเครื่องหมาย
ภายในประกอบดวยตราสัญลักษณ

รูป รองรับดวยรูปมือจับกัน
ลูกเสือสามัญ  

พจนของลูกเสือสามัญ จนเปนท่ียอมรับของ        

ศาสนาท่ีตนนับถือ โดยเปรียบเทียบกับคําปฏิญาณและกฎของ

 ขอ ๑๑ และ ขอ ๑๒  
การปองกันและปราบปรามการทุจริต 

คน โดยมีคํารับรองจากผูปกครอง

โดยมีสมาชิกเครือขายเพ่ิมข้ึน 

เพ่ือขออนุมัติประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ 
ไดรับอนุมัติผลการประเมินจากเลขาธิการสํานักงานลูกเสือแหงชาติ หรือสํานักงานลูกเสือจังหวัดแลวแต

 

 

ขอ ๕๗ วิชา นักพัฒนาวินัยพลเมือง

ลักษณะเครื่องหมาย  
วิชา นัก
ขอบสีเขียว
๓ 
หมายถึง

 
การประดับเครื่องหมาย   

ประดับท่ีแขนซายหรือสายสะพายลูกเสือสามัญ
หลักสูตร 
๑. มีความรู เขาใจ และสามารถวิเคราะหสังคมแวดลอมตนเอง 
๒. มีความรู เขาใจ และสามารถระบุไดวา

และกฎหมาย  
๓. เรียนรูและทําความเขาใจเก่ียวกับวินัยท่ีดี
๔. เรียนรูและทําความเขาใจการเสริมสรางวินัยใหกับตน
๕. สามารถสรางเครือขายผูดํารงไวซึ่งวินัย

จากผูปกครองแสดงตอผูกํากับลูกเสือ
๖. รวมกับสมาชิกในหมูจัดทําโครงการรณรงคสงเสริมวินัยของสมาชิกในหมู และรณรงครวบรวมสมาชิกใหมี

จํานวนมากข้ึน โดยจัดทําบัญชี
๗. การจัดทํารายงานเพ่ือขอรับและประดับเครื่องหมา
๘. ไดรับการทดสอบและรับรองผลจากผูบังคับบัญชา
๙. ไดรับการรับรองจากสํานักงาน ป

๑๐. ไดรับอนุมัติผลการประเมินจากเลขาธิการสํานักงานลูกเสือแหงชาติ หรือสํานักงานลูกเสือจังหวัดแลวแต
กรณี ใหประดับเครื่องหมายลูกเสือสามัญชอสะอาด

เนื้อหาวิชา  
 ใหลูกเสือสามัญมีความรู ความสามารถในการวิเคราะหสังคมแวดลอมตนเอง 
ใดหรือบุคคลใด กระทําการท่ีไมสอดคลองกับระเบียบ วินัย 
ผูปกครอง ครู หรือเพ่ือนรวมชั้นเรียนฟงได พรอมท้ังสามารถชี้ให
จะตองเปนอยางไร 
 
 
 
 
 

๓๓ 

นักพัฒนาวินัยพลเมือง 

ลักษณะเครื่องหมาย   
วิชา นักพัฒนาวินัยพลเมือง มีรูปลักษณะเครื่องหมายประกอบดวย
ขอบสีเขียว พ้ืนสีขาว ภายในประกอบดวยตราสัญลักษณลูกเสือแห

 รูป ตราสัญลักษณชอสะอาด จํานวน ๒ รูป ดานลางมี
หมายถึง ลูกเสือสามัญ 

ายหรือสายสะพายลูกเสือสามัญ  

รู เขาใจ และสามารถวิเคราะหสังคมแวดลอมตนเอง  
มีความรู เขาใจ และสามารถระบุไดวาเหตุการณใดหรือบุคคลใดกระทําการท่ีไมสอดคลองกับระเบียบ วินัย

เรียนรูและทําความเขาใจเก่ียวกับวินัยท่ีดี สรางพลเมืองท่ีดีของชาติ 
เรียนรูและทําความเขาใจการเสริมสรางวินัยใหกับตนและสมาชิกในหมู 
สามารถสรางเครือขายผูดํารงไวซึ่งวินัยภายใน อยางนอย ๑ คน ตอสมาชิกเครือขาย 

แสดงตอผูกํากับลูกเสือสามัญ 
รวมกับสมาชิกในหมูจัดทําโครงการรณรงคสงเสริมวินัยของสมาชิกในหมู และรณรงครวบรวมสมาชิกใหมี
จํานวนมากข้ึน โดยจัดทําบัญชีแสดงตอผูกํากับลูกเสือสามัญ 

เพ่ือขอรับและประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ 
การทดสอบและรับรองผลจากผูบังคับบัญชา อยางนอย ๓ คน 

ไดรับการรับรองจากสํานักงาน ป.ป.ช. เพ่ือขออนุมัติประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ
ไดรับอนุมัติผลการประเมินจากเลขาธิการสํานักงานลูกเสือแหงชาติ หรือสํานักงานลูกเสือจังหวัดแลวแต

ลูกเสือสามัญชอสะอาด 

ความสามารถในการวิเคราะหสังคมแวดลอมตนเอง โดยสามารถระบุได
กระทําการท่ีไมสอดคลองกับระเบียบ วินัย และกฎหมาย และสามารถนํามายกเปนตัวอยางให

ผูปกครอง ครู หรือเพ่ือนรวมชั้นเรียนฟงได พรอมท้ังสามารถชี้ใหเห็นวาการกระทําท่ีถูกตองหรือ

ะเครื่องหมายประกอบดวย วงกลม      
สัญลักษณลูกเสือแหงชาติ จํานวน 

ดานลางมีอักษร “ล.ส.” สีเขียว 

รท่ีไมสอดคลองกับระเบียบ วินัย 

คน ตอสมาชิกเครือขาย ๓ คน โดยมีคํารับรอง

รวมกับสมาชิกในหมูจัดทําโครงการรณรงคสงเสริมวินัยของสมาชิกในหมู และรณรงครวบรวมสมาชิกใหมี

เพ่ือขออนุมัติประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ 
ไดรับอนุมัติผลการประเมินจากเลขาธิการสํานักงานลูกเสือแหงชาติ หรือสํานักงานลูกเสือจังหวัดแลวแต

โดยสามารถระบุไดวาเหตุการณ
สามารถนํามายกเปนตัวอยางให

นวาการกระทําท่ีถูกตองหรือเปนพลเมืองดี
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ขอ ๕๗ วิชา นักพัฒนาวินัยพลเมือง

ลักษณะเครื่องหมาย  
วิชา นัก
ขอบสีเขียว
๓ 
หมายถึง

 
การประดับเครื่องหมาย   

ประดับท่ีแขนซายหรือสายสะพายลูกเสือสามัญ
หลักสูตร 
๑. มีความรู เขาใจ และสามารถวิเคราะหสังคมแวดลอมตนเอง 
๒. มีความรู เขาใจ และสามารถระบุไดวา

และกฎหมาย  
๓. เรียนรูและทําความเขาใจเก่ียวกับวินัยท่ีดี
๔. เรียนรูและทําความเขาใจการเสริมสรางวินัยใหกับตน
๕. สามารถสรางเครือขายผูดํารงไวซึ่งวินัย

จากผูปกครองแสดงตอผูกํากับลูกเสือ
๖. รวมกับสมาชิกในหมูจัดทําโครงการรณรงคสงเสริมวินัยของสมาชิกในหมู และรณรงครวบรวมสมาชิกใหมี

จํานวนมากข้ึน โดยจัดทําบัญชี
๗. การจัดทํารายงานเพ่ือขอรับและประดับเครื่องหมา
๘. ไดรับการทดสอบและรับรองผลจากผูบังคับบัญชา
๙. ไดรับการรับรองจากสํานักงาน ป

๑๐. ไดรับอนุมัติผลการประเมินจากเลขาธิการสํานักงานลูกเสือแหงชาติ หรือสํานักงานลูกเสือจังหวัดแลวแต
กรณี ใหประดับเครื่องหมายลูกเสือสามัญชอสะอาด

เนื้อหาวิชา  
 ใหลูกเสือสามัญมีความรู ความสามารถในการวิเคราะหสังคมแวดลอมตนเอง 
ใดหรือบุคคลใด กระทําการท่ีไมสอดคลองกับระเบียบ วินัย 
ผูปกครอง ครู หรือเพ่ือนรวมชั้นเรียนฟงได พรอมท้ังสามารถชี้ให
จะตองเปนอยางไร 
 
 
 
 
 

๓๓ 

นักพัฒนาวินัยพลเมือง 

ลักษณะเครื่องหมาย   
วิชา นักพัฒนาวินัยพลเมือง มีรูปลักษณะเครื่องหมายประกอบดวย
ขอบสีเขียว พ้ืนสีขาว ภายในประกอบดวยตราสัญลักษณลูกเสือแห

 รูป ตราสัญลักษณชอสะอาด จํานวน ๒ รูป ดานลางมี
หมายถึง ลูกเสือสามัญ 

ายหรือสายสะพายลูกเสือสามัญ  

รู เขาใจ และสามารถวิเคราะหสังคมแวดลอมตนเอง  
มีความรู เขาใจ และสามารถระบุไดวาเหตุการณใดหรือบุคคลใดกระทําการท่ีไมสอดคลองกับระเบียบ วินัย

เรียนรูและทําความเขาใจเก่ียวกับวินัยท่ีดี สรางพลเมืองท่ีดีของชาติ 
เรียนรูและทําความเขาใจการเสริมสรางวินัยใหกับตนและสมาชิกในหมู 
สามารถสรางเครือขายผูดํารงไวซึ่งวินัยภายใน อยางนอย ๑ คน ตอสมาชิกเครือขาย 

แสดงตอผูกํากับลูกเสือสามัญ 
รวมกับสมาชิกในหมูจัดทําโครงการรณรงคสงเสริมวินัยของสมาชิกในหมู และรณรงครวบรวมสมาชิกใหมี
จํานวนมากข้ึน โดยจัดทําบัญชีแสดงตอผูกํากับลูกเสือสามัญ 

เพ่ือขอรับและประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ 
การทดสอบและรับรองผลจากผูบังคับบัญชา อยางนอย ๓ คน 

ไดรับการรับรองจากสํานักงาน ป.ป.ช. เพ่ือขออนุมัติประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ
ไดรับอนุมัติผลการประเมินจากเลขาธิการสํานักงานลูกเสือแหงชาติ หรือสํานักงานลูกเสือจังหวัดแลวแต

ลูกเสือสามัญชอสะอาด 

ความสามารถในการวิเคราะหสังคมแวดลอมตนเอง โดยสามารถระบุได
กระทําการท่ีไมสอดคลองกับระเบียบ วินัย และกฎหมาย และสามารถนํามายกเปนตัวอยางให

ผูปกครอง ครู หรือเพ่ือนรวมชั้นเรียนฟงได พรอมท้ังสามารถชี้ใหเห็นวาการกระทําท่ีถูกตองหรือ

ะเครื่องหมายประกอบดวย วงกลม      
สัญลักษณลูกเสือแหงชาติ จํานวน 

ดานลางมีอักษร “ล.ส.” สีเขียว 

รท่ีไมสอดคลองกับระเบียบ วินัย 

คน ตอสมาชิกเครือขาย ๓ คน โดยมีคํารับรอง

รวมกับสมาชิกในหมูจัดทําโครงการรณรงคสงเสริมวินัยของสมาชิกในหมู และรณรงครวบรวมสมาชิกใหมี

เพ่ือขออนุมัติประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ 
ไดรับอนุมัติผลการประเมินจากเลขาธิการสํานักงานลูกเสือแหงชาติ หรือสํานักงานลูกเสือจังหวัดแลวแต

โดยสามารถระบุไดวาเหตุการณ
สามารถนํามายกเปนตัวอยางให

นวาการกระทําท่ีถูกตองหรือเปนพลเมืองดี
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ขอ ๕๘ เครื่องหมายลูกเสือสามัญชอสะอาด  

ลักษณะเครื่องหมาย
เครื่องหมายลูกเสือสามัญชอสะอาด เปนรูปโล ขนาดความสูง 
มีกรอบเปนเสนสีเขี
สัญลักษณลูกเสือแหงชาติ ดานซายมีตราสัญลักษณสํานักงาน
มีตราสัญลักษณชอสะอาด ตราสัญลักษณท้ังสามปกดวยไหมบนพ้ืนผาสีเขียวออน

 
การประดับเครื่องหมาย ประดับเหนือกระเปาเสื้อดานซาย
หลักสูตร 
๑. สอบไดและประดับเครื่องหมาย

๑ วิชา จากวิชาตอไปนี้ 
 ขอ ๕๕ นักพัฒนาความซ่ือสัตยสุจริต
 ขอ ๕๖ นักสรางเครือขายลูกเสื
๒. สอบไดและประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือสามัญอ่ืน ๆ 

ขอ ๑๒ ผูใหการปฐมพยาบาล
ขอ ๑๕ ชาวคาย 
ขอ ๑๖ ผูประกอบอาหารในคาย
ขอ ๒๕ นักธรรมชาติศึกษา
ขอ ๓๔ นักดาราศาสตรเบื้องตน
ขอ ๔๗ การหามิตร 

๓. สอบไดและประดับเครื่องหมายวิชา
ขอ ๕๕ นักพัฒนาความซ่ือสัตยสุจริต
ขอ ๕๖ นักสรางเครือขายลูกเสือสามัญชอสะอาด
ขอ ๕๗ นักพัฒนาวินัยพลเมือง

๔. รวมกับสมาชิกในหมูปฏิบัติตามโครงการสรางเครือขายลูกเสือสามัญชอสะอาด 
อยางนอย ๑ หมู ภายในเวลา

๕. ปฏิบัติตนเปนผูประหยัด ซ่ือสัตยสุจริต 
๒ คน  

๖. ไดรับการรับรองจากสํานักงาน
๗. ไดรับอนุมัติผลการประเมินจากเลขาธิการสํานักงานลูกเสือแหงชาติ หรือสํานักงานลูกเสือจังหวัดแลวแต

กรณี ใหประดับเครื่องหมายลูกเสือสามัญชอสะอาด
 

๓๔ 

เครื่องหมายลูกเสือสามัญชอสะอาด   

ลักษณะเครื่องหมาย 
เครื่องหมายลูกเสือสามัญชอสะอาด เปนรูปโล ขนาดความสูง 
มีกรอบเปนเสนสีเขียว แบงออกเปนสามสวน ประกอบดวย 
สัญลักษณลูกเสือแหงชาติ ดานซายมีตราสัญลักษณสํานักงาน
มีตราสัญลักษณชอสะอาด ตราสัญลักษณท้ังสามปกดวยไหมบนพ้ืนผาสีเขียวออน

ประดับเหนือกระเปาเสื้อดานซาย 

ระดับเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือสามัญ วิชานักผจญภัย และวิชาพิเศษลูกเสือสามัญชอสะอาด

นักพัฒนาความซ่ือสัตยสุจริต 
นักสรางเครือขายลูกเสือสามัญชอสะอาด 

มายวิชาพิเศษลูกเสือสามัญอ่ืน ๆ ๓ วิชา จากวิชาตอไปนี้
ผูใหการปฐมพยาบาล 

ผูประกอบอาหารในคาย 
นักธรรมชาติศึกษา 
นักดาราศาสตรเบื้องตน 

รื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือสามัญชอสะอาด ๒ วิชา จากวิชาตอไปนี้
นักพัฒนาความซ่ือสัตยสุจริต 
นักสรางเครือขายลูกเสือสามัญชอสะอาด 
นักพัฒนาวินัยพลเมือง 

ปฏิบัติตามโครงการสรางเครือขายลูกเสือสามัญชอสะอาด โดย
หมู ภายในเวลา ๔ เดือน 

ปฏิบัติตนเปนผูประหยัด ซ่ือสัตยสุจริต โดยมีคํารับรองจากผูปกครองและผูกํากับ

การรับรองจากสํานักงาน ป.ป.ช. เพ่ือขออนุมัติประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ
ไดรับอนุมัติผลการประเมินจากเลขาธิการสํานักงานลูกเสือแหงชาติ หรือสํานักงานลูกเสือจังหวัดแลวแต

ลูกเสือสามัญชอสะอาด 

 

 

 

เครื่องหมายลูกเสือสามัญชอสะอาด เปนรูปโล ขนาดความสูง ๖ ซ.ม. กวาง ๕ ซ.ม. 
ประกอบดวย สวนบนมีตรา

สัญลักษณลูกเสือแหงชาติ ดานซายมีตราสัญลักษณสํานักงาน ป.ป.ช. และดานขวา
มีตราสัญลักษณชอสะอาด ตราสัญลักษณท้ังสามปกดวยไหมบนพ้ืนผาสีเขียวออน  

และวิชาพิเศษลูกเสือสามัญชอสะอาด 

วิชา จากวิชาตอไปนี้ 

จากวิชาตอไปนี้ 

โดยมีสมาชิกเครือขายเพ่ิมข้ึน 

ผูกํากับลูกเสือสามัญ อยางนอย     

เพ่ือขออนุมัติประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ 
ไดรับอนุมัติผลการประเมินจากเลขาธิการสํานักงานลูกเสือแหงชาติ หรือสํานักงานลูกเสือจังหวัดแลวแต

 

 

ขอ ๗๗ วิชา นักสรางเครือขายลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาด

ลักษณะเครื่องหมาย
วิชา นักสรางเครือขายลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาด มีรูปลักษณะเครื่องหมาย
ประกอบดวย 
ภายในประกอบดวย
จํานวน 
สีเลือดหมู

การประดับเครื่องหมาย 
ประดับท่ีแขนซายหรือสายสะพายลูกเสือสามัญรุนใหญ 

หลักสูตร 
๑. มีความรู เขาใจ และสามารถปฏิบัติตามคําปฏิญาณ กฎ และคติพจนของลูกเสือสามัญรุนใหญ จนเปนท่ี

ยอมรับของผูกํากับลูกเสือสามัญรุนใหญ
๒. มีความรู เขาใจ และสามารถปฏิบัติ

และกฎของลูกเสือสามัญรุนใหญ
๓. ลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาดยึดม่ันในคานิยม
๔. เรียนรูและทําความเขาใจเก่ียวกับยุทธศาสตร

การปองกันและปราบปรามการทุจริตของรัฐบาล
๕. เรียนรูและทําความเขาใจการมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตในระดับชุมชน
๖. สามารถสรางเครือขายในชุมชน

แสดงตอผูกํากับลูกเสือสามัญ
๗. รวมกับสมาชิกในหมูจัดทําโครงการรณรงคสรางเครือขายตอตาน

อยางนอย ๑ หมู ภายในเวลา 
๘. การจัดทํารายงานเพ่ือขอรับและประดับเครื่องหมา
๘. ไดรับการทดสอบและรับรองผลจาก
๙. ไดรับการรับรองจากสํานักงาน ป

๑๐. ไดรับอนุมัติผลการประเมินจากเลขาธิการสํานักงานลูกเสือแหงชาติ หรือสํานักงานลูกเสือจังหวัดแลวแต
กรณี ใหประดับเครื่องหมายลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาด

เนื้อหาวิชา 
๑. คําปฏิญาณ กฎ และคติพจน
๒. “คุณธรรม”“จริยธรรม” และการดํารงอยูกับสังคมประชาธิปไตย
๓. การเปรียบเทียบหลักศาสนากับคําปฏิญาณและกฎ
๔. คานิยมหลัก ๑๒ ประการ      
๕. ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม
๖. การมีสวนรวมและสรางเครือขายการปองกันและปราบปรามการทุจริต

๓๕ 

วิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาด 
 

นักสรางเครือขายลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาด 

ลักษณะเครื่องหมาย 
วิชา นักสรางเครือขายลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาด มีรูปลักษณะเครื่องหมาย
ประกอบดวย สี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด ๓.๕ ซ.ม. มีขอบเปนสีเลือดหมู พ้ืนสีขาว 
ภายในประกอบดวยตราสัญลักษณลูกเสือแหงชาติ 
จํานวน ๒ รูป รองรับดวยรูปมือจับกันเปนเครือขาย 
สีเลือดหมู หมายถึง ลูกเสือสามัญรุนใหญ 

ยสะพายลูกเสือสามัญรุนใหญ  

รู เขาใจ และสามารถปฏิบัติตามคําปฏิญาณ กฎ และคติพจนของลูกเสือสามัญรุนใหญ จนเปนท่ี
ยอมรับของผูกํากับลูกเสือสามัญรุนใหญ  

สามารถปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนาท่ีตนนับถือ โดยเปรียบเทียบกับคําปฏิญาณ
สามัญรุนใหญ 

ลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาดยึดม่ันในคานิยมหลัก ๑๒ ประการ  
เรียนรูและทําความเขาใจเก่ียวกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต และนโยบา

ปราบปรามการทุจริตของรัฐบาล 
เรียนรูและทําความเขาใจการมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตในระดับชุมชน
สามารถสรางเครือขายในชุมชน อยางนอย ๑ คน ตอสมาชิกเครือขาย ๕ คน โดยมีคํารับรองจาก
แสดงตอผูกํากับลูกเสือสามัญรุนใหญ 
รวมกับสมาชิกในหมูจัดทําโครงการรณรงคสรางเครือขายตอตานการทุจริต โดย

หมู ภายในเวลา ๔ เดือน 
เพ่ือขอรับและประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ 

รับรองผลจากผูบังคับบัญชา อยางนอย ๓ คน 
ไดรับการรับรองจากสํานักงาน ป.ป.ช. เพ่ือขออนุมัติประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ
ไดรับอนุมัติผลการประเมินจากเลขาธิการสํานักงานลูกเสือแหงชาติ หรือสํานักงานลูกเสือจังหวัดแลวแต

ลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาด 

คําปฏิญาณ กฎ และคติพจนของลูกเสือสามัญรุนใหญ 
และการดํารงอยูกับสังคมประชาธิปไตย 

กับคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญรุนใหญ 
       

การปองกันและปราบปรามการทุจริต ระดับลูกเสือสามัญรุนใหญ
การมีสวนรวมและสรางเครือขายการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระดับลูกเสือสามัญรุนใหญ

วิชา นักสรางเครือขายลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาด มีรูปลักษณะเครื่องหมาย
มีขอบเปนสีเลือดหมู พ้ืนสีขาว 

สัญลักษณลูกเสือแหงชาติ ตราสัญลักษณชอสะอาด       
 ดานลางมีอักษร “ล.ญ.”        

รู เขาใจ และสามารถปฏิบัติตามคําปฏิญาณ กฎ และคติพจนของลูกเสือสามัญรุนใหญ จนเปนท่ี

ศาสนาท่ีตนนับถือ โดยเปรียบเทียบกับคําปฏิญาณ

การปองกันและปราบปรามการทุจริต และนโยบาย

เรียนรูและทําความเขาใจการมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตในระดับชุมชน 
โดยมีคํารับรองจากผูปกครอง

ทุจริต โดยมีสมาชิกเครือขายเพ่ิมข้ึน 

เพ่ือขออนุมัติประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ 
ไดรับอนุมัติผลการประเมินจากเลขาธิการสํานักงานลูกเสือแหงชาติ หรือสํานักงานลูกเสือจังหวัดแลวแต

จริต ระดับลูกเสือสามัญรุนใหญ 
ระดับลูกเสือสามัญรุนใหญ 
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ขอ ๗๗ วิชา นักสรางเครือขายลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาด

ลักษณะเครื่องหมาย
วิชา นักสรางเครือขายลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาด มีรูปลักษณะเครื่องหมาย
ประกอบดวย 
ภายในประกอบดวย
จํานวน 
สีเลือดหมู

การประดับเครื่องหมาย 
ประดับท่ีแขนซายหรือสายสะพายลูกเสือสามัญรุนใหญ 

หลักสูตร 
๑. มีความรู เขาใจ และสามารถปฏิบัติตามคําปฏิญาณ กฎ และคติพจนของลูกเสือสามัญรุนใหญ จนเปนท่ี

ยอมรับของผูกํากับลูกเสือสามัญรุนใหญ
๒. มีความรู เขาใจ และสามารถปฏิบัติ

และกฎของลูกเสือสามัญรุนใหญ
๓. ลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาดยึดม่ันในคานิยม
๔. เรียนรูและทําความเขาใจเก่ียวกับยุทธศาสตร

การปองกันและปราบปรามการทุจริตของรัฐบาล
๕. เรียนรูและทําความเขาใจการมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตในระดับชุมชน
๖. สามารถสรางเครือขายในชุมชน

แสดงตอผูกํากับลูกเสือสามัญ
๗. รวมกับสมาชิกในหมูจัดทําโครงการรณรงคสรางเครือขายตอตาน

อยางนอย ๑ หมู ภายในเวลา 
๘. การจัดทํารายงานเพ่ือขอรับและประดับเครื่องหมา
๘. ไดรับการทดสอบและรับรองผลจาก
๙. ไดรับการรับรองจากสํานักงาน ป

๑๐. ไดรับอนุมัติผลการประเมินจากเลขาธิการสํานักงานลูกเสือแหงชาติ หรือสํานักงานลูกเสือจังหวัดแลวแต
กรณี ใหประดับเครื่องหมายลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาด

เนื้อหาวิชา 
๑. คําปฏิญาณ กฎ และคติพจน
๒. “คุณธรรม”“จริยธรรม” และการดํารงอยูกับสังคมประชาธิปไตย
๓. การเปรียบเทียบหลักศาสนากับคําปฏิญาณและกฎ
๔. คานิยมหลัก ๑๒ ประการ      
๕. ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม
๖. การมีสวนรวมและสรางเครือขายการปองกันและปราบปรามการทุจริต

๓๕ 

วิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาด 
 

นักสรางเครือขายลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาด 

ลักษณะเครื่องหมาย 
วิชา นักสรางเครือขายลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาด มีรูปลักษณะเครื่องหมาย
ประกอบดวย สี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด ๓.๕ ซ.ม. มีขอบเปนสีเลือดหมู พ้ืนสีขาว 
ภายในประกอบดวยตราสัญลักษณลูกเสือแหงชาติ 
จํานวน ๒ รูป รองรับดวยรูปมือจับกันเปนเครือขาย 
สีเลือดหมู หมายถึง ลูกเสือสามัญรุนใหญ 

ยสะพายลูกเสือสามัญรุนใหญ  

รู เขาใจ และสามารถปฏิบัติตามคําปฏิญาณ กฎ และคติพจนของลูกเสือสามัญรุนใหญ จนเปนท่ี
ยอมรับของผูกํากับลูกเสือสามัญรุนใหญ  

สามารถปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนาท่ีตนนับถือ โดยเปรียบเทียบกับคําปฏิญาณ
สามัญรุนใหญ 

ลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาดยึดม่ันในคานิยมหลัก ๑๒ ประการ  
เรียนรูและทําความเขาใจเก่ียวกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต และนโยบา

ปราบปรามการทุจริตของรัฐบาล 
เรียนรูและทําความเขาใจการมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตในระดับชุมชน
สามารถสรางเครือขายในชุมชน อยางนอย ๑ คน ตอสมาชิกเครือขาย ๕ คน โดยมีคํารับรองจาก
แสดงตอผูกํากับลูกเสือสามัญรุนใหญ 
รวมกับสมาชิกในหมูจัดทําโครงการรณรงคสรางเครือขายตอตานการทุจริต โดย

หมู ภายในเวลา ๔ เดือน 
เพ่ือขอรับและประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ 

รับรองผลจากผูบังคับบัญชา อยางนอย ๓ คน 
ไดรับการรับรองจากสํานักงาน ป.ป.ช. เพ่ือขออนุมัติประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ
ไดรับอนุมัติผลการประเมินจากเลขาธิการสํานักงานลูกเสือแหงชาติ หรือสํานักงานลูกเสือจังหวัดแลวแต

ลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาด 

คําปฏิญาณ กฎ และคติพจนของลูกเสือสามัญรุนใหญ 
และการดํารงอยูกับสังคมประชาธิปไตย 

กับคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญรุนใหญ 
       

การปองกันและปราบปรามการทุจริต ระดับลูกเสือสามัญรุนใหญ
การมีสวนรวมและสรางเครือขายการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระดับลูกเสือสามัญรุนใหญ

วิชา นักสรางเครือขายลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาด มีรูปลักษณะเครื่องหมาย
มีขอบเปนสีเลือดหมู พ้ืนสีขาว 

สัญลักษณลูกเสือแหงชาติ ตราสัญลักษณชอสะอาด       
 ดานลางมีอักษร “ล.ญ.”        

รู เขาใจ และสามารถปฏิบัติตามคําปฏิญาณ กฎ และคติพจนของลูกเสือสามัญรุนใหญ จนเปนท่ี

ศาสนาท่ีตนนับถือ โดยเปรียบเทียบกับคําปฏิญาณ

การปองกันและปราบปรามการทุจริต และนโยบาย

เรียนรูและทําความเขาใจการมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตในระดับชุมชน 
โดยมีคํารับรองจากผูปกครอง

ทุจริต โดยมีสมาชิกเครือขายเพ่ิมข้ึน 

เพ่ือขออนุมัติประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ 
ไดรับอนุมัติผลการประเมินจากเลขาธิการสํานักงานลูกเสือแหงชาติ หรือสํานักงานลูกเสือจังหวัดแลวแต

จริต ระดับลูกเสือสามัญรุนใหญ 
ระดับลูกเสือสามัญรุนใหญ 
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๗. การจัดทํารายงานเพ่ือขอรับและประดับเครื่องหมา
๘. การจัดทําโครงการพัฒนาเครือขายลูกเสือสามัญ
 
ขอ ๗๘ วิชา นักตอตานทุจริตพิชิตคนโกง   

ลักษณะเครื่องหมาย
วิชา นักตอตานทุจริตพิชิตคนโกง
จัตุรัส ขนาด 
สัญลักษณลูกเสือแหงชาติ
รองรับดวย
ลูกเสือสามัญรุนใหญ

การประดับเครื่องหมาย 
ประดับท่ีแขนซายหรือสายสะพายลูกเสือสามัญรุนใหญ 

หลักสูตร  
๑. เรียนรูหลักการและแนวทางการ
๒. เรียนรูยุทธศาสตรชาติวาดวย

ทุจริตพิชิตคนโกงได 
๓. รวมกับสมาชิกในหมูสรางเครือขายตาสับปะรดปองกันและปราบปรามการทุจริต
๔. รณรงคสรางกลุมตอตานทุจริตพิชิตคนโกงดวยการทํากิจกรรม

การจัดเสวนา 
๙. การจัดทํารายงานเพ่ือขอรับและประดับเครื่องหมา
๕. ไดรับการทดสอบและรับรองผลจาก
๖. ไดรับการรับรองจากสํานักงาน ป
๗. ไดรับอนุมัติผลการประเมินจากเลขาธิการสํานักงานลูกเสือแหงชาติ หรือสํานักงานลูกเสือจังหวัดแลวแต

กรณี ใหประดับเครื่องหมายลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาด
เนื้อหาวิชา 
๑. หลักการและแนวทางการตอตาน
๒. หลักธรรมทางศาสนาท่ีนํามาใชพัฒนาใหเปนพลเมืองดี
๓. ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม
๔. หนาท่ีพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
๕. การเผยแพรประชาสัมพันธผลงานของหมู เชน
๖. การสรางแนวรวมในการตอตาน
๗. การจัดทํารายงานเพ่ือขอรับและประดับเครื่องหมา
๘. การจัดทําโครงการพัฒนาเครือขายลูกเสือสามัญ
 
 
 

๓๖ 

เพ่ือขอรับและประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ 
การจัดทําโครงการพัฒนาเครือขายลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาดตอตานทุจริต 

นักตอตานทุจริตพิชิตคนโกง    

ลักษณะเครื่องหมาย 
วิชา นักตอตานทุจริตพิชิตคนโกง มีรูปลักษณะเครื่องหมายประกอบดวย
จัตุรัส ขนาด ๓.๕ ซ.ม. มีขอบเปนสีเลือดหมู พ้ืนสีขาว ภายในประกอบดวย
สัญลักษณลูกเสือแหงชาติ จํานวน ๓ รูป ตราสัญลักษณ
รองรับดวยรูปมือจับกันเปนเครือขาย ดานลางมีอักษร “ล
ลูกเสือสามัญรุนใหญ  

ยสะพายลูกเสือสามัญรุนใหญ  

เรียนรูหลักการและแนวทางการตอตานทุจริตพิชิตคนโกง 
ชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต และสามารถนําไปใชในการ

สรางเครือขายตาสับปะรดปองกันและปราบปรามการทุจริต 
ตานทุจริตพิชิตคนโกงดวยการทํากิจกรรม เชน การจัดนิทรรศการ จั

เพ่ือขอรับและประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ 
การทดสอบและรับรองผลจากผูบังคับบัญชา อยางนอย ๓ คน  

ไดรับการรับรองจากสํานักงาน ป.ป.ช. เพ่ือขออนุมัติประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ
ไดรับอนุมัติผลการประเมินจากเลขาธิการสํานักงานลูกเสือแหงชาติ หรือสํานักงานลูกเสือจังหวัดแลวแต

ลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาด 

ตอตานทุจริตพิชิตคนโกง 
ศาสนาท่ีนํามาใชพัฒนาใหเปนพลเมืองดี 

การปองกันและปราบปรามการทุจริต ระดับลูกเสือสามัญรุนใหญ
หนาท่ีพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

ประชาสัมพันธผลงานของหมู เชน การจัดนิทรรศการ การจัดทําจดหมายข
ตอตานทุจริตพิชิตคนโกง 

เพ่ือขอรับและประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ 
การจัดทําโครงการพัฒนาเครือขายลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาดตอตานทุจริตพิชิตคนโกง

มีรูปลักษณะเครื่องหมายประกอบดวย สี่เหลี่ยม
มีขอบเปนสีเลือดหมู พ้ืนสีขาว ภายในประกอบดวยตรา

ตราสัญลักษณชอสะอาด จํานวน ๒ รูป 
ล.ญ.” สีเลือดหมู หมายถึง 

และสามารถนําไปใชในการตอตาน

 
เชน การจัดนิทรรศการ จัดการแสดง หรือ

เพ่ือขออนุมัติประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ 
ไดรับอนุมัติผลการประเมินจากเลขาธิการสํานักงานลูกเสือแหงชาติ หรือสํานักงานลูกเสือจังหวัดแลวแต

ระดับลูกเสือสามัญรุนใหญ 

นิทรรศการ การจัดทําจดหมายขาว 

ชอสะอาดตอตานทุจริตพิชิตคนโกง 

 

 

ขอ ๗๙ วิชา นักสงเสริมการรักษาผลประโยชนสาธารณะ

ลักษณะเครื่องหมาย
วิชา 
ประกอบดวย สี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 
ภายในประกอบดวย
ป.
สีเลือดหมู

การประดับเครื่องหมาย 
ประดับท่ีแขนซายหรือสายสะพายลูกเสือสามัญ

หลักสูตร 
๑. เรียนรูเรื่องประโยชนสวนตนและประโยชนสาธารณะ
๒. รวมกับสมาชิกในหมูจัดทํากิจกรรมรณรงคใหรวมกันรักษาประโยชนสาธารณะยิ่งกวาประโยชนสวนตน
๓. รวมกับสมาชิกในหมูจัดทําโครงการพิทักษประโยชนสวนรวม ดวยการจัดต้ังกลุมลูกเสือและประชาชน

ในชุมชนรอบโรงเรียน อยางนอย 
๔. การจัดทํารายงานเพ่ือขอรับและประดับเครื่องหมา
๕. ไดรับการทดสอบและรับรองผลจากผูบังคับบัญชา
๖. ไดรับการรับรองจากสํานักงาน ป
๗. ไดรับอนุมัติผลการประเมินจากเลขาธิการสํานักงานลูกเสือแหงชาติ 

กรณี ใหประดับเครื่องหมายลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาด
เนื้อหา 

ใหลูกเสือสามัญรุนใหญเรียนรูเรื่องประโยชนสวนตนและประโยชนสาธารณะ
กิจกรรมรณรงคใหรวมกันรักษาประโยชนสาธารณะยิ่งกวาประโยชนสวนตน
 

๓๗ 

นักสงเสริมการรักษาผลประโยชนสาธารณะ 

ลักษณะเครื่องหมาย 
วิชา นักสงเสริมการรักษาผลประโยชนสาธารณะ มี
ประกอบดวย สี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด ๓.๕ ซ.ม. มีขอบเปนสีเลือดหมู พ้ืนสีขาว
ภายในประกอบดวยตราสัญลักษณลูกเสือแหงชาติ 

.ป.ช. และตราสัญลักษณชอสะอาด จํานวน ๒ รูป 
สีเลือดหมู หมายถึง ลูกเสือสามัญรุนใหญ 

ประดับท่ีแขนซายหรือสายสะพายลูกเสือสามัญรุนใหญ  

เรียนรูเรื่องประโยชนสวนตนและประโยชนสาธารณะ  
กิจกรรมรณรงคใหรวมกันรักษาประโยชนสาธารณะยิ่งกวาประโยชนสวนตน

จัดทําโครงการพิทักษประโยชนสวนรวม ดวยการจัดต้ังกลุมลูกเสือและประชาชน
ในชุมชนรอบโรงเรียน อยางนอย ๑ กลุม ภายในเวลา ๑ ภาคเรียน โดยมีคํารับรอง

เพ่ือขอรับและประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ 
การทดสอบและรับรองผลจากผูบังคับบัญชา อยางนอย ๓ คน  

ไดรับการรับรองจากสํานักงาน ป.ป.ช. เพ่ือขออนุมัติประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ
ไดรับอนุมัติผลการประเมินจากเลขาธิการสํานักงานลูกเสือแหงชาติ หรือสํานักงานลูกเสือจังหวัดแลวแต

ลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาด 

ใหลูกเสือสามัญรุนใหญเรียนรูเรื่องประโยชนสวนตนและประโยชนสาธารณะ โดยรวมกับสมาชิกในหมูจัด
กิจกรรมรณรงคใหรวมกันรักษาประโยชนสาธารณะยิ่งกวาประโยชนสวนตน 

มีรูปลักษณะเครื่องหมาย
มีขอบเปนสีเลือดหมู พ้ืนสีขาว 

 ตราสัญลักษณสํานักงาน 
 ดานลางมีอักษร “ล.ญ.”       

กิจกรรมรณรงคใหรวมกันรักษาประโยชนสาธารณะยิ่งกวาประโยชนสวนตน 
จัดทําโครงการพิทักษประโยชนสวนรวม ดวยการจัดต้ังกลุมลูกเสือและประชาชน          

คํารับรองจากผูนําชุมชน 

เพ่ือขออนุมัติประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ 
หรือสํานักงานลูกเสือจังหวัดแลวแต

โดยรวมกับสมาชิกในหมูจัด
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ขอ ๗๙ วิชา นักสงเสริมการรักษาผลประโยชนสาธารณะ

ลักษณะเครื่องหมาย
วิชา 
ประกอบดวย สี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 
ภายในประกอบดวย
ป.
สีเลือดหมู

การประดับเครื่องหมาย 
ประดับท่ีแขนซายหรือสายสะพายลูกเสือสามัญ

หลักสูตร 
๑. เรียนรูเรื่องประโยชนสวนตนและประโยชนสาธารณะ
๒. รวมกับสมาชิกในหมูจัดทํากิจกรรมรณรงคใหรวมกันรักษาประโยชนสาธารณะยิ่งกวาประโยชนสวนตน
๓. รวมกับสมาชิกในหมูจัดทําโครงการพิทักษประโยชนสวนรวม ดวยการจัดต้ังกลุมลูกเสือและประชาชน

ในชุมชนรอบโรงเรียน อยางนอย 
๔. การจัดทํารายงานเพ่ือขอรับและประดับเครื่องหมา
๕. ไดรับการทดสอบและรับรองผลจากผูบังคับบัญชา
๖. ไดรับการรับรองจากสํานักงาน ป
๗. ไดรับอนุมัติผลการประเมินจากเลขาธิการสํานักงานลูกเสือแหงชาติ 

กรณี ใหประดับเครื่องหมายลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาด
เนื้อหา 

ใหลูกเสือสามัญรุนใหญเรียนรูเรื่องประโยชนสวนตนและประโยชนสาธารณะ
กิจกรรมรณรงคใหรวมกันรักษาประโยชนสาธารณะยิ่งกวาประโยชนสวนตน
 

๓๗ 

นักสงเสริมการรักษาผลประโยชนสาธารณะ 

ลักษณะเครื่องหมาย 
วิชา นักสงเสริมการรักษาผลประโยชนสาธารณะ มี
ประกอบดวย สี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด ๓.๕ ซ.ม. มีขอบเปนสีเลือดหมู พ้ืนสีขาว
ภายในประกอบดวยตราสัญลักษณลูกเสือแหงชาติ 

.ป.ช. และตราสัญลักษณชอสะอาด จํานวน ๒ รูป 
สีเลือดหมู หมายถึง ลูกเสือสามัญรุนใหญ 

ประดับท่ีแขนซายหรือสายสะพายลูกเสือสามัญรุนใหญ  

เรียนรูเรื่องประโยชนสวนตนและประโยชนสาธารณะ  
กิจกรรมรณรงคใหรวมกันรักษาประโยชนสาธารณะยิ่งกวาประโยชนสวนตน

จัดทําโครงการพิทักษประโยชนสวนรวม ดวยการจัดต้ังกลุมลูกเสือและประชาชน
ในชุมชนรอบโรงเรียน อยางนอย ๑ กลุม ภายในเวลา ๑ ภาคเรียน โดยมีคํารับรอง

เพ่ือขอรับและประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ 
การทดสอบและรับรองผลจากผูบังคับบัญชา อยางนอย ๓ คน  

ไดรับการรับรองจากสํานักงาน ป.ป.ช. เพ่ือขออนุมัติประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ
ไดรับอนุมัติผลการประเมินจากเลขาธิการสํานักงานลูกเสือแหงชาติ หรือสํานักงานลูกเสือจังหวัดแลวแต

ลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาด 

ใหลูกเสือสามัญรุนใหญเรียนรูเรื่องประโยชนสวนตนและประโยชนสาธารณะ โดยรวมกับสมาชิกในหมูจัด
กิจกรรมรณรงคใหรวมกันรักษาประโยชนสาธารณะยิ่งกวาประโยชนสวนตน 

มีรูปลักษณะเครื่องหมาย
มีขอบเปนสีเลือดหมู พ้ืนสีขาว 

 ตราสัญลักษณสํานักงาน 
 ดานลางมีอักษร “ล.ญ.”       

กิจกรรมรณรงคใหรวมกันรักษาประโยชนสาธารณะยิ่งกวาประโยชนสวนตน 
จัดทําโครงการพิทักษประโยชนสวนรวม ดวยการจัดต้ังกลุมลูกเสือและประชาชน          

คํารับรองจากผูนําชุมชน 

เพ่ือขออนุมัติประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ 
หรือสํานักงานลูกเสือจังหวัดแลวแต

โดยรวมกับสมาชิกในหมูจัด
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ขอ  ๗๙ วิชา นักวิเคราะหปญหาการทุจริต

ลักษณะเครื่องหมาย
วิชา 
สี่ เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 
ประกอบดวย
ชอสะอาด
“ล

การประดับเครื่องหมาย 
ประดับท่ีแขนซายหรือสายสะพายลูกเสือสามัญรุนใหญ 

หลักสูตร 
๑. เรียนรูเรื่องการติดตามและศึกษา
๒. รวมกับสมาชิกในหมูจัดทํา

ตระหนักถึงภัยของการทุจริตท่ีมีตอประเทศชาติ
๓. รวมกับสมาชิกในหมูจัดทําโครงการประชาสัมพันธเผยแพรกรณีศึกษาเก่ียวกับการทุจริตภาครัฐท่ี

ตามสื่อมวลชน นําเสนอในรูปแบบ
๔.  การจัดทํารายงานเพ่ือขอรับและประดับเครื่องหมา
๕.  ไดรับการทดสอบและรับรองผลจากผูบังคับบัญชา
๖.  ไดรับการรับรองจากสํานักงาน ป
๗. ไดรับอนุมัติผลการประเมินจากเลขาธิการสํานักงานลูกเสือแหงชาติ หรือสํานักงานลูกเสือจังหวัดแลวแต

กรณี ใหประดับเครื่องหมาย
เนื้อหาวิชา 
 ใหลูกเสือสามัญรุนใหญเรียนรูและติดตามกรณีการทุจริตท่ีเกิดข้ึนในภาครัฐ
การจัดกิจกรรม เพ่ือใหสมาชิกในหมูและเพ่ือนนักเรียนไดตระหนักถึงภัยของการทุจริตท่ีมีตอประเทศชาติ
 

๓๘ 

นักวิเคราะหปญหาการทุจริต 

ลักษณะเครื่องหมาย 
วิชา นักวิเคราะหปญหาการทุจริต มีรูปลักษณะเครื่องหมาย
สี่ เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด ๓.๕ ซ.ม. มีขอบเปนสี เลือดหมู พ้ืนสีขาว ภายใน
ประกอบดวยตราสัญลักษณลูกเสือแหงชาติ จํานวน 
ชอสะอาด จํานวน ๒ รูป และตราสัญลักษณสํานักงาน
ล.ญ.” สีเลือดหมู หมายถึง ลูกเสือสามัญรุนใหญ 

ยสะพายลูกเสือสามัญรุนใหญ  

ศึกษากรณีการทุจริตท่ีเกิดข้ึนในภาครัฐ  
ทํากิจกรรมนําเสนอกรณีการทุจริต เพ่ือใหสมาชิกในหมูและเพ่ือนนักเรียนได

ตระหนักถึงภัยของการทุจริตท่ีมีตอประเทศชาติ 
จัดทําโครงการประชาสัมพันธเผยแพรกรณีศึกษาเก่ียวกับการทุจริตภาครัฐท่ี

ในรูปแบบบอรดประชาสัมพันธ 
เพ่ือขอรับและประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ 

การทดสอบและรับรองผลจากผูบังคับบัญชา อยางนอย ๓ คน  
ไดรับการรับรองจากสํานักงาน ป.ป.ช. เพ่ือขออนุมัติประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ
ไดรับอนุมัติผลการประเมินจากเลขาธิการสํานักงานลูกเสือแหงชาติ หรือสํานักงานลูกเสือจังหวัดแลวแต

ยลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาด 

ใหลูกเสือสามัญรุนใหญเรียนรูและติดตามกรณีการทุจริตท่ีเกิดข้ึนในภาครัฐ พรอมท้ังนําเสนอในรูปแบบของ
เพ่ือใหสมาชิกในหมูและเพ่ือนนักเรียนไดตระหนักถึงภัยของการทุจริตท่ีมีตอประเทศชาติ

มีรูปลักษณะเครื่องหมายประกอบดวย 
มีขอบเปนสี เลือดหมู พ้ืนสีขาว ภายใน

จํานวน ๓ รูป ตราสัญลักษณ              
สํานักงาน ป.ป.ช. ดานลางมีอักษร 

เพ่ือใหสมาชิกในหมูและเพ่ือนนักเรียนได

จัดทําโครงการประชาสัมพันธเผยแพรกรณีศึกษาเก่ียวกับการทุจริตภาครัฐท่ีปรากฎ

เพ่ือขออนุมัติประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ 
ไดรับอนุมัติผลการประเมินจากเลขาธิการสํานักงานลูกเสือแหงชาติ หรือสํานักงานลูกเสือจังหวัดแลวแต

พรอมท้ังนําเสนอในรูปแบบของ
เพ่ือใหสมาชิกในหมูและเพ่ือนนักเรียนไดตระหนักถึงภัยของการทุจริตท่ีมีตอประเทศชาติ 

 

 

ขอ  ๗๙ เครื่องหมายลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาด   

 ลักษณะเครื่องหมาย
เครื่องหมายลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาด เปนรูปโล 
กวาง 
สวนบน
และดานขวามีตราสัญลักษณชอสะอาด ตราสัญลักษณท้ังสามปกดวยไหมบนพ้ืนผา
สีแดงเลือดหมู 
 

การประดับเครื่องหมาย  ประดับเหนือกระเปาเสื้อดานซาย
หลักสูตร 
๑. สอบไดและประดับเครื่องหมา

สามัญรุนใหญชอสะอาด ๑ วิชา
ขอ  ๗๗ นักสรางเครือขายลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาด
ขอ  ๗๘ นักตอตานทุจริตพิชิตคนโกง   

๒. สอบไดและประดับเครื่องหมายวิชาพิ
ขอ ๕ ผูพิทักษปา 
ขอ ๖ นักเดินทางไกล
ขอ  ๒๕ หนาท่ีพลเมือง 
ขอ  ๔๑ การพยาบาล 
ขอ  ๔๓ นักอนุรักษธรรมชาติ
ขอ ๔๔ การประชาสัมพันธ 

๓. สอบไดและประดับเครื่องหมายวิชา
ขอ  ๗๗ นักสรางเครือขายลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาด
ขอ  ๗๘ นักตอตานทุจริตพิชิตคนโกง
ขอ  ๗๙ นักสงเสริมการรักษาผลประโยชนสาธารณะ
ขอ  ๘๐ นักวิเคราะหปญหาการทุจริต

๔. รวมกับสมาชิกในหมูปฏิบัติตามโครงการสรางเครือขายลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาด
เครือขายเพ่ิมข้ึน อยางนอย ๑ 

๕. ปฏิบัติตนเปนผูประหยัด ซ่ือสัตยสุจริต โดย
อยางนอย ๒ คน  

๖. ไดรับการรับรองจากสํานักงาน
๗. ไดรับอนุมัติผลการประเมินจากเลขาธิการสํานักงานลูกเสือแหงชาติ หรือสํานักงานลูกเสือจังหวัดแลวแต

กรณี ใหประดับเครื่องหมายลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาด

๓๙ 

เครื่องหมายลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาด    

ลักษณะเครื่องหมาย 
เครื่องหมายลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาด เปนรูปโล 
กวาง ๓.๕ ซ.ม. มีกรอบเปนเสนสีแดงเลือดหมู แบงออกเปนสามสวน ประกอบดวย 
สวนบนมีตราสัญลักษณลูกเสือแหงชาติ ดานซายมีตราสัญลักษณสํานักงาน
และดานขวามีตราสัญลักษณชอสะอาด ตราสัญลักษณท้ังสามปกดวยไหมบนพ้ืนผา
สีแดงเลือดหมู  

ประดับเหนือกระเปาเสื้อดานซาย 

สอบไดและประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุนใหญ ขอ ๑ วิชานักผจญภัย
วิชา จากวิชาตอไปนี้ 

นักสรางเครือขายลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาด 
นักตอตานทุจริตพิชิตคนโกง    

สอบไดและประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุนใหญอ่ืน ๆ ๓ วิชา จากวิชาตอไปนี้

นักเดินทางไกล 
 

อนุรักษธรรมชาติ 
การประชาสัมพันธ   

สอบไดและประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาด ๑ วิชา 
นักสรางเครือขายลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาด 
นักตอตานทุจริตพิชิตคนโกง 
นักสงเสริมการรักษาผลประโยชนสาธารณะ 
นักวิเคราะหปญหาการทุจริต 

รวมกับสมาชิกในหมูปฏิบัติตามโครงการสรางเครือขายลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาด
๑ หมู ภายในเวลา ๔ เดือน 

ปฏิบัติตนเปนผูประหยัด ซ่ือสัตยสุจริต โดยมีคํารับรองจากผูปกครองและผูกํากับลูกเสือสามัญรุนใหญ

การรับรองจากสํานักงาน ป.ป.ช. เพ่ือขออนุมัติประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ
ไดรับอนุมัติผลการประเมินจากเลขาธิการสํานักงานลูกเสือแหงชาติ หรือสํานักงานลูกเสือจังหวัดแลวแต

ลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาด 
 

 

 

เครื่องหมายลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาด เปนรูปโล ขนาดความสูง ๔.๕ ซ.ม. 
แบงออกเปนสามสวน ประกอบดวย 

มีตราสัญลักษณลูกเสือแหงชาติ ดานซายมีตราสัญลักษณสํานักงาน ป.ป.ช. 
และดานขวามีตราสัญลักษณชอสะอาด ตราสัญลักษณท้ังสามปกดวยไหมบนพ้ืนผา

วิชานักผจญภัย และวิชาพิเศษลูกเสือ

วิชา จากวิชาตอไปนี้ 

วิชา จากวิชาตอไปนี้ 

รวมกับสมาชิกในหมูปฏิบัติตามโครงการสรางเครือขายลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาด โดยมีสมาชิก

และผูกํากับลูกเสือสามัญรุนใหญ        

เพ่ือขออนุมัติประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ 
ไดรับอนุมัติผลการประเมินจากเลขาธิการสํานักงานลูกเสือแหงชาติ หรือสํานักงานลูกเสือจังหวัดแลวแต
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ขอ  ๗๙ เครื่องหมายลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาด   

 ลักษณะเครื่องหมาย
เครื่องหมายลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาด เปนรูปโล 
กวาง 
สวนบน
และดานขวามีตราสัญลักษณชอสะอาด ตราสัญลักษณท้ังสามปกดวยไหมบนพ้ืนผา
สีแดงเลือดหมู 
 

การประดับเครื่องหมาย  ประดับเหนือกระเปาเสื้อดานซาย
หลักสูตร 
๑. สอบไดและประดับเครื่องหมา

สามัญรุนใหญชอสะอาด ๑ วิชา
ขอ  ๗๗ นักสรางเครือขายลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาด
ขอ  ๗๘ นักตอตานทุจริตพิชิตคนโกง   

๒. สอบไดและประดับเครื่องหมายวิชาพิ
ขอ ๕ ผูพิทักษปา 
ขอ ๖ นักเดินทางไกล
ขอ  ๒๕ หนาท่ีพลเมือง 
ขอ  ๔๑ การพยาบาล 
ขอ  ๔๓ นักอนุรักษธรรมชาติ
ขอ ๔๔ การประชาสัมพันธ 

๓. สอบไดและประดับเครื่องหมายวิชา
ขอ  ๗๗ นักสรางเครือขายลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาด
ขอ  ๗๘ นักตอตานทุจริตพิชิตคนโกง
ขอ  ๗๙ นักสงเสริมการรักษาผลประโยชนสาธารณะ
ขอ  ๘๐ นักวิเคราะหปญหาการทุจริต

๔. รวมกับสมาชิกในหมูปฏิบัติตามโครงการสรางเครือขายลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาด
เครือขายเพ่ิมข้ึน อยางนอย ๑ 

๕. ปฏิบัติตนเปนผูประหยัด ซ่ือสัตยสุจริต โดย
อยางนอย ๒ คน  

๖. ไดรับการรับรองจากสํานักงาน
๗. ไดรับอนุมัติผลการประเมินจากเลขาธิการสํานักงานลูกเสือแหงชาติ หรือสํานักงานลูกเสือจังหวัดแลวแต

กรณี ใหประดับเครื่องหมายลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาด

๓๙ 

เครื่องหมายลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาด    

ลักษณะเครื่องหมาย 
เครื่องหมายลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาด เปนรูปโล 
กวาง ๓.๕ ซ.ม. มีกรอบเปนเสนสีแดงเลือดหมู แบงออกเปนสามสวน ประกอบดวย 
สวนบนมีตราสัญลักษณลูกเสือแหงชาติ ดานซายมีตราสัญลักษณสํานักงาน
และดานขวามีตราสัญลักษณชอสะอาด ตราสัญลักษณท้ังสามปกดวยไหมบนพ้ืนผา
สีแดงเลือดหมู  

ประดับเหนือกระเปาเสื้อดานซาย 

สอบไดและประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุนใหญ ขอ ๑ วิชานักผจญภัย
วิชา จากวิชาตอไปนี้ 

นักสรางเครือขายลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาด 
นักตอตานทุจริตพิชิตคนโกง    

สอบไดและประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุนใหญอ่ืน ๆ ๓ วิชา จากวิชาตอไปนี้

นักเดินทางไกล 
 

อนุรักษธรรมชาติ 
การประชาสัมพันธ   

สอบไดและประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาด ๑ วิชา 
นักสรางเครือขายลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาด 
นักตอตานทุจริตพิชิตคนโกง 
นักสงเสริมการรักษาผลประโยชนสาธารณะ 
นักวิเคราะหปญหาการทุจริต 

รวมกับสมาชิกในหมูปฏิบัติตามโครงการสรางเครือขายลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาด
๑ หมู ภายในเวลา ๔ เดือน 

ปฏิบัติตนเปนผูประหยัด ซ่ือสัตยสุจริต โดยมีคํารับรองจากผูปกครองและผูกํากับลูกเสือสามัญรุนใหญ

การรับรองจากสํานักงาน ป.ป.ช. เพ่ือขออนุมัติประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ
ไดรับอนุมัติผลการประเมินจากเลขาธิการสํานักงานลูกเสือแหงชาติ หรือสํานักงานลูกเสือจังหวัดแลวแต

ลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาด 
 

 

 

เครื่องหมายลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาด เปนรูปโล ขนาดความสูง ๔.๕ ซ.ม. 
แบงออกเปนสามสวน ประกอบดวย 

มีตราสัญลักษณลูกเสือแหงชาติ ดานซายมีตราสัญลักษณสํานักงาน ป.ป.ช. 
และดานขวามีตราสัญลักษณชอสะอาด ตราสัญลักษณท้ังสามปกดวยไหมบนพ้ืนผา

วิชานักผจญภัย และวิชาพิเศษลูกเสือ

วิชา จากวิชาตอไปนี้ 

วิชา จากวิชาตอไปนี้ 

รวมกับสมาชิกในหมูปฏิบัติตามโครงการสรางเครือขายลูกเสือสามัญรุนใหญชอสะอาด โดยมีสมาชิก

และผูกํากับลูกเสือสามัญรุนใหญ        

เพ่ือขออนุมัติประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ 
ไดรับอนุมัติผลการประเมินจากเลขาธิการสํานักงานลูกเสือแหงชาติ หรือสํานักงานลูกเสือจังหวัดแลวแต
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ขอ ๑๓ วิชา นักพัฒนาแนวคิดการตอตานทุจริต 

ลักษณะเครื่องหมาย
วิชา นักพัฒนาแนวคิดการตอตานทุจริต
วงรี 
ประกอบดวย
ดานลาง

 
การประดับเครื่องหมาย  ประดับท่ีแขนซายหรือสายสะพายลูกเสือวิสามัญ
หลักสูตร 
๑. มีความรู เขาใจ และสามารถป

ของสมาชิกในหมูและผูกํากับลูกเสือวิสามัญ
๒. มีความรู เขาใจ และสามารถปฏิบัติ

และกฎของลูกเสือวิสามัญ  
๓. ลูกเสือวิสามัญชอสะอาดยึดม่ันในคานิยม
๔. เรียนรูและทําความเขาใจเก่ียวกับยุทธศาสตร

การปองกันปราบปรามการทุจริตของรัฐบาล
๕. เรียนรูและทําความเขาใจการมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตในระดับชุมชน
๖. รวมกับสมาชิกในหมูจัดทําโครงกา

อยางนอย ๑ หมู ภายในเวลา 
๗. รวมกับสมาชิกในหมูจัดทําโครงการ

การปราบปรามทุจริตและพิชิตคนโกง อยางนอย
๘. รวมกับสมาชิกในหมูจัดทําโครงการใหความรูแกชุมชน

โดยการทํากิจกรรมและจัดทําปายประชาสัมพันธใน
รับรองผลการปฏิบัติงาน 

๙. การจัดทํารายงานเพ่ือขอรับและประดับเครื่องหมา
๑๐. ไดรับการทดสอบและรับรองผลจากผูบังคับบัญชา
๑๑. ไดรับการรับรองจากสํานักงาน ป
๑๒. ไดรับอนุมัติผลการประเมินจากเลขาธิการสํานักงานลูกเสือแหงชาติ 

กรณี ใหประดับเครื่องหมายลูกเสือวิสามัญชอสะอาด

เนื้อหาวิชา 
๑. คําปฏิญาณ กฎ และคติพจนของลูกเสือ
๒. “คุณธรรม”“จริยธรรม” และการดํารงอยูกับสังคมประชาธิปไตย
๓. การเปรียบเทียบหลักศาสนากับคําปฏิญาณและกฎ
๔. คานิยมหลัก ๑๒ ประการ 

๔๐ 

วิชาพิเศษลูกเสือวิสามัญชอสะอาด 

นักพัฒนาแนวคิดการตอตานทุจริต  

ลักษณะเครื่องหมาย 
วิชา นักพัฒนาแนวคิดการตอตานทุจริต มีรูปลักษณะเครื่อ

 ขนาดความสูง ๓.๕ ซ.ม. กวาง ๒ ซ.ม. มีขอบเปนสี
ประกอบดวยตราสัญลักษณลูกเสือแหงชาติ รองรับดวย
ดานลางมีอักษร “ล.ว.” สีน้ําเงิน หมายถึง ลูกเสือวิสามัญ

ประดับท่ีแขนซายหรือสายสะพายลูกเสือวิสามัญ  

รู เขาใจ และสามารถปฏิบัติตามคําปฏิญาณ กฎ และคติพจนของลูกเสือวิสามัญ จนเปนท่ี
ผูกํากับลูกเสือวิสามัญ 
สามารถปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนาท่ีตนนับถือ โดยเปรียบเทียบกับ

 
ลูกเสือวิสามัญชอสะอาดยึดม่ันในคานิยมหลัก ๑๒ ประการ 
เรียนรูและทําความเขาใจเก่ียวกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต และนโยบา
การปองกันปราบปรามการทุจริตของรัฐบาล 
เรียนรูและทําความเขาใจการมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตในระดับชุมชน
รวมกับสมาชิกในหมูจัดทําโครงการรณรงคสรางเครือขายตอตานการทุจริต โดย

หมู ภายในเวลา ๔ เดือน 
ทําโครงการฝกอบรมลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุนใหญ ใหรูจักการพัฒนาเครือขาย

การปราบปรามทุจริตและพิชิตคนโกง อยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง ในสถานท่ีใกลเคียง
ทําโครงการใหความรูแกชุมชน ในการพัฒนาเครือขายการ

และจัดทําปายประชาสัมพันธในชุมชน และมีผูกํากับลูกเสือวิสามัญ

เพ่ือขอรับและประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ 
ทดสอบและรับรองผลจากผูบังคับบัญชา อยางนอย ๓ คน 

ไดรับการรับรองจากสํานักงาน ป.ป.ช. เพ่ือขออนุมัติประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ
ไดรับอนุมัติผลการประเมินจากเลขาธิการสํานักงานลูกเสือแหงชาติ หรือสํานักงานลูกเสือจังหวัดแลวแต

ลูกเสือวิสามัญชอสะอาด 

พจนของลูกเสือวิสามัญ 
และการดํารงอยูกับสังคมประชาธิปไตย 

กับคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือวิสามัญ 

มีรูปลักษณะเครื่องหมายประกอบดวย  
มีขอบเปนสีขาบ พ้ืนสีขาว ภายใน

ดวยตราสัญลักษณชอสะอาด 
ลูกเสือวิสามัญ 

ของลูกเสือวิสามัญ จนเปนท่ียอมรับ

นาท่ีตนนับถือ โดยเปรียบเทียบกับคําปฏิญาณ

การปองกันและปราบปรามการทุจริต และนโยบาย

เรียนรูและทําความเขาใจการมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตในระดับชุมชน 
ทุจริต โดยมีสมาชิกเครือขายเพ่ิมข้ึน 

ใหรูจักการพัฒนาเครือขาย
สถานท่ีใกลเคียงกับสถานศึกษาของตน 

ในการพัฒนาเครือขายการตอตานทุจริตพิชิตคนโกง 
ลูกเสือวิสามัญเปนท่ีปรึกษาและ

เพ่ือขออนุมัติประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ 
หรือสํานักงานลูกเสือจังหวัดแลวแต

 

 

๕. ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
๖. นโยบายการปองกันและปราบปรามการทุจริตของรัฐบาล
๗. การมีสวนรวมและการสรางเครือขายการปองกันและปราบปรามการทุจริต
๘. การมีสวนรวมในการตอตานการทุจริตในระดับชุมชน
๙. การจัดทํารายงานเพ่ือขอรับและประดับเครื่องหมา

๑๐. รวมกับสมาชิกในหมูจัดทําโครงการ
ความเขาใจเก่ียวกับการตอตานการทุจริต อยางนอยเดือนละ

 
ขอ ๑๔ วิชา ผูนําการสรางเครือขายลูกเสือชอสะอาด

   ลักษณะเครื่องหมาย
วิชา ผูนําการสรางเครือขายลูกเสือชอสะอาด
วงรี 
ประกอบดวย
ชอสะอาด ดานลาง

 
การประดับเครื่องหมาย  ประดับท่ีแขนซายหรือสายสะพายลูกเสือวิสามัญ
หลักสูตร 
๑. มีความรู เขาใจ และสามารถปฏิบัติตามคําปฏิญาณ 

ของสมาชิกในหมูและผูกํากับลูกเสือวิสามัญ
๒. มีความรู เขาใจ และสามารถปฏิบัติตามหลัก

และกฎของลูกเสือวิสามัญ 
๓. ลูกเสือวิสามัญชอสะอาดยึดม่ันในคานิยม
๔. เรียนรูและทําความเขาใจเก่ียวกับยุทธศาสตร

การปองกันปราบปรามการทุจริตของรัฐบาล
๕. เรียนรูและทําความเขาใจการมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตในระดับชุมชน
๖. รวมกับสมาชิกในหมูจัดทําโครงกา

อยางนอย ๑ หมู ภายในเวลา 
๗. สามารถสรางเครือขายในชุมชน

แสดงตอผูกํากับลูกเสือวิสามัญ
๘. การจัดทํารายงานเพ่ือขอรับและประดั
๙. ไดรับการทดสอบและรับรองผลจากผูบังคับบัญชา

๑๐. ไดรับการรับรองจากสํานักงาน ป
๑๑. ไดรับอนุมัติผลการประเมินจากเลขาธิการสํานักงานลูกเสือแหงชาติ หรือสํานักงานลูกเสือจังหวัด

กรณี ใหประดับเครื่องหมายลูกเสือวิสามัญชอสะอาด
 
 

๔๑ 

การปองกันและปราบปรามการทุจริต ระดับลูกเสือวิสามัญ
นโยบายการปองกันและปราบปรามการทุจริตของรัฐบาล 

สรางเครือขายการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระดับลูกเสือวิสามัญ
มีสวนรวมในการตอตานการทุจริตในระดับชุมชน   

เพ่ือขอรับและประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ 
ทําโครงการฝกอบรมลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุนใหญหรือผูท่ีสนใจ

เก่ียวกับการตอตานการทุจริต อยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง  

ผูนําการสรางเครือขายลูกเสือชอสะอาด 

ลักษณะเครื่องหมาย 
วิชา ผูนําการสรางเครือขายลูกเสือชอสะอาด มีรูปลักษณะเครื่องหมายประกอบดวย
วงรี ขนาดความสูง ๓.๕ ซ.ม. กวาง ๒ ซ.ม. มีขอบเปนสี
ประกอบดวยตราสัญลักษณลูกเสือแหงชาติ จํานวน ๒ รูป
ชอสะอาด ดานลางมีอักษร “ล.ว.” สีน้ําเงิน หมายถึง ลูกเสือวิสามัญ

ประดับท่ีแขนซายหรือสายสะพายลูกเสือวิสามัญ  

เขาใจ และสามารถปฏิบัติตามคําปฏิญาณ กฎ และคติพจนของลูกเสือวิสามัญ
และผูกํากับลูกเสือวิสามัญ 

สามารถปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนาท่ีตนนับถือ โดยเปรียบเทียบกับ

ลูกเสือวิสามัญชอสะอาดยึดม่ันในคานิยมหลัก ๑๒ ประการ 
เรียนรูและทําความเขาใจเก่ียวกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต และนโยบาย

ปราบปรามการทุจริตของรัฐบาล 
เรียนรูและทําความเขาใจการมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตในระดับชุมชน
รวมกับสมาชิกในหมูจัดทําโครงการรณรงคสรางเครือขายตอตานการทุจริต โดย

หมู ภายในเวลา ๔ เดือน 
สามารถสรางเครือขายในชุมชน อยางนอย ๑ คน ตอสมาชิกเครือขาย ๕ คน โดยมีคํารับรองจากผูปกครอง
แสดงตอผูกํากับลูกเสือวิสามัญ 

เพ่ือขอรับและประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ 
ทดสอบและรับรองผลจากผูบังคับบัญชา อยางนอย ๓ คน 

ไดรับการรับรองจากสํานักงาน ป.ป.ช. เพ่ือขออนุมัติประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ
ไดรับอนุมัติผลการประเมินจากเลขาธิการสํานักงานลูกเสือแหงชาติ หรือสํานักงานลูกเสือจังหวัด

ลูกเสือวิสามัญชอสะอาด 

 

ระดับลูกเสือวิสามัญ 

ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุนใหญหรือผูท่ีสนใจ ใหมีความรู

มีรูปลักษณะเครื่องหมายประกอบดวย 
มีขอบเปนสีขาบ พ้ืนสีขาว ภายใน

 รองรับดวยตราสัญลักษณ
ลูกเสือวิสามัญ 

ของลูกเสือวิสามัญ จนเปนท่ียอมรับ

โดยเปรียบเทียบกับคําปฏิญาณ

การปองกันและปราบปรามการทุจริต และนโยบาย

เรียนรูและทําความเขาใจการมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตในระดับชุมชน 
ทุจริต โดยมีสมาชิกเครือขายเพ่ิมข้ึน 

โดยมีคํารับรองจากผูปกครอง

เพ่ือขออนุมัติประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ 
ไดรับอนุมัติผลการประเมินจากเลขาธิการสํานักงานลูกเสือแหงชาติ หรือสํานักงานลูกเสือจังหวัดแลวแต
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๕. ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
๖. นโยบายการปองกันและปราบปรามการทุจริตของรัฐบาล
๗. การมีสวนรวมและการสรางเครือขายการปองกันและปราบปรามการทุจริต
๘. การมีสวนรวมในการตอตานการทุจริตในระดับชุมชน
๙. การจัดทํารายงานเพ่ือขอรับและประดับเครื่องหมา

๑๐. รวมกับสมาชิกในหมูจัดทําโครงการ
ความเขาใจเก่ียวกับการตอตานการทุจริต อยางนอยเดือนละ

 
ขอ ๑๔ วิชา ผูนําการสรางเครือขายลูกเสือชอสะอาด

   ลักษณะเครื่องหมาย
วิชา ผูนําการสรางเครือขายลูกเสือชอสะอาด
วงรี 
ประกอบดวย
ชอสะอาด ดานลาง

 
การประดับเครื่องหมาย  ประดับท่ีแขนซายหรือสายสะพายลูกเสือวิสามัญ
หลักสูตร 
๑. มีความรู เขาใจ และสามารถปฏิบัติตามคําปฏิญาณ 

ของสมาชิกในหมูและผูกํากับลูกเสือวิสามัญ
๒. มีความรู เขาใจ และสามารถปฏิบัติตามหลัก

และกฎของลูกเสือวิสามัญ 
๓. ลูกเสือวิสามัญชอสะอาดยึดม่ันในคานิยม
๔. เรียนรูและทําความเขาใจเก่ียวกับยุทธศาสตร

การปองกันปราบปรามการทุจริตของรัฐบาล
๕. เรียนรูและทําความเขาใจการมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตในระดับชุมชน
๖. รวมกับสมาชิกในหมูจัดทําโครงกา

อยางนอย ๑ หมู ภายในเวลา 
๗. สามารถสรางเครือขายในชุมชน

แสดงตอผูกํากับลูกเสือวิสามัญ
๘. การจัดทํารายงานเพ่ือขอรับและประดั
๙. ไดรับการทดสอบและรับรองผลจากผูบังคับบัญชา

๑๐. ไดรับการรับรองจากสํานักงาน ป
๑๑. ไดรับอนุมัติผลการประเมินจากเลขาธิการสํานักงานลูกเสือแหงชาติ หรือสํานักงานลูกเสือจังหวัด

กรณี ใหประดับเครื่องหมายลูกเสือวิสามัญชอสะอาด
 
 

๔๑ 

การปองกันและปราบปรามการทุจริต ระดับลูกเสือวิสามัญ
นโยบายการปองกันและปราบปรามการทุจริตของรัฐบาล 

สรางเครือขายการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระดับลูกเสือวิสามัญ
มีสวนรวมในการตอตานการทุจริตในระดับชุมชน   

เพ่ือขอรับและประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ 
ทําโครงการฝกอบรมลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุนใหญหรือผูท่ีสนใจ

เก่ียวกับการตอตานการทุจริต อยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง  

ผูนําการสรางเครือขายลูกเสือชอสะอาด 

ลักษณะเครื่องหมาย 
วิชา ผูนําการสรางเครือขายลูกเสือชอสะอาด มีรูปลักษณะเครื่องหมายประกอบดวย
วงรี ขนาดความสูง ๓.๕ ซ.ม. กวาง ๒ ซ.ม. มีขอบเปนสี
ประกอบดวยตราสัญลักษณลูกเสือแหงชาติ จํานวน ๒ รูป
ชอสะอาด ดานลางมีอักษร “ล.ว.” สีน้ําเงิน หมายถึง ลูกเสือวิสามัญ

ประดับท่ีแขนซายหรือสายสะพายลูกเสือวิสามัญ  

เขาใจ และสามารถปฏิบัติตามคําปฏิญาณ กฎ และคติพจนของลูกเสือวิสามัญ
และผูกํากับลูกเสือวิสามัญ 

สามารถปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนาท่ีตนนับถือ โดยเปรียบเทียบกับ

ลูกเสือวิสามัญชอสะอาดยึดม่ันในคานิยมหลัก ๑๒ ประการ 
เรียนรูและทําความเขาใจเก่ียวกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต และนโยบาย

ปราบปรามการทุจริตของรัฐบาล 
เรียนรูและทําความเขาใจการมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตในระดับชุมชน
รวมกับสมาชิกในหมูจัดทําโครงการรณรงคสรางเครือขายตอตานการทุจริต โดย

หมู ภายในเวลา ๔ เดือน 
สามารถสรางเครือขายในชุมชน อยางนอย ๑ คน ตอสมาชิกเครือขาย ๕ คน โดยมีคํารับรองจากผูปกครอง
แสดงตอผูกํากับลูกเสือวิสามัญ 

เพ่ือขอรับและประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ 
ทดสอบและรับรองผลจากผูบังคับบัญชา อยางนอย ๓ คน 

ไดรับการรับรองจากสํานักงาน ป.ป.ช. เพ่ือขออนุมัติประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ
ไดรับอนุมัติผลการประเมินจากเลขาธิการสํานักงานลูกเสือแหงชาติ หรือสํานักงานลูกเสือจังหวัด

ลูกเสือวิสามัญชอสะอาด 

 

ระดับลูกเสือวิสามัญ 

ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุนใหญหรือผูท่ีสนใจ ใหมีความรู

มีรูปลักษณะเครื่องหมายประกอบดวย 
มีขอบเปนสีขาบ พ้ืนสีขาว ภายใน

 รองรับดวยตราสัญลักษณ
ลูกเสือวิสามัญ 

ของลูกเสือวิสามัญ จนเปนท่ียอมรับ

โดยเปรียบเทียบกับคําปฏิญาณ

การปองกันและปราบปรามการทุจริต และนโยบาย

เรียนรูและทําความเขาใจการมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตในระดับชุมชน 
ทุจริต โดยมีสมาชิกเครือขายเพ่ิมข้ึน 

โดยมีคํารับรองจากผูปกครอง

เพ่ือขออนุมัติประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ 
ไดรับอนุมัติผลการประเมินจากเลขาธิการสํานักงานลูกเสือแหงชาติ หรือสํานักงานลูกเสือจังหวัดแลวแต
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เนื้อหาวิชา 
๑. คําปฏิญาณ กฎ และคติพจนของลูกเสือ
๒. การเปรียบเทียบหลักศาสนากับคําปฏิญาณและกฎ
๓. คุณธรรม ๘ ประการ 
๔. คานิยมหลัก ๑๒ ประการ 
๕. สาระสําคัญของลูกเสือ        
๖. ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม
๗. นโยบายการปองกันและปราบ
๘. การมีสวนรวมและการสรางเครือขายการปองกันและปราบปรามการทุจริต
๙ การประชาสัมพันธ 

๑๐. การจัดทํารายงานเพ่ือขอรับและประดับเครื่องหมา
๑๑. การจัดทําโครงการพัฒนาและการสรางเครือขาย
 
ขอ  ๑๕ วิชา นักเฝาระวังปองกันการขัดกันแหงผลประโยชน 

ลักษณะเครื่องหมาย
วิชา นักเฝาระวังปองกันการขัดกันแหงผลประโยชน
ประกอบดวย 
ภายในประก
สํานักงาน
“ล.ว

การประดับเครื่องหมาย  ประดับท่ีแขนซายหรือสายสะพายลูกเสือวิสามัญ
หลักสูตร 
๑. ลูกเสือวิสามัญชอสะอาดเรียนรูกรณีการขัดกันแหงผลประโยชนท่ีเกิดข้ึนรอบตัว
๒. ศึกษาปญหาของการขัดกันแหงผลประโยชนท่ีนําไปสูการทุจริต
๓. รวมกับสมาชิกในหมูศึกษาวิเคราะหและติดตาม

และนําเสนอเปนกรณีศึกษาในรูปแบบของนิทรรศการ รายงาน หรือรูปแบบอ่ืน
ถึงผลเสียท่ีเกิดข้ึนจากการขัดกันแหงผลประโยชน

๔. รวมกับสมาชิกในหมูจัดทําโครงการรณรงคส
ผลประโยชน โดยศึกษาใหได

๕. การจัดทํารายงานเพ่ือขอรับและประดับเครื่องหมา
๖. ไดรับการทดสอบและรับรองผลจากผูบังคับบัญชา
๗. ไดรับการรับรองจากสํานักงาน ป
๘. ไดรับอนุมัติผลการประเมินจากเลขาธิการสํานักงานลูกเสือแหงชาติ หรือสํานักงานลูกเสือจังหวัดแลวแต

กรณี ใหประดับเครื่องหมายลูกเสือวิสามัญชอสะอาด
 
 

๔๒ 

คําปฏิญาณ กฎ และคติพจนของลูกเสือวิสามัญ  
กับคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือวิสามัญ 

       
การปองกันและปราบปรามการทุจริต ระดับลูกเสือวิสามัญ

นโยบายการปองกันและปราบปรามการทุจริตของรัฐบาล 
การมีสวนรวมและการสรางเครือขายการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระดับลูกเสือวิสามัญ

เพ่ือขอรับและประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ 
การจัดทําโครงการพัฒนาและการสรางเครือขายลูกเสือวิสามัญชอสะอาดตอตานทุจริต

นักเฝาระวังปองกันการขัดกันแหงผลประโยชน  

ลักษณะเครื่องหมาย 
วิชา นักเฝาระวังปองกันการขัดกันแหงผลประโยชน มี
ประกอบดวย วงรี ขนาดความสูง ๓.๕ ซ.ม. กวาง ๒ ซ.ม. 
ภายในประกอบดวยตราสัญลักษณลูกเสือแหงชาติ รองรับดวย
สํานักงาน ป.ป.ช. และตราสัญลักษณชอสะอาด จํานวน 

ว.” สีน้ําเงิน หมายถึง ลูกเสือวิสามัญ 
ประดับท่ีแขนซายหรือสายสะพายลูกเสือวิสามัญ  

เรียนรูกรณีการขัดกันแหงผลประโยชนท่ีเกิดข้ึนรอบตัว 
ศึกษาปญหาของการขัดกันแหงผลประโยชนท่ีนําไปสูการทุจริต 
รวมกับสมาชิกในหมูศึกษาวิเคราะหและติดตาม กรณีการขัดกันแหงผลประโยชนท่ีเกิดข้ึนในสังคมรอบตัว

นําเสนอเปนกรณีศึกษาในรูปแบบของนิทรรศการ รายงาน หรือรูปแบบอ่ืน ๆ เพ่ือใหสังคมไดตระหนัก
ถึงผลเสียท่ีเกิดข้ึนจากการขัดกันแหงผลประโยชน และการนําไปสูปญหาการทุจริต
รวมกับสมาชิกในหมูจัดทําโครงการรณรงคสรางเครือขายวิเคราะหและติดตามกรณีก

ศึกษาใหได อยางนอย ๑ เดือน ตอ ๑ เรื่อง 
เพ่ือขอรับและประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ 

การทดสอบและรับรองผลจากผูบังคับบัญชา อยางนอย ๓ คน 
ไดรับการรับรองจากสํานักงาน ป.ป.ช. เพ่ือขออนุมัติประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ
ไดรับอนุมัติผลการประเมินจากเลขาธิการสํานักงานลูกเสือแหงชาติ หรือสํานักงานลูกเสือจังหวัดแลวแต

ลูกเสือวิสามัญชอสะอาด 

 

ระดับลูกเสือวิสามัญ 

สะอาดตอตานทุจริต 

มีรูปลักษณะเครื่องหมาย
 มีขอบเปนสีขาบ พ้ืนสีขาว 
รองรับดวยตราสัญลักษณ

จํานวน ๒ รูป ดานลางมีอักษร 

กรณีการขัดกันแหงผลประโยชนท่ีเกิดข้ึนในสังคมรอบตัว 
ๆ เพ่ือใหสังคมไดตระหนัก

และการนําไปสูปญหาการทุจริต  
รางเครือขายวิเคราะหและติดตามกรณีการขัดกันแหง

เพ่ือขออนุมัติประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ 
ไดรับอนุมัติผลการประเมินจากเลขาธิการสํานักงานลูกเสือแหงชาติ หรือสํานักงานลูกเสือจังหวัดแลวแต

 

 

เนื้อหาวิชา  
 ใหลูกเสือวิสามัญเรียนรูเรื่องการขัดกันแหงผลประโยชน 
ติดตามกรณีการขัดกันแหงผลประโยชนท่ีเกิดข้ึนในสังคมรอบตัว และนําเสนอเปนกรณีศึกษาในรูปแบบของ
นิทรรศการ รายงาน หรือรูปแบบอ่ืน
ผลประโยชนและการนําไปสูปญหาการทุ
 
ขอ  ๑๖ วิชา นักวิเคราะหปญหาการทุจริตเชิงนโยบาย

ลักษณะเครื่องหมาย
วิชา
ประกอบดวย 
ภายในประก
สัญลักษณ

 
การประดับเครื่องหมาย 

ประดับท่ีแขนซายหรือสายสะพายลูกเสือวิสามัญ
หลักสูตร 
๑. เรียนรูและทําความเขาใจถึงความหมายและรูปแบบปญหาการทุจริตเชิงนโยบาย
๒. วิเคราะหถึงผลเสียท่ีเกิดข้ึนจากการทุจริตเชิงนโยบายตอประเทศ
๓. นําเสนอผลการศึกษาและวิเคราะหในรูปแบบของกิจกรรมตาง
๔. รวมกับสมาชิกในหมูจัดทําโครงการวิเคราะหและศึกษารูปแบบการทุจริตเชิงนโยบาย 

นําเสนอผูกํากับลูกเสือวิสามัญ
๕. การจัดทํารายงานเพ่ือขอรับและประดับเครื่องหมา
๖. ไดรับการทดสอบและรับรองผลจากผูบังคับบัญชา
๗. ไดรับการรับรองจากสํานักงาน ป
๘. ไดรับอนุมัติผลการประเมินจากเลขาธิการสํานักงานลูกเสือแหงชาติ หรือสํานักงานลูกเสือจังหวัด

กรณี ใหประดับเครื่องหมายลูกเสือวิสามัญชอสะอาด
สาระสําคัญของวิชา  

ใหลูกเสือวิสามัญเรียนรูถึงความหมายและรูปแบบปญหาการทุ
เปนปญหาการทุจริตท่ัวไป ปญหาใดเปนปญหาการทุจริตเชิงนโยบาย และวิเคราะหถึงผลเสียท่ีเกิดข้ึนตอ
ประเทศ โดยนําเสนอผลการศึกษาและวิเคราะห
 

 

 

 

๔๓ 

เรื่องการขัดกันแหงผลประโยชน โดยรวมกับสมาชิกในหมูศึกษาวิเคราะหและ
ติดตามกรณีการขัดกันแหงผลประโยชนท่ีเกิดข้ึนในสังคมรอบตัว และนําเสนอเปนกรณีศึกษาในรูปแบบของ
นิทรรศการ รายงาน หรือรูปแบบอ่ืน ๆ เพ่ือใหสังคมไดตระหนักถึงผลเสียท่ีเกิดข้ึนจากการขัดกันแหง
ผลประโยชนและการนําไปสูปญหาการทุจริต  

นักวิเคราะหปญหาการทุจริตเชิงนโยบาย 

ลักษณะเครื่องหมาย 
วิชา นักวิ เคราะหปญหาการทุจริตเชิงนโยบาย มีรูปลักษณะเครื่องหมาย
ประกอบดวย วงรี ขนาดความสูง ๓.๕ ซ.ม. กวาง ๒ ซ.ม. 
ภายในประกอบดวยตราสัญลักษณลูกเสือแหงชาติ จํานวน
สัญลักษณชอสะอาด ดานลางมีอักษร “ล.ว.” สีน้ําเงิน หมายถึง

ประดับท่ีแขนซายหรือสายสะพายลูกเสือวิสามัญ 

ถึงความหมายและรูปแบบปญหาการทุจริตเชิงนโยบาย 
วิเคราะหถึงผลเสียท่ีเกิดข้ึนจากการทุจริตเชิงนโยบายตอประเทศ 
นําเสนอผลการศึกษาและวิเคราะหในรูปแบบของกิจกรรมตาง ๆ ในโรงเรียนและชุมชน
รวมกับสมาชิกในหมูจัดทําโครงการวิเคราะหและศึกษารูปแบบการทุจริตเชิงนโยบาย 

ลูกเสือวิสามัญไดรับทราบ ท้ังนี้ เพ่ือประโยชนในการศึกษาตอไป 
เพ่ือขอรับและประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ 

การทดสอบและรับรองผลจากผูบังคับบัญชา อยางนอย ๓ คน 
ไดรับการรับรองจากสํานักงาน ป.ป.ช. เพ่ือขออนุมัติประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ
ไดรับอนุมัติผลการประเมินจากเลขาธิการสํานักงานลูกเสือแหงชาติ หรือสํานักงานลูกเสือจังหวัด

ลูกเสือวิสามัญชอสะอาด 

ใหลูกเสือวิสามัญเรียนรูถึงความหมายและรูปแบบปญหาการทุจริตเชิงนโยบาย โดยสามารถระบุวาปญหาใด
เปนปญหาการทุจริตท่ัวไป ปญหาใดเปนปญหาการทุจริตเชิงนโยบาย และวิเคราะหถึงผลเสียท่ีเกิดข้ึนตอ

นําเสนอผลการศึกษาและวิเคราะหในรูปแบบของกิจกรรมตาง ๆ ในโรงเรียนและชุมชน

โดยรวมกับสมาชิกในหมูศึกษาวิเคราะหและ
ติดตามกรณีการขัดกันแหงผลประโยชนท่ีเกิดข้ึนในสังคมรอบตัว และนําเสนอเปนกรณีศึกษาในรูปแบบของ

ๆ เพ่ือใหสังคมไดตระหนักถึงผลเสียท่ีเกิดข้ึนจากการขัดกันแหง

รูปลักษณะเครื่องหมาย
 มีขอบเปนสีขาบ พ้ืนสีขาว 

จํานวน ๓ รูป รองรับดวยตรา
หมายถึง ลูกเสือวิสามัญ 

 

ในโรงเรียนและชุมชน 
รวมกับสมาชิกในหมูจัดทําโครงการวิเคราะหและศึกษารูปแบบการทุจริตเชิงนโยบาย จัดทําเปนฐานขอมูล

 

เพ่ือขออนุมัติประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ 
ไดรับอนุมัติผลการประเมินจากเลขาธิการสํานักงานลูกเสือแหงชาติ หรือสํานักงานลูกเสือจังหวัดแลวแต

จริตเชิงนโยบาย โดยสามารถระบุวาปญหาใด
เปนปญหาการทุจริตท่ัวไป ปญหาใดเปนปญหาการทุจริตเชิงนโยบาย และวิเคราะหถึงผลเสียท่ีเกิดข้ึนตอ

ในโรงเรียนและชุมชน 
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เนื้อหาวิชา  
 ใหลูกเสือวิสามัญเรียนรูเรื่องการขัดกันแหงผลประโยชน 
ติดตามกรณีการขัดกันแหงผลประโยชนท่ีเกิดข้ึนในสังคมรอบตัว และนําเสนอเปนกรณีศึกษาในรูปแบบของ
นิทรรศการ รายงาน หรือรูปแบบอ่ืน
ผลประโยชนและการนําไปสูปญหาการทุ
 
ขอ  ๑๖ วิชา นักวิเคราะหปญหาการทุจริตเชิงนโยบาย

ลักษณะเครื่องหมาย
วิชา
ประกอบดวย 
ภายในประก
สัญลักษณ

 
การประดับเครื่องหมาย 

ประดับท่ีแขนซายหรือสายสะพายลูกเสือวิสามัญ
หลักสูตร 
๑. เรียนรูและทําความเขาใจถึงความหมายและรูปแบบปญหาการทุจริตเชิงนโยบาย
๒. วิเคราะหถึงผลเสียท่ีเกิดข้ึนจากการทุจริตเชิงนโยบายตอประเทศ
๓. นําเสนอผลการศึกษาและวิเคราะหในรูปแบบของกิจกรรมตาง
๔. รวมกับสมาชิกในหมูจัดทําโครงการวิเคราะหและศึกษารูปแบบการทุจริตเชิงนโยบาย 

นําเสนอผูกํากับลูกเสือวิสามัญ
๕. การจัดทํารายงานเพ่ือขอรับและประดับเครื่องหมา
๖. ไดรับการทดสอบและรับรองผลจากผูบังคับบัญชา
๗. ไดรับการรับรองจากสํานักงาน ป
๘. ไดรับอนุมัติผลการประเมินจากเลขาธิการสํานักงานลูกเสือแหงชาติ หรือสํานักงานลูกเสือจังหวัด

กรณี ใหประดับเครื่องหมายลูกเสือวิสามัญชอสะอาด
สาระสําคัญของวิชา  

ใหลูกเสือวิสามัญเรียนรูถึงความหมายและรูปแบบปญหาการทุ
เปนปญหาการทุจริตท่ัวไป ปญหาใดเปนปญหาการทุจริตเชิงนโยบาย และวิเคราะหถึงผลเสียท่ีเกิดข้ึนตอ
ประเทศ โดยนําเสนอผลการศึกษาและวิเคราะห
 

 

 

 

๔๓ 

เรื่องการขัดกันแหงผลประโยชน โดยรวมกับสมาชิกในหมูศึกษาวิเคราะหและ
ติดตามกรณีการขัดกันแหงผลประโยชนท่ีเกิดข้ึนในสังคมรอบตัว และนําเสนอเปนกรณีศึกษาในรูปแบบของ
นิทรรศการ รายงาน หรือรูปแบบอ่ืน ๆ เพ่ือใหสังคมไดตระหนักถึงผลเสียท่ีเกิดข้ึนจากการขัดกันแหง
ผลประโยชนและการนําไปสูปญหาการทุจริต  

นักวิเคราะหปญหาการทุจริตเชิงนโยบาย 

ลักษณะเครื่องหมาย 
วิชา นักวิ เคราะหปญหาการทุจริตเชิงนโยบาย มีรูปลักษณะเครื่องหมาย
ประกอบดวย วงรี ขนาดความสูง ๓.๕ ซ.ม. กวาง ๒ ซ.ม. 
ภายในประกอบดวยตราสัญลักษณลูกเสือแหงชาติ จํานวน
สัญลักษณชอสะอาด ดานลางมีอักษร “ล.ว.” สีน้ําเงิน หมายถึง

ประดับท่ีแขนซายหรือสายสะพายลูกเสือวิสามัญ 

ถึงความหมายและรูปแบบปญหาการทุจริตเชิงนโยบาย 
วิเคราะหถึงผลเสียท่ีเกิดข้ึนจากการทุจริตเชิงนโยบายตอประเทศ 
นําเสนอผลการศึกษาและวิเคราะหในรูปแบบของกิจกรรมตาง ๆ ในโรงเรียนและชุมชน
รวมกับสมาชิกในหมูจัดทําโครงการวิเคราะหและศึกษารูปแบบการทุจริตเชิงนโยบาย 

ลูกเสือวิสามัญไดรับทราบ ท้ังนี้ เพ่ือประโยชนในการศึกษาตอไป 
เพ่ือขอรับและประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ 

การทดสอบและรับรองผลจากผูบังคับบัญชา อยางนอย ๓ คน 
ไดรับการรับรองจากสํานักงาน ป.ป.ช. เพ่ือขออนุมัติประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ
ไดรับอนุมัติผลการประเมินจากเลขาธิการสํานักงานลูกเสือแหงชาติ หรือสํานักงานลูกเสือจังหวัด

ลูกเสือวิสามัญชอสะอาด 

ใหลูกเสือวิสามัญเรียนรูถึงความหมายและรูปแบบปญหาการทุจริตเชิงนโยบาย โดยสามารถระบุวาปญหาใด
เปนปญหาการทุจริตท่ัวไป ปญหาใดเปนปญหาการทุจริตเชิงนโยบาย และวิเคราะหถึงผลเสียท่ีเกิดข้ึนตอ

นําเสนอผลการศึกษาและวิเคราะหในรูปแบบของกิจกรรมตาง ๆ ในโรงเรียนและชุมชน

โดยรวมกับสมาชิกในหมูศึกษาวิเคราะหและ
ติดตามกรณีการขัดกันแหงผลประโยชนท่ีเกิดข้ึนในสังคมรอบตัว และนําเสนอเปนกรณีศึกษาในรูปแบบของ

ๆ เพ่ือใหสังคมไดตระหนักถึงผลเสียท่ีเกิดข้ึนจากการขัดกันแหง

รูปลักษณะเครื่องหมาย
 มีขอบเปนสีขาบ พ้ืนสีขาว 

จํานวน ๓ รูป รองรับดวยตรา
หมายถึง ลูกเสือวิสามัญ 

 

ในโรงเรียนและชุมชน 
รวมกับสมาชิกในหมูจัดทําโครงการวิเคราะหและศึกษารูปแบบการทุจริตเชิงนโยบาย จัดทําเปนฐานขอมูล

 

เพ่ือขออนุมัติประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ 
ไดรับอนุมัติผลการประเมินจากเลขาธิการสํานักงานลูกเสือแหงชาติ หรือสํานักงานลูกเสือจังหวัดแลวแต

จริตเชิงนโยบาย โดยสามารถระบุวาปญหาใด
เปนปญหาการทุจริตท่ัวไป ปญหาใดเปนปญหาการทุจริตเชิงนโยบาย และวิเคราะหถึงผลเสียท่ีเกิดข้ึนตอ

ในโรงเรียนและชุมชน 
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ขอ ๑๕ เครื่องหมายลูกเสือวิสามัญชอสะอาด    

ลักษณะเครื่องหมาย
เครื่องหมายลูกเสือวิสามัญ
ซม. 
สัญลักษณ
มีตราสัญลักษณช

 
 
การประดับเครื่องหมาย ประดับเหนือกระเปาเสื้อดานซาย
หลักสูตร 
๑. สอบไดและประดับเครื่องหมา
๒. สอบไดและประดับเครื่องหมา
๓. สอบไดและประดับเครื่องหมา

วิชา ๑๓ นักพัฒนาแนวคิดการ
วิชา ๑๔ ผูนําการสรางเครือขายลูกเสือชอสะอาด 

๔. สอบไดและประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือชอสะอาดท่ีเหลือ
วิชา และวิชาอ่ืน ๆ อีก ๒ วิชา

๕. ปฏิบัติตนเปนผูเหมาะสมกับการบริการ โดย
๓ คน  

๕. ไดรับการรับรองจากสํานักงาน
๖. ไดรับอนุมัติผลการประเมินจากเลขาธิการสํานักงานลูกเสือแหงชาติ หรือสํานักงานลูกเสือจังหวัดแลวแต

กรณี ใหประดับเครื่องหมายลูกเสือวิสามัญชอสะอาด
กิจกรรมท่ีหมูจะตองพิจารณา 
๑. พิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรสําหรับการจัดการฝกอบรม
๒. พิจารณาความเหมาะสมของเวลาท่ีใชในแตละวิชา
๓. พิจารณาวิเคราะหจัดทําแผนการจัดกิจกรรม

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔๔ 

เครื่องหมายลูกเสือวิสามัญชอสะอาด     

ลักษณะเครื่องหมาย 
เครื่องหมายลูกเสือวิสามัญชอสะอาด เปนรูปโล ขนาดความสูง 

. มีกรอบเปนเสนสีขาบ แบงออกเปนสามสวน ประกอบดวย สวนบนมีตรา
สัญลักษณลูกเสือแหงชาติ ดานซายมีตราสัญลักษณสํานักงาน
มีตราสัญลักษณชอสะอาด ตราสัญลักษณท้ังสามปกดวยไหมบนพ้ืนผาสีฟา 

ประดับเหนือกระเปาเสื้อดานซาย 

สอบไดและประดับเครื่องหมายลูกเสือโลก ระดับลูกเสือวิสามัญ 
สอบไดและประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือวิสามัญ ขอ ๓ วิชาโครงการ 
สอบไดและประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือวิสามัญชอสะอาด ๑ วิชา จากวิชาตอไปนี้

นักพัฒนาแนวคิดการตอตานทุจริต 
ผูนําการสรางเครือขายลูกเสือชอสะอาด  

และประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือชอสะอาดท่ีเหลือ ท่ีไมซํ้ากับวิชาบังคับเลือก
วิชา เปนอยางนอย 

ปฏิบัติตนเปนผูเหมาะสมกับการบริการ โดยมีคํารับรองจากผูปกครองและผูกํากับ

องจากสํานักงาน ป.ป.ช. เพ่ือขออนุมัติประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ
ไดรับอนุมัติผลการประเมินจากเลขาธิการสํานักงานลูกเสือแหงชาติ หรือสํานักงานลูกเสือจังหวัดแลวแต

ลูกเสือวิสามัญชอสะอาด 
 

พิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรสําหรับการจัดการฝกอบรม และนําไปใชจัดกิจกรรมในสถานศึกษา
พิจารณาความเหมาะสมของเวลาท่ีใชในแตละวิชา สําหรับการจัดการอบรม 
พิจารณาวิเคราะหจัดทําแผนการจัดกิจกรรม สําหรับ ๒ ภาคเรียน เพ่ือนําไปใชจัดกิจกรรม

เปนรูปโล ขนาดความสูง ๔.๕ ซม. กวาง ๓.๕  
าบ แบงออกเปนสามสวน ประกอบดวย สวนบนมีตรา

ลูกเสือแหงชาติ ดานซายมีตราสัญลักษณสํานักงาน ป.ป.ช. และดานขวา
ตราสัญลักษณท้ังสามปกดวยไหมบนพ้ืนผาสีฟา  

จากวิชาตอไปนี้ 

ท่ีไมซํ้ากับวิชาบังคับเลือก อยางนอย ๒ 

และผูกํากับลูกเสือวิสามัญ อยางนอย 

เพ่ือขออนุมัติประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ 
ไดรับอนุมัติผลการประเมินจากเลขาธิการสํานักงานลูกเสือแหงชาติ หรือสํานักงานลูกเสือจังหวัดแลวแต

กิจกรรมในสถานศึกษา 

เพ่ือนําไปใชจัดกิจกรรมในสถานศึกษา 

 

๔๕ 
 

ประเมินการปฏิบัติกิจกรรม  
เรื่อง   การกําหนดหลักสูตร และการจัดทําแผนการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนากองลูกเสือชอสะอาด 
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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๔๕ 
 

ประเมินการปฏิบัติกิจกรรม  
เรื่อง   การกําหนดหลักสูตร และการจัดทําแผนการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนากองลูกเสือชอสะอาด 
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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๔๖ 
 

บทเรียนท่ี ๑๗   
ช่ือวิชา   การเขียนโครงการการจัดตั้งเครือขายลูกเสือชอสะอาดในสถานศึกษา             เวลา ๑๘๐ นาที 
  

ขอบขายรายวิชา 

๑. ความหมายและองคประกอบของโครงการ  
๒. การวางแผนจัดทําโครงการ/กิจกรรม  
๓. ข้ันตอนการจัดทําโครงการ   

จุดหมาย เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจ และมีทักษะในการจัดทําโครงการ  
วัตถุประสงค 

เม่ือจบบทเรียนนี้แลว ผูเขารับการฝกอบรมสามารถ 
๑. มีความรู และสามารถเขียนโครงการไดถูกตอง 
๒. จัดทําโครงการพัฒนาลูกเสือชอสะอาดในสถานศึกษา 

วิธีสอน/กิจกรรม 
๑. นําเขาสูบทเรียนโดยนําเสนอตัวอยางโครงการ “หนึ่งนาทีกับลูกเสือชอสะอาด” หรือวีดิทัศน เกม 

เพลง แผนพับ ฯลฯ 
๒. ใหความรูเรื่องการวางแผนจัดทําโครงการและกิจกรรมเพ่ือสงเสริมความซ่ือสัตยสุจริต โดยใช 

Power Point เรื่อง การจัดทําโครงการรณรงคปองกันและปราบปรามการทุจริตโดยเครือขายลูกเสือชอสะอาด 
และใบความรู เรื่อง การจัดทําโครงการรณรงคปองกันและปราบปรามการทุจริตโดยเครือขายลูกเสือชอสะอาด 

๓. มอบหมายใหแตละหมูวางแผนจัดทําโครงการรณรงคปองกันและปราบปรามการทุจริตโดยเครือขาย
ลูกเสือชอสะอาด ๑ โครงการ  

๔. ตัวแทนแตละหมูนําเสนอโครงการ  
๕. สรุปและประเมินผล 

ส่ือการสอน 
 ๑. วีดิทัศนตัวอยางกิจกรรมสงเสริมความซ่ือสัตย สุจริต 
 ๒. Power Point และใบความรู เรื่อง การจัดทําโครงการรณรงคปองกันและปราบปรามการทุจริตโดย
เครือขายลูกเสือชอสะอาด 
 ๓. กระดาษ Flipchart, ปากกาเคมี 
การประเมินผล 
 ๑. วิธีการวัดผล : ประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุม 
 ๒. เครื่องมือวัดผล : แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรม เรื่อง การจัดทําโครงการ 
 ๓. เกณฑการประเมินผล : มีผลการประเมินผานเกณฑท่ีกําหนด 
เนื้อหาวิชา 

๑. หลักการเขียนโครงการ 
๒.  ฝกการเขียนโครงการสําหรับการสรางเครือขายและการต้ังลูกเสือชอสะอาดในสถานศึกษา 

๓.  ปรับปรุงโครงการสําหรับกองลูกเสือในโรงเรียนท่ีตนสังกัด 
 

 

๔๗ 
 

ใบความรูท่ี ๑ 
เรื่อง การจัดทําโครงการรณรงคปองกันและปราบปรามการทุจริตโดยเครือขายลูกเสือชอสะอาด 

 
การจัดทําโครงการเพ่ือดําเนินการตามแผนงานอยางใดอยางหนึ่งนั้น สามารถทําใหผูปฏิบัติงานทํางาน

ไดอยางมีข้ันตอน และมองเห็นปญหาในการทํางานไดอยางชัดเจนยิ่งข้ึน รวมท้ังมองเห็นแนวทางในการแกปญหา
อีกดวย การเสนอแนะใหจัดทําโครงการนั้น จําเปนจะตองระดมความสามารถ งบประมาณและทรัพยากรอ่ืน ๆ 
อีกเปนจํานวนมาก ซ่ึงโครงการบางโครงการอาจไมจําเปนตองดําเนินการของบประมาณสนับสนุนเลยก็ได       
แตการเขียนโครงการจะตองทําใหถูกข้ันตอน โดยมีแนวทางในการเขียนโครงการ ดังตอไปนี้ 

๑. โครงการ คือ งานหรือกิจกรรมท่ีระบุรายละเอียดตาง ๆ เพ่ือท่ีจะนําไปปฏิบัติใหบรรลุตาม
วตัถุประสงคท่ีกําหนดไวในแผน บางครั้งวัตถุประสงคหนึ่ง ๆ อาจจําเปนตองมีหลายโครงการก็ได แตโครงการ
หนึ่ง ๆ นั้น จะตองมีสวนประกอบท่ีระบุรายละเอียดอยางชัดเจนและมีความแนนอน ดังนี้ 

๑.๑ ชื่อโครงการ       
๑.๒ หลักการและเหตุผล    
๑.๓  วัตถุประสงค   
๑.๔  เปาหมาย 
๑.๕  วิธีดําเนินงาน 
๑.๖ ระยะเวลา 
๑.๗ สถานท่ี 
๑.๘ งบประมาณ 
๑.๙ ผูรับผิดชอบ 

๑.๑๐ หนวยงานท่ีเก่ียวของ 
๑.๑๑ การประเมินผล 
๑.๑๒ ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

๒. แนวทางในการเขียนโครงการ 
๒.๑ ชื่อโครงการ เปนการกําหนดชื่อโครงการใหเฉพาะเจาะจงในเรื่องท่ีจะทํา 
๒.๒ หลักการและเหตุผล ควรระบุหลักการอยางกวาง ๆ วามีความจําเปนและมีความเหมาะสม

อยางไร จะใหประโยชนอยางไร 
๒.๓ วัตถุประสงค คือ สิ่งท่ีผูทําโครงการตองการจะไดรับและผลตอเนื่องของโครงการ 
๒.๔ เปาหมาย คือ การระบุชนิด คุณภาพ และขอบขายงานท่ีจะทํา 
๒.๕ วิธีดําเนินงาน เปนการบอกรายละเอียดของการดําเนินงาน หรือวิธีดําเนินงานใหบรรลุ 

ตามวัตถุประสงค เริ่มต้ังแตการเตรียมงาน การศึกษาและสํารวจขอเท็จจริงตาง ๆ การเสนอขออนุมัติโครงการ         
การเริ่มงานจนถึงการปฏิบัติงาน 

๒.๖ ระยะเวลา เปนการกําหนดวันเริ่มโครงการ วันสิ้นสุดโครงการ หรือชวงเวลาท่ีดําเนินการ 
๒.๗ สถานท่ี การระบุสถานท่ี หรือบริเวณท่ีจะทําโครงการ 
๒.๘ งบประมาณ แยกงบประมาณรายรับรายจายท้ังหมดไวใหละเอียดท่ีสุดเทาท่ีจะทําได 
๒.๙ ผูรับผิดชอบ ใหระบุชื่อผูทําใหชัดเจนวาใคร หรือหนวยงานใดท่ีรับผิดชอบโครงการนั้น ๆ 

๒.๑๐ หนวยงานท่ีเก่ียวของ คือ หนวยหลักท่ีชวยสงเสริม สนับสนุนใหการดําเนินงานตาม
โครงการสําเร็จลุลวง 
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๔๗ 
 

ใบความรูท่ี ๑ 
เรื่อง การจัดทําโครงการรณรงคปองกันและปราบปรามการทุจริตโดยเครือขายลูกเสือชอสะอาด 

 
การจัดทําโครงการเพ่ือดําเนินการตามแผนงานอยางใดอยางหนึ่งนั้น สามารถทําใหผูปฏิบัติงานทํางาน

ไดอยางมีข้ันตอน และมองเห็นปญหาในการทํางานไดอยางชัดเจนยิ่งข้ึน รวมท้ังมองเห็นแนวทางในการแกปญหา
อีกดวย การเสนอแนะใหจัดทําโครงการนั้น จําเปนจะตองระดมความสามารถ งบประมาณและทรัพยากรอ่ืน ๆ 
อีกเปนจํานวนมาก ซ่ึงโครงการบางโครงการอาจไมจําเปนตองดําเนินการของบประมาณสนับสนุนเลยก็ได       
แตการเขียนโครงการจะตองทําใหถูกข้ันตอน โดยมีแนวทางในการเขียนโครงการ ดังตอไปนี้ 

๑. โครงการ คือ งานหรือกิจกรรมท่ีระบุรายละเอียดตาง ๆ เพ่ือท่ีจะนําไปปฏิบัติใหบรรลุตาม
วตัถุประสงคท่ีกําหนดไวในแผน บางครั้งวัตถุประสงคหนึ่ง ๆ อาจจําเปนตองมีหลายโครงการก็ได แตโครงการ
หนึ่ง ๆ นั้น จะตองมีสวนประกอบท่ีระบุรายละเอียดอยางชัดเจนและมีความแนนอน ดังนี้ 

๑.๑ ชื่อโครงการ       
๑.๒ หลักการและเหตุผล    
๑.๓  วัตถุประสงค   
๑.๔  เปาหมาย 
๑.๕  วิธีดําเนินงาน 
๑.๖ ระยะเวลา 
๑.๗ สถานท่ี 
๑.๘ งบประมาณ 
๑.๙ ผูรับผิดชอบ 

๑.๑๐ หนวยงานท่ีเก่ียวของ 
๑.๑๑ การประเมินผล 
๑.๑๒ ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

๒. แนวทางในการเขียนโครงการ 
๒.๑ ชื่อโครงการ เปนการกําหนดชื่อโครงการใหเฉพาะเจาะจงในเรื่องท่ีจะทํา 
๒.๒ หลักการและเหตุผล ควรระบุหลักการอยางกวาง ๆ วามีความจําเปนและมีความเหมาะสม

อยางไร จะใหประโยชนอยางไร 
๒.๓ วัตถุประสงค คือ สิ่งท่ีผูทําโครงการตองการจะไดรับและผลตอเนื่องของโครงการ 
๒.๔ เปาหมาย คือ การระบุชนิด คุณภาพ และขอบขายงานท่ีจะทํา 
๒.๕ วิธีดําเนินงาน เปนการบอกรายละเอียดของการดําเนินงาน หรือวิธีดําเนินงานใหบรรลุ 

ตามวัตถุประสงค เริ่มต้ังแตการเตรียมงาน การศึกษาและสํารวจขอเท็จจริงตาง ๆ การเสนอขออนุมัติโครงการ         
การเริ่มงานจนถึงการปฏิบัติงาน 

๒.๖ ระยะเวลา เปนการกําหนดวันเริ่มโครงการ วันสิ้นสุดโครงการ หรือชวงเวลาท่ีดําเนินการ 
๒.๗ สถานท่ี การระบุสถานท่ี หรือบริเวณท่ีจะทําโครงการ 
๒.๘ งบประมาณ แยกงบประมาณรายรับรายจายท้ังหมดไวใหละเอียดท่ีสุดเทาท่ีจะทําได 
๒.๙ ผูรับผิดชอบ ใหระบุชื่อผูทําใหชัดเจนวาใคร หรือหนวยงานใดท่ีรับผิดชอบโครงการนั้น ๆ 

๒.๑๐ หนวยงานท่ีเก่ียวของ คือ หนวยหลักท่ีชวยสงเสริม สนับสนุนใหการดําเนินงานตาม
โครงการสําเร็จลุลวง 
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๔๘ 
 

๒.๑๑ การประเมินผล การบอกแนวทางในการประเมินผลวาจะทําอยางไรและทําในชวงเวลาใด 
๒.๑๒ ผลท่ีคาดวาจะไดรับ การระบุผลของโครงการท่ีคาดเม่ือเสร็จสิ้นโครงการ 

 
ตัวอยางโครงการ  

 
๑. ช่ือโครงการ  “หนึ่งนาทีกับลูกเสือชอสะอาด”     
๒. หลักการและเหตุผล 

 ปญหาการทุจริตท่ีเกิดข้ึนในปจจุบันมีแนวโนมท่ีจะมีระดับความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึน ท้ังในองคกร
ภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงบุคคลท่ีเปนท้ังนักการเมืองระดับชาติและระดับทองถ่ิน จากดัชนีชี้วัดความโปรงใส
ของประเทศในเชิงปริมาณชี้ใหเห็นความรุนแรงของปญหาการทุจริต ผลการจัดอันดับภาพลักษณคอรรัปชันโลก
ประจําป 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 การมีผลประโยชนทับซอน 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 
๓.๕ เพ่ือขยายสมาชิก “ลูกเสือชอสะอาด” ในลักษณะ “เครือขายของลูกเสือชอสะอาด” ใหมากข้ึน 
๓.๖  เพ่ือปลูกจิตสํานึกเก่ียวกับความซ่ือสัตยสุจริตและเห็นแกประโยชนสวนรวม   

 

๔๙ 
 

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 - 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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๔๙ 
 

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 - 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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๕๐ 
 

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 
………………………………………………………………………………………………………………………………..…………....

……………………………………………………………………..…………………………………………………………….……..…………...... 
 

 
 

 

๕๑ 
 

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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๕๑ 
 

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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๕๒ 
 

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  
 

 

๕๓ 
 

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 นาจะพอมีประโยชนกับทานท่ีกําลังจัดทําแผนงาน/โครงการ
และแผนปฏิบัติสําหรับปงบประมาณหนาไดบาง กอนท่ีจะจัดทําแผนปฏิบัติในปหนา กรุณาทบทวนขอดีขอดอย
ของแผนปฏิบัติในปนี้กอนวา จะนําไปพัฒนาปรับปรุงการจัดทําแผนปฏิบัติในปหนาไดอยางไรบาง และหวังเปน
อยางยิ่งวา ปหนาแผนปฏิบัติของทานจะชวยใหทานบรรลุเปาหมายในการบริหารงานไดดียิ่งข้ึน 
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๕๓ 
 

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 นาจะพอมีประโยชนกับทานท่ีกําลังจัดทําแผนงาน/โครงการ
และแผนปฏิบัติสําหรับปงบประมาณหนาไดบาง กอนท่ีจะจัดทําแผนปฏิบัติในปหนา กรุณาทบทวนขอดีขอดอย
ของแผนปฏิบัติในปนี้กอนวา จะนําไปพัฒนาปรับปรุงการจัดทําแผนปฏิบัติในปหนาไดอยางไรบาง และหวังเปน
อยางยิ่งวา ปหนาแผนปฏิบัติของทานจะชวยใหทานบรรลุเปาหมายในการบริหารงานไดดียิ่งข้ึน 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



233

 

๕๔
 

 

แผ
นป

ฏิบ
ัติง

าน
 (A

cti
on

 Pl
an

) 
 

ชื่อ
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
..ตํ

าแ
หน

ง...
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

... 
กิจ

กร
รม

ที่จ
ะดํ

าเนิ
นก

าร
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
..  

แน
วคิ

ดใ
นก

าร
จัด

กิจ
กร

รม
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

... 

วัต
ถุป

ระ
สง

ค 
กิจ

กร
รม

 
วิธ

ีกา
ร 

ระ
ยะ

เวล
า 

ดํา
เนิน

กา
ร 

ผูร
ับผิ

ดช
อบ

 
แล

ะผู
เกี่ย

วข
อง

 
งบ

ปร
ะม

าณ
 

สื่อ
 - 

อุป
กร

ณ 
ตัว

ชี้วั
ดค

วา
มสํ

าเร
็จ 

              

 
 

 
 

 
 

 

 

๒๓๓ 
 

ประเมินการปฏิบัติกิจกรรม  
เรื่อง วิชาการเขียนโครงการการจัดตั้งเครือขายลูกเสือชอสะอาดในสถานศึกษา   
หมู............................... 

ขอ รายการประเมิน ระดับคุณภาพ 
๔ ๓ ๒ ๑ 

๑ การมีสวนรวมของสมาชิก     
๒ ความคิดริเริ่มสรางสรรค     
๓ ความถูกตองของการจัดทําโครงการ     
๔ วิธีการนําเสนอ     
๕ ความเปนไปไดของโครงการ     
 รวม     

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

                                                               ผูกํากับลูกเสือ 
 

เกณฑการประเมินผล 
รายการ            

ท่ีประเมิน 
ระดับคุณภาพ/คะแนน 

ดีมาก (๔) ดี (๓) พอใช (๒) ปรับปรุง (๑) 
การมีสวนรวม           
ของสมาชิก 

ทุกคนมีสวนรวม สมาชิก ๑ คน    
ไมไดมีสวนรวม 

สมาชิก ๒ คน  
ไมไดมีสวนรวม 

สมาชิก ๓ คน ข้ึนไป 
ไมไดมีสวนรวม 

ความคิดริเริ่ม
สรางสรรค 

๑. ใหมไมซ้ําใคร 
๒. มีประโยชน 
๓. ประยุกตเปน
รูปแบบใหม 

ปฏิบัติได ๒ ขอ         
ใน ๓ ขอ 

ปฏิบัติได ๑ ขอ  
ใน ๓ ขอ 

ปฎิบัติไมไดเลย 

ความถูกตองของ 
การจัดทําโครงการ  

ถูกตองทุกข้ันตอน 
ตามแนวทาง      
การจัดทําโครงการ 

ผิด ๑ - ๒ ขอ ผิด ๒ - ๔ ขอ ผิด ๕ ขอ ข้ึนไป 

วิธีการนําเสนอ ๑. นําเสนอนาสนใจ 
๒. เสียงดังฟงชัดเจน 
๓. วาจาสุภาพ 
๔. ตามกําหนดเวลา 

ปฏิบัติได ๓ ขอ ปฏิบัติได ๒ ขอ ปฏิบัติได ๑ ขอ 

ความเปนไปได        
ของโครงการ 

๑. ปฏิบัติไดจริง 
๒. มีประโยชน 
๓. มีความคุมคา 
๔. ยึดหลัก       
ความซ่ือสัตยสุจริต   

ปฏิบัติได ๓ ขอ ปฏิบัติได ๒ ขอ ปฏิบัติได ๑ ขอ 
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๒๓๓ 
 

ประเมินการปฏิบัติกิจกรรม  
เรื่อง วิชาการเขียนโครงการการจัดตั้งเครือขายลูกเสือชอสะอาดในสถานศึกษา   
หมู............................... 

ขอ รายการประเมิน ระดับคุณภาพ 
๔ ๓ ๒ ๑ 

๑ การมีสวนรวมของสมาชิก     
๒ ความคิดริเริ่มสรางสรรค     
๓ ความถูกตองของการจัดทําโครงการ     
๔ วิธีการนําเสนอ     
๕ ความเปนไปไดของโครงการ     
 รวม     

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

                                                               ผูกํากับลูกเสือ 
 

เกณฑการประเมินผล 
รายการ            

ท่ีประเมิน 
ระดับคุณภาพ/คะแนน 

ดีมาก (๔) ดี (๓) พอใช (๒) ปรับปรุง (๑) 
การมีสวนรวม           
ของสมาชิก 

ทุกคนมีสวนรวม สมาชิก ๑ คน    
ไมไดมีสวนรวม 

สมาชิก ๒ คน  
ไมไดมีสวนรวม 

สมาชิก ๓ คน ข้ึนไป 
ไมไดมีสวนรวม 

ความคิดริเริ่ม
สรางสรรค 

๑. ใหมไมซ้ําใคร 
๒. มีประโยชน 
๓. ประยุกตเปน
รูปแบบใหม 

ปฏิบัติได ๒ ขอ         
ใน ๓ ขอ 

ปฏิบัติได ๑ ขอ  
ใน ๓ ขอ 

ปฎิบัติไมไดเลย 

ความถูกตองของ 
การจัดทําโครงการ  

ถูกตองทุกข้ันตอน 
ตามแนวทาง      
การจัดทําโครงการ 

ผิด ๑ - ๒ ขอ ผิด ๒ - ๔ ขอ ผิด ๕ ขอ ข้ึนไป 

วิธีการนําเสนอ ๑. นําเสนอนาสนใจ 
๒. เสียงดังฟงชัดเจน 
๓. วาจาสุภาพ 
๔. ตามกําหนดเวลา 

ปฏิบัติได ๓ ขอ ปฏิบัติได ๒ ขอ ปฏิบัติได ๑ ขอ 

ความเปนไปได        
ของโครงการ 

๑. ปฏิบัติไดจริง 
๒. มีประโยชน 
๓. มีความคุมคา 
๔. ยึดหลัก       
ความซ่ือสัตยสุจริต   

ปฏิบัติได ๓ ขอ ปฏิบัติได ๒ ขอ ปฏิบัติได ๑ ขอ 
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๒๓๔ 
 

บทเรียนท่ี ๑๘ 
ช่ือวิชา   สรุปผลการจัดการฝกอบรม                                                               เวลา ๙๐ นาที 
 

ขอบขายรายวิชา 

๑. สรุปการดําเนินการตามโครงการและงานกลุมนําเสนอ 
๒. กําหนดปณิธานของผูเขารับการฝกอบรมรวมกันเปนปณิธานกลุม 
๓.  มอบหมายภารกิจการจัดต้ังเครือขายลูกเสือชอสะอาด 

จุดหมาย เพ่ือสรุปการดําเนินโครงการฝกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือชอสะอาดและ     
การมอบหมายภารกิจจัดต้ังลูกเสือชอสะอาด  
วัตถุประสงค 

เม่ือจบบทเรียนนี้แลว ผูเขารับการฝกอบรมสามารถ 
๑.  สรุปผลการดําเนินโครงการฝกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือชอสะอาด 
๒.  รวมกันกําหนดปณิธานของผูบังคับบัญชาลูกเสือชอสะอาดในการสรางพลเมืองชอสะอาด 
๓. มอบภารกิจใหผูบังคับบัญชาลูกเสือชอสะอาดไปจัดทําผลงาน เพ่ือขอรับเครื่องหมายผูบังคับบัญชา

ลูกเสือชอสะอาด  
วิธีสอน/กิจกรรม 

๑.  สรุปผลการดําเนินโครงการฝกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือชอสะอาด 
๒. รวมกันกําหนดปณิธานเพ่ือเปนเครื่องยึดเหนี่ยวในการดําเนินโครงการในสถานศึกษา 
๓.  มอบหมายใหผูเขารับการฝกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือชอสะอาดไปดําเนินการ

จัดต้ังลูกเสือชอสะอาดในสถานศึกษา เพ่ือขอรับเครื่องหมายผูบังคับบัญชาลูกเสือชอสะอาด  
๔.  มอบหมายใหแตละหมูรวมกันอภิปราย และประเมินผลการฝกอบรม 
๕. ตัวแทนแตละหมูนําเสนอขอคิดเห็น สรุปและประเมินผล 

ส่ือการสอน 
๑.  วีดิทัศนตัวอยางกิจกรรมสงเสริมความซ่ือสัตย สุจริต 
๒.  Power Point สรุปผลโครงการฝกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือชอสะอาด  
๓.  กระดาษ Flipchart 
๔.  ปากกาเคมี  

การประเมินผล 
๑. วิธีการวัดผล : ประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุม 
๒. เครื่องมือวัดผล : แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรม เรื่อง การจัดทําโครงการ 
๓. เกณฑการประเมินผล : มีผลการประเมินผานเกณฑท่ีกําหนด 

เนื้อหาวิชา 
๑. สรุปผลการดําเนินโครงการและงานกลุมนําเสนอ 
๒. กําหนดปณิธานของผูเขารับการฝกอบรมรวมกันเปนปณิธานกลุม 
๓. มอบหมายภารกิจการจัดต้ังเครือขายลูกเสือชอสะอาด 

 

 

๒๓๕ 
 

บรรณานุกรม 
คณะกรรมการลูกเสือฝายพัฒนาบุคลากร, สํานักงานลูกเสือแหงชาติ. คูมือการฝกอบรมผูบังคับบัญชา 

ลูกเสือข้ันผูชวยผูใหการฝกอบรมวิชาผูกํากับลูกเสือ  
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 

สํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน, สารานุกรมลูกเสือ เลม ๑-๔, พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๖ 
สมคิด  ลวางกูร www.facebook.com/SomkidFanPage สืบคนเม่ือวันท่ี ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 
แหลงขอมูล www.bureausrs.org สืบคนเม่ือวันท่ี ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
แหลงขอมูล www.skp.more.go.th สืบคนเม่ือวันท่ี ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
แหลงขอมูล www.scoutthailand.org สืบคนเม่ือวันท่ี ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
แหลงขอมูล www.macc.go.th สืบคนเม่ือวันท่ี ๒๐ ตุลาคม พ.ศ ๒๕๕๖ 
แหลงขอมูล http://www.kpi.ac.th/wiki/index สืบคนเม่ือวันท่ี ๙ พฤศจิกายน พ.ศ ๒๕๕๖ 
แหลงขอมูล http://th.wikipedia.org สืบคนเม่ือวันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
แหลงขอมูล http://www2.diw.go.th/ppp/PDF/people.PDF สืบคนเม่ือวันท่ี ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
แหลงขอมูล http://nucha.chs.ac.th/1.1.htm# สืบคนเม่ือวันท่ี ๑๒ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
แหลงขอมูล https://sites.google.com/site/rattanakosinstrategy/school-of-politics-   

สืบคนเม่ือวันท่ี ๙ มีนาคม พ.ศ ๒๕๕๗ 
แหลงขอมูล knowledge/political-development-plan/strategy-3/social-sanction สืบคนเม่ือวันท่ี ๑๒  

มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
แหลงขอมูล http://www.theiiat.or.th/km/newsdesc.php สืบคนเม่ือวันท่ี ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
แหลงขอมูล http://www.nithan.in.th สืบคนเม่ือวันท่ี ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
แหลงขอมูล www.th.answers.yahoo.com/question/index?qid=20071114013519AAOEEzm              

สืบคนเม่ือวันท่ี ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
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๒๓๕ 
 

บรรณานุกรม 
คณะกรรมการลูกเสือฝายพัฒนาบุคลากร, สํานักงานลูกเสือแหงชาติ. คูมือการฝกอบรมผูบังคับบัญชา 

ลูกเสือข้ันผูชวยผูใหการฝกอบรมวิชาผูกํากับลูกเสือ  
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 

สํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน, สารานุกรมลูกเสือ เลม ๑-๔, พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๖ 
สมคิด  ลวางกูร www.facebook.com/SomkidFanPage สืบคนเม่ือวันท่ี ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 
แหลงขอมูล www.bureausrs.org สืบคนเม่ือวันท่ี ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
แหลงขอมูล www.skp.more.go.th สืบคนเม่ือวันท่ี ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
แหลงขอมูล www.scoutthailand.org สืบคนเม่ือวันท่ี ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
แหลงขอมูล www.macc.go.th สืบคนเม่ือวันท่ี ๒๐ ตุลาคม พ.ศ ๒๕๕๖ 
แหลงขอมูล http://www.kpi.ac.th/wiki/index สืบคนเม่ือวันท่ี ๙ พฤศจิกายน พ.ศ ๒๕๕๖ 
แหลงขอมูล http://th.wikipedia.org สืบคนเม่ือวันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
แหลงขอมูล http://www2.diw.go.th/ppp/PDF/people.PDF สืบคนเม่ือวันท่ี ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
แหลงขอมูล http://nucha.chs.ac.th/1.1.htm# สืบคนเม่ือวันท่ี ๑๒ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
แหลงขอมูล https://sites.google.com/site/rattanakosinstrategy/school-of-politics-   

สืบคนเม่ือวันท่ี ๙ มีนาคม พ.ศ ๒๕๕๗ 
แหลงขอมูล knowledge/political-development-plan/strategy-3/social-sanction สืบคนเม่ือวันท่ี ๑๒  

มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
แหลงขอมูล http://www.theiiat.or.th/km/newsdesc.php สืบคนเม่ือวันท่ี ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
แหลงขอมูล http://www.nithan.in.th สืบคนเม่ือวันท่ี ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
แหลงขอมูล www.th.answers.yahoo.com/question/index?qid=20071114013519AAOEEzm              

สืบคนเม่ือวันท่ี ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
             



ภาคผนวก

 

๒๓๖ 
 

เพลงลูกเสือ 
 
ลูกเสือธีรราช 

เหลาลูกเสือของธีรราช ทะนงองอาจสืบชาติเชื้อพงศพันธ สมัครสมานโดยมีสามัคคีม่ัน พวกเราจะ
รวมกัน จะผูกสัมพันธตลอดกาล มีจรรยารักษาชื่อ สรางเกียรติระบือ เลื่องลือตอไปชานาน ราเริงแจมใสใฝใจ
รักใหยืนนาน พวกเราลวนชื่นบานเพราะกิจการลูกเสือไทย 

 
ลูกเสือรําลึก 

วชิราวุธพระมงกุฎเกลาเจาประชา กอกําเนิดลูกเสือมาขาเลื่อมใส พวกเราลูกเสือเชื้อชาติไทย เทิดเกียรติ
พระองคไว ดวยภักดี ลูกเสือรําลึกนึกพระคุณ เทิดบูชา ปฏิญาณ รักกษัตริย ชาติศาสตรศรี มาเถิดลูกเสือสราง
ความดี เพ่ือศักด์ิศรีลูกเสือไทยด่ังใจปอง 
 
เกียรติคุณลูกเสือ 

เกียรติคุณลูกเสือไทยแพรไปท่ัวสากล ลูกเสือไทยทุกคนตองรักษา มุงทําดียืนยันตามคําม่ันสัญญาดวย
ศรัทธาสามัคคีมีน้ําใจ ดวยศรัทธาสามัคคีมีน้ําใจ (สรอย) มาเถิดเรามาชาอยูใย ลูกเสือไทยมาเร็วไว กาวเดินไป 
ท่ีหมายขางหนา อยูกันคนละกองก็เปนพ่ีนองกัน มีความรูสูงานไมหวั่นไหว มีวินัยใจเย็นเปนมิตรคนท่ัวไป        
อยูแหงใดสุขสนุกทุกเวลา 
 
ลูกเสือเชียงใหม 

ไมมีน้ําใจใดไหนอ่ืน จะยั่งยืนชื่นชิดสนิทสนม เหลาลูกเสือเชียงใหมใจเกลียวกลม ผูกนิยมสามัคคี       
มีพลัง ดอยสุเทพสูงเดนเปนม่ิงขวัญ จะยึดม่ันในชาติ ศาสน กษัตริย จะชวยเหลือผูอ่ืนเปนกิจวัตร จิตผูกมัดใน       
กฎลูกเสือไทย 
 
เกียรติศักดิ์ลูกเสือ 

ลูกเสือ ลูกเสือ ไวศักด์ิลูกผูชายลูกเสือ ลูกเสือ ลูกเสือ ไวลายซิลูกเสือไทย รักเกียรติ รักวินัย แข็งแรง 
และอดทน เราจะบําเพ็ญตนเพ่ือประโยชนตอผูอ่ืน แมลําบากตรากตรํา ก็ตองทําทําใหสําเร็จ ทํา ทํา ทํา          
ขาสัญญาวาจะทํา เสียชีพอยางเสียสัตย รักชาติใหม่ันไว ดังนามอันเกรียงไกร พระมงกุฎทรงประทาน 
 
ลูกเสือของชาติ 

ชาติตองการชายฉกรรจ จรรโลงชาติ เอกราชคงอยูศัตรูขาม เกิดเปนไทยฟนฝาพยายาม รักษาความ
เกงกลาสามัคคี เหลาลูกเสือเชื้อไทยใจตองสู ตองรอบรูทุอยางทางไลหนี มีความสัตยสุจริตมิตรไมตรี เพ่ือศักด์ิศรี
ลูกเสือเชื้อชาติไทย 
 
แทรม 

แทรม แทรม แทรม แลลิตี้ เสียงกลองตีเริงใจใหลําพอง เราชาติเชื้อชายลูกเสือไทย ตางคะนอง เราทุกคน
ตางปองรักกันม่ันในสัมพันธ แทรม  
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๒๓๖ 
 

เพลงลูกเสือ 
 
ลูกเสือธีรราช 

เหลาลูกเสือของธีรราช ทะนงองอาจสืบชาติเชื้อพงศพันธ สมัครสมานโดยมีสามัคคีม่ัน พวกเราจะ
รวมกัน จะผูกสัมพันธตลอดกาล มีจรรยารักษาชื่อ สรางเกียรติระบือ เลื่องลือตอไปชานาน ราเริงแจมใสใฝใจ
รักใหยืนนาน พวกเราลวนชื่นบานเพราะกิจการลูกเสือไทย 

 
ลูกเสือรําลึก 

วชิราวุธพระมงกุฎเกลาเจาประชา กอกําเนิดลูกเสือมาขาเลื่อมใส พวกเราลูกเสือเชื้อชาติไทย เทิดเกียรติ
พระองคไว ดวยภักดี ลูกเสือรําลึกนึกพระคุณ เทิดบูชา ปฏิญาณ รักกษัตริย ชาติศาสตรศรี มาเถิดลูกเสือสราง
ความดี เพ่ือศักด์ิศรีลูกเสือไทยด่ังใจปอง 
 
เกียรติคุณลูกเสือ 

เกียรติคุณลูกเสือไทยแพรไปท่ัวสากล ลูกเสือไทยทุกคนตองรักษา มุงทําดียืนยันตามคําม่ันสัญญาดวย
ศรัทธาสามัคคีมีน้ําใจ ดวยศรัทธาสามัคคีมีน้ําใจ (สรอย) มาเถิดเรามาชาอยูใย ลูกเสือไทยมาเร็วไว กาวเดินไป 
ท่ีหมายขางหนา อยูกันคนละกองก็เปนพ่ีนองกัน มีความรูสูงานไมหวั่นไหว มีวินัยใจเย็นเปนมิตรคนท่ัวไป        
อยูแหงใดสุขสนุกทุกเวลา 
 
ลูกเสือเชียงใหม 

ไมมีน้ําใจใดไหนอ่ืน จะยั่งยืนชื่นชิดสนิทสนม เหลาลูกเสือเชียงใหมใจเกลียวกลม ผูกนิยมสามัคคี       
มีพลัง ดอยสุเทพสูงเดนเปนม่ิงขวัญ จะยึดม่ันในชาติ ศาสน กษัตริย จะชวยเหลือผูอ่ืนเปนกิจวัตร จิตผูกมัดใน       
กฎลูกเสือไทย 
 
เกียรติศักดิ์ลูกเสือ 

ลูกเสือ ลูกเสือ ไวศักด์ิลูกผูชายลูกเสือ ลูกเสือ ลูกเสือ ไวลายซิลูกเสือไทย รักเกียรติ รักวินัย แข็งแรง 
และอดทน เราจะบําเพ็ญตนเพ่ือประโยชนตอผูอ่ืน แมลําบากตรากตรํา ก็ตองทําทําใหสําเร็จ ทํา ทํา ทํา          
ขาสัญญาวาจะทํา เสียชีพอยางเสียสัตย รักชาติใหม่ันไว ดังนามอันเกรียงไกร พระมงกุฎทรงประทาน 
 
ลูกเสือของชาติ 

ชาติตองการชายฉกรรจ จรรโลงชาติ เอกราชคงอยูศัตรูขาม เกิดเปนไทยฟนฝาพยายาม รักษาความ
เกงกลาสามัคคี เหลาลูกเสือเชื้อไทยใจตองสู ตองรอบรูทุอยางทางไลหนี มีความสัตยสุจริตมิตรไมตรี เพ่ือศักด์ิศรี
ลูกเสือเชื้อชาติไทย 
 
แทรม 

แทรม แทรม แทรม แลลิตี้ เสียงกลองตีเริงใจใหลําพอง เราชาติเชื้อชายลูกเสือไทย ตางคะนอง เราทุกคน
ตางปองรักกันม่ันในสัมพันธ แทรม  
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๒๓๗ 
 

แทรม แทรม แลลิต้ี รัก รัก ไมตรีตางชุมนุมพรั่งพรอมกัน เราลูกเสือไทยตางลวนใจใฝสัมพันธ เรารัก
กันผูกพัน ทุกคนตางสามัคคี เดิน เดิน ไป ทําอาจหาญ สมชายชาญเกียรติของชายชาติชาตรี เราฝกกายใจ     
ใหแข็งแรงม่ันทวี เราทุกคนตางมีน้ําใจซ่ือตรงสมชาย 
 
ลูกเสือรวมใจ 

(สรอย) รวมใจ เราพรอมใจ (ซํ้า ๓ รอบ) งานนอยใหญพรอมใจกันทํา พวกเราลูกเสือไทยตางพรอมใจ
สามัคคี น้ําใจเรากลาผจญบากบ่ันอดทนหม่ันทําความดี ผูกมิตรและมีไมตรี เหมือนด่ังนองพ่ีรับความชื่นบาน  
 (สรอย) พวกเราลูกเสือไทย บุกปาไปลุยน้ํานอง แมเราจะฝาภัยพาล แตจิตเบิกบานเพราะความปองดอง  
ชมฟาและน้ําลําคลอง รองเพลงเพลินใจ (สรอย) 
 
กฎลูกเสือ 

 กฎท่ี ๑  พึงจําใหดี ลูกเสือตองมีเกียรติเชื่อถือได 
 กฎท่ี ๒  นั้นรองลงไป จงภักดีในผูมีพระคุณ 

 กฎท่ี ๓  นั้นบําเพ็ญบุญ ชวยเหลือเก้ือกูลผูอ่ืนเรื่องไป นะเธอ อยางลืม อยาลืม (ซํ้า ๒ รอบ) 
 กฎท่ี ๔  นี้นาคิด จะเปนมิตรกับคนท่ัวไป 
 กฎท่ี ๕  ทานวาเอาไวมารยาทนั้นไซรหัดใหงาม ๆ 
 กฎท่ี ๖  นรกไมตาม เพราะน้ําใจงามกรุณาสัตวมัน นะเธอ อยาลืม อยาลืม (ซํ้า ๒ รอบ) 
 กฎท่ี ๗  จงเชื่อฟงในคําสั่งโดยดุษฎี 
 กฎท่ี ๘  ยิ้ม ยิ้ม ไวซิ ลูกเสือไมหนีตอความลําบาก 
 กฎท่ี ๙  ออมไวยามยากจะไมลําบากเงินทองมากมี 
 กฎท่ี ๑๐ ประพฤติความดี ท้ังกาย วจี มโนพรอมกัน นะเธอ อยาลืม อยาลืม (ซํ้า ๒ รอบ) 
 

ในหมูลูกเสือ 
ในหมูลูกเสือ เม่ือมารวมอยู ตางคนตางรูกันดีวาหนาท่ีทุกอยาง ตองชวยกันทํา ทําไมเวนวาง งานทุกอยาง  

จะเสร็จโดยงายดาย (ซํ้า) 
 
วันนี้รื่นเริง 

วันนี้รื่นเริงสําราญสุขสันตอุรา พวกเราตางพา มาอยูคายพักแรม เรารอง เรารํา ยามเม่ือมาพักแรม 
สบายคลายคืนเดือนแจม พักแรมสุขสันตอุรา (ซํ้า) 
 
พักแรมสุขใจ 

สุขใจเม่ือไดมาอยูคาย สุขใจเม่ือไดมาพักแรม คืนนี้พระจันทรสวยแจม (ซํ้า) พักแรม พักแรม สุขใจ สุขใจ 
เม่ือไดมารองเลน รมเย็นเม่ือไดมาพักใจ สุขนี้เราฝนใฝ (ซํ้า) สุขใจเม่ือไดมาพักแรม 
 
แรมโบลูกเสือ 

สนุกกันไปพาใจใหราเริง รวมบันเทิงกับลูกเสือดีกวา กายและใจจะคลายเม่ือยลา ยังรักษาอายุยืนนาน  
กิจการเราลูกเสือไมหวั่น เพราะทุกวันใจเราราเริง 
 

 

๒๓๘ 
 

เดินทางไกล 
เดินทางไกล เดินทางไกล เดินอยางไรไปใหถึงปลายทาง เราลูกเสือชาติเชื้อวชิรา (ซํ้า) ตางมุงหนาพากัน

เดินไป สุดทะเลของฟากวางไกล จงเดินไปพิชิตมัน แมฝนจะตกแดดจะออกเพียงไร ลูกเสือไทยไมเคยไหวหวั่น  
วันท้ังวันยังเดินทางไกล คืนท้ังคืนยังเดินทางไกล 

สุขสันตวันเกิด 
แสนสุขสันต วันเกิดนี้ สวัสดี วันนี้เปนวันสุขใจ เปนม่ิงมงคลไมตองกระวนกระวาย ความสุขจะ

หลั่งไหล มาใหแดทาน จงรับความชื่นบาน สุขสราญรื่นเริงไมวาย จะผองใสยินดี 
 
ลูกเสือจับมือ 

ลูกเสือเขาไมจับมือขวา ยื่นซายมาจับมือกันม่ัน มือขวาใชเคารพกัน ๆ ยื่นซายออกมาพลันจับมือจับมือ  
จับมือนั้นหมายถึงมิตร เหมือนญาติสนิทควรคิดยึดถือ ยิ้มดวยเวลาจับมือ ๆ เพราะเราคือลูกเสือดวยกัน 
 
ส่ิงใด 

งานสิ่งใด งานสิ่งใด แมใครละเลยท้ิงปลอย มัวแตคอย เฝาแตคอย หวังคอยจะเก่ียงโยนกัน ไมมีเสร็จ
ไมมีเสร็จรับรอง จําไวทุกคนตอง ทํางานเราตองชวยกัน ชวยกัน ๆ ๆ 
 
อยาเกียจคราน 

อยาเกียจครานการทํางานนะพวกเรา งานหนักงานเบาเหนื่อยแลวเราพักผอนก็หาย ไมทํางานหลบ
หลีกงาน เฝาเกียจครานเอาแตสบาย แกจนตายขอทํานายวาไมเจริญ (ซํ้า) 
 
รอบกองไป 

พอฤกษงามยามไดเวลา เชิญเทพบนฟาทุกทิศลงมาชวยเปนพยาน ในคืนกองไฟท่ีเทินทูนไวดวยองค
ประธาน สถิตสถาน พระวิญญาณ ร.๖ ของไทย นํากิจการยืนนานสุขสันต เคียงคูสวรรคเหมือนเปลวพลิ้วควัน
ฟุงฟูของไฟ มวลมารผจญขอใหผานพนไปไกลแสนไกล ความชั่วท้ังหลาย นั้นมอดไหมไปชั่วนิรันดร พระบารมี  
โปรดจงไดคุมชีวี ใหลูกเสือทุกทาน รวมรักสมัครสมาน เกษมสําราญไปท่ัวธานี คราวอบรมชมชื่นดวงใจ วันจาก
กันไกลทุกคนอาลัยซ้ึงในไมตรี ยังจํากองไฟลูกโชติชวยไวไดทุกนาที เปนภาพสักขี ฝงฤดีไปชั่วนิรันดร 
 
มารองเพลงกัน 

มาเถิดเรามา มารวมรองเพลงกัน พวกเราท้ังนั้นลุกข้ึนพลันทันใด แลวเราก็หันหนามาหากัน ยักค้ิวใหกัน 
แลวปรบมือ ๓ ที เอา ๑-๒-๓ เสร็จพลันแลวก็หันกลับมา สนุกนักหนาแลวสวยเอว ๕ ที เอา ๑-๒-๓-๔-๕ 
 
ลาวดวงเดือน 

โอละหนอ.....ลูกเสือไทยเอย สุขฤดีท่ีเราเคยไดสัมพันธ สมัครสมานชื่นบานมานานวัน รักใครผูกพัน  
รักใครผูกพันฉันทพ่ีนองเอย เคยสุขล้ําน้ําพร่ําเฉลย เออ เออ เออ เอย...............เอยวาจาฝากไมลืมกัน จะรวมกิจ
นานาสารพัน เพ่ือดํารงคงม่ันการลูกเสือเอย (ช) หวานชื่นระรื่นนัก (ญ) หวานชื่นระรื่นนัก (ญ) พบพักตรได   
ชื่นจิต (ช) พลพักตรไดชื่นจิต (พรอมกัน) ฝนใฝไดใกลชิด คูคิดไมแรมหาง รวมกันจัดสรรสรางลูกเสือใหเดนไกล 
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๒๓๘ 
 

เดินทางไกล 
เดินทางไกล เดินทางไกล เดินอยางไรไปใหถึงปลายทาง เราลูกเสือชาติเชื้อวชิรา (ซํ้า) ตางมุงหนาพากัน

เดินไป สุดทะเลของฟากวางไกล จงเดินไปพิชิตมัน แมฝนจะตกแดดจะออกเพียงไร ลูกเสือไทยไมเคยไหวหวั่น  
วันท้ังวันยังเดินทางไกล คืนท้ังคืนยังเดินทางไกล 

สุขสันตวันเกิด 
แสนสุขสันต วันเกิดนี้ สวัสดี วันนี้เปนวันสุขใจ เปนม่ิงมงคลไมตองกระวนกระวาย ความสุขจะ

หลั่งไหล มาใหแดทาน จงรับความชื่นบาน สุขสราญรื่นเริงไมวาย จะผองใสยินดี 
 
ลูกเสือจับมือ 

ลูกเสือเขาไมจับมือขวา ยื่นซายมาจับมือกันม่ัน มือขวาใชเคารพกัน ๆ ยื่นซายออกมาพลันจับมือจับมือ  
จับมือนั้นหมายถึงมิตร เหมือนญาติสนิทควรคิดยึดถือ ยิ้มดวยเวลาจับมือ ๆ เพราะเราคือลูกเสือดวยกัน 
 
ส่ิงใด 

งานสิ่งใด งานสิ่งใด แมใครละเลยท้ิงปลอย มัวแตคอย เฝาแตคอย หวังคอยจะเก่ียงโยนกัน ไมมีเสร็จ
ไมมีเสร็จรับรอง จําไวทุกคนตอง ทํางานเราตองชวยกัน ชวยกัน ๆ ๆ 
 
อยาเกียจคราน 

อยาเกียจครานการทํางานนะพวกเรา งานหนักงานเบาเหนื่อยแลวเราพักผอนก็หาย ไมทํางานหลบ
หลีกงาน เฝาเกียจครานเอาแตสบาย แกจนตายขอทํานายวาไมเจริญ (ซํ้า) 
 
รอบกองไป 

พอฤกษงามยามไดเวลา เชิญเทพบนฟาทุกทิศลงมาชวยเปนพยาน ในคืนกองไฟท่ีเทินทูนไวดวยองค
ประธาน สถิตสถาน พระวิญญาณ ร.๖ ของไทย นํากิจการยืนนานสุขสันต เคียงคูสวรรคเหมือนเปลวพลิ้วควัน
ฟุงฟูของไฟ มวลมารผจญขอใหผานพนไปไกลแสนไกล ความชั่วท้ังหลาย นั้นมอดไหมไปชั่วนิรันดร พระบารมี  
โปรดจงไดคุมชีวี ใหลูกเสือทุกทาน รวมรักสมัครสมาน เกษมสําราญไปท่ัวธานี คราวอบรมชมชื่นดวงใจ วันจาก
กันไกลทุกคนอาลัยซ้ึงในไมตรี ยังจํากองไฟลูกโชติชวยไวไดทุกนาที เปนภาพสักขี ฝงฤดีไปชั่วนิรันดร 
 
มารองเพลงกัน 

มาเถิดเรามา มารวมรองเพลงกัน พวกเราท้ังนั้นลุกข้ึนพลันทันใด แลวเราก็หันหนามาหากัน ยักค้ิวใหกัน 
แลวปรบมือ ๓ ที เอา ๑-๒-๓ เสร็จพลันแลวก็หันกลับมา สนุกนกัหนาแลวสวยเอว ๕ ที เอา ๑-๒-๓-๔-๕ 
 
ลาวดวงเดือน 

โอละหนอ.....ลูกเสือไทยเอย สุขฤดีท่ีเราเคยไดสัมพันธ สมัครสมานชื่นบานมานานวัน รักใครผูกพัน  
รักใครผูกพันฉันทพ่ีนองเอย เคยสุขล้ําน้ําพร่ําเฉลย เออ เออ เออ เอย...............เอยวาจาฝากไมลืมกัน จะรวมกิจ
นานาสารพัน เพ่ือดํารงคงม่ันการลูกเสือเอย (ช) หวานชื่นระรื่นนัก (ญ) หวานชื่นระรื่นนัก (ญ) พบพักตรได   
ชื่นจิต (ช) พลพักตรไดชื่นจิต (พรอมกัน) ฝนใฝไดใกลชิด คูคิดไมแรมหาง รวมกันจัดสรรสรางลูกเสือใหเดนไกล 
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๒๓๙ 
 

แมรวมมือกันจริง ๆ ทุกสิ่งจะสําเร็จได โอละหนอขอลาไกล ถาพบกันใหมโปรดทักทายเอย โอละหนอขอลาไกล           
ถาพบกันใหมโปรดทักทายเอย 
 
กลองยาวแหมาลัย 

กลองยาวเราหทัย แหพวงมาลัยใหสุขสราญ (ซํ้า) เราหมูบริการสนุกสนานนักหนา มาเถิดพ่ีนองมารวม
กันรองบรรเลง จะสดชื่นครื้นเครง ตองโหกันเองสักสามลา เอา! ......โห......แหเอยมาลัยแหรอบกองไฟวนขวา       
มือเรา (ซํ้า) เถิดเทิงกลองยาวสนุกเกรียวกราวนักหนา หากแมนบังเอิญ มาลัยไดเดินผานใคร ชวยโหสักครั้ง
เปนไร หลา ลา ลา ลา ลา หลา โหสักครั้งเปนไร เพ่ือเปนกําลังใจคนแหมา เอา!..............โห..............................
มาลัยพวงงามเราพยายามทํากัน (ซํ้า) สงมาใหทานผูเปนประธานนั้นหนา หากไมถูกใจ ขอพระอภัยมณี สุดฝมือ
แลวแคนี้ หลา ลา ลา ลา ลา หลา สุดฝมือแลวแคนี้ อยากทําใหดีไมมีเวลา เอา!..............โห...........................  
แหเอยมาลัยแหรอบกองไฟ ๓ รอบพอดี (ซํ้า) คนไหนท่ีมีพวงมาลัยใหมา อีกพุมดอกไมท่ีใชบรรยายรายการ       
สงมอบใหทานประธาน หลา ลา ลา ลา ลา หลา สงมอบใหทานประธาน จะไดรวมงามเฮฮา 
 
ตรงตอเวลา 

เกิดมาเปนคน ตองตรงเวลา อยารอชาเรงรีบมาเร็วไว อยามัวเดินเพลินเรงเดินเร็วไว ถานัดกันไวมาให
ทันเวลา เริงสําราญเราเบิกบานดวงใจ เพลินฤทัยเราสุขใจจริง ๆ 
 
ขาหมูพลัน 

ไดเวลามาเขาหมูพลัน อยาไดไหวหวั่นมาพบกันอีกที รีบมาเร็วมาฟงเรื่องดี ไดความรูยิ่งดูก็แสนเพลิน  
มาซิขอเชิญเขาหมูซี อยารอรี................มาซิมาเร็วไดอบรมบมปญญา คนแปลกหนามา.................เปนมิตรกัน  
โอคืนวันแสนสําราญใจ อยารอชา เวลาจะลับเลือน อยาแชอยาเชือน เพ่ือนพองมาซี เขาหมูเร็ว...............เรานี้
เราคอย 
 
ตองเชิญแลวหนา 

เชิญ เชิญ มาฟงบรรยาย แสนสบายไดความรู มีหลายตํารามาชูใหดู ใหทํากิจกรรม จะมัวระกําอยูใย        
ตองเชิญแลวหนาเวลานอย อยารอคอยระหอยคอยหา แสนเสียดายหากหมดเวลา เพราะมัวชักชาไมไดตํารา 
ไปครอง หมู..................มาหรือยัง หากแมนไดฟงเสียงเพลงนี้ จงเรงเถิดนะคนดี มีคนเขาคอยอยูมากมาย          
มาหมูสุดทายนาอายจัง 
 
มาอบรม 

มาอบรมครั้งนี้สําราญอุรา ดีใจหนักหนาเม่ือไดมาอยูคาย เปนลูกเสืออยาไดมีความละอาย โอลูกเสือไทย
คิดไปไมเบ่ือ ถึงแมยากจนเปนลูกเสือท่ีดี มีใจอดทน ยึดม่ันฝกตนในระเบียบวินัย กฎลูกเสือใหทุกคนยึดฝงใจ 
กอนไปคายขอทบทวนใหจําข้ึนใจ 
 
ลูกเสือเขาคาย 

อยากเขาคายอยากจะไดคําชม บุกโคลนลุยตมไมราวระบมหรือหนาย อดทนยิ่งเอย ไมเคยบนลา      
ท้ังชีวามอบให ไมขอทําผิดใหคิดสงสัย มอบไวดวงใจดีกวา คายนี้วิเศษนักพรอมรักตามตํารา ขอมงกุฎไทยทานได
จงเมตตา พรประทานจากฟา ขอบูชาวอนไหว 

 

๒๔๐ 
 

เจอะลูกเสือ 
ไดฝกลูกเสือมานาน หาใดปานเปรียบเปนไมมี ลูกเสือเขาทรหด ไมเลี้ยว ไมลด ซ่ือตรงยอดดี น้ําใจเหลา

ลูกเสือมีใจเอ้ืออารี ทุกคนตางแข็งขยัน มุงหนาพากันสรางแตความดี สงเสริมในกิจลูกเสือ จิตใจเผื่อแผ มิคิด
หนายหนี รักกันเปรียบดังนองพ่ี ออ....พวกเดียวกัน....................ไดเจอะลูกเสือในงาน แสนสําราญเบิกบานฤดี 
ทุกคนมาเจอกันใหม รายหลังจากไปต้ังนานกวาป เรามารวมสรางสรรคมีใจไมตรี มิลืมเรื่องราวคราวหลัง ไดฝก
กันจัง เหน็ดเหนื่อยเต็มท่ี แตรักท่ีจะฝกฝน ฝกไปไมบนเพราะรักศักด์ิศรี เด๋ียวเดียวจบกันเสียที 
 
รวมอบรม 

หลา ลา ลา ลา ลา หลา ลา ลา ลา.......................................................มาพวกเรารวมกันเพ่ืออบรม  
ความระทมท้ังหลายจงเวนวาง มาเถิดหนาพวกเราท้ังนายนาง อยามีใจอําพรางใหตอกัน เสร็จอบรมเราคงดีใจ  
ไมวาใครทุกคนคงเหมือนขา จากกันไปอาลัยในเพ่ือนยา อีกไมชาเราคงไดพบกัน 
 
มารักกับลูกเสือ 

เราเปนลูกเสือชวยเหลือชาติมาตรแมตองการ เราไมเคยไหวหวั่น เราไมเคยไหวหวั่นจิตคงม่ันในชาติ 
ศาสนา ท้ังอีกดวงใจเราเทิดไวในองคราชา หากมีใครมุงรายเขามา เราลูกเสือใจกลาจะขอสูตาย 
 
ลูกเสือคนดี 

ลูกเสือเปนคนดี รักในหนาท่ีเหนือยิ่งชีวา บําเพ็ญตนชวยเหลือปวงประชา ภายใตรมฟา รักในหนาท่ี  
รักชาติ ศาสน กษัตริย ใจผูกมัด เทิดบารมี เราลูกเสือน้ําใจอารี จงรักภักดีไมเสื่อมคลาย 
 
ลูกเสือสามัญ 

พวกเราลูกเสือสามัญ เขามาอยูคายพลัน จิตใจแจมใส ปญญาเฉียบแปลมและวองไว พรอมฝกฝน    
เบิกบานใจ สมด่ังต้ังใจ ลูกเสือสามัญมุงทํางานรับใชปวงชน สูอดทนทุกคนบริการ เหน็ดเหนื่อยการงานลูกเสือไทย
ไมเคยบนถึง เจอแดดตองฟนฝาไปขางหนาดวยความอดทนสามัคคี พวกเราเปนหมู ใครลบหลูเราสูวายชนม 
 
สัญญาณนกหวีด (จําใจจาก) 

 เปาสั้น สั้นเปนชุดเรงรุดรีบมา พรอมหนาพรอมตา มาประชุมกองกัน สั้นยาวหรือความหมายคือ
เกิดเหตุการณ สั้นสามยาวนั้นเรียกขานนายหมูใหรูสัญญาณ เปาหนึ่งครั้งแมฟงไดความวาหยุด เปายาวหนึ่งชุด
เรงรีบรุดเร็วพลัน พวกเรานี้ตางรูดีในสัญญาณเสียงนกหวีดนั้น ลูกเสือทุกทานขอจําใสใจ เปายาวสามสั้นหนึ่ง      
พึงจําใหดี สัญญาณเขามีชักไตรรงคธงไทย ลงจากยอดเสา ลูกเสือเราจงพรอมใจยืนรวมไว ลูกเสือรวมใจ     
ชาติไทยรุงเรื่อง 
 
หลัก ๕ ประการ (หัวใจ) 

ใจจริงเปนสิ่งประจักษ สองใจรักรักความราเริง ใจกวางมีคนสรรเสริญ อยากเจริญตองเปนคนใจเย็น   
ใจกลา กลาทําในสิ่งถูก จงรีบปลูกฝงจิตใจตน หัวใจไดกําไรมากลน จงเปนคนเตือนตนเตือนใจ จงเปนคนเตือน
ตนเตือนใจ 
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๒๔๐ 
 

เจอะลูกเสือ 
ไดฝกลูกเสือมานาน หาใดปานเปรียบเปนไมมี ลูกเสือเขาทรหด ไมเลี้ยว ไมลด ซ่ือตรงยอดดี น้ําใจเหลา

ลูกเสือมีใจเอ้ืออารี ทุกคนตางแข็งขยัน มุงหนาพากันสรางแตความดี สงเสริมในกิจลูกเสือ จิตใจเผื่อแผ มิคิด
หนายหนี รักกันเปรียบดังนองพ่ี ออ....พวกเดียวกัน....................ไดเจอะลูกเสือในงาน แสนสําราญเบิกบานฤดี 
ทุกคนมาเจอกันใหม รายหลังจากไปต้ังนานกวาป เรามารวมสรางสรรคมีใจไมตรี มิลืมเรื่องราวคราวหลัง ไดฝก
กันจัง เหน็ดเหนื่อยเต็มท่ี แตรักท่ีจะฝกฝน ฝกไปไมบนเพราะรักศักด์ิศรี เด๋ียวเดียวจบกันเสียที 
 
รวมอบรม 

หลา ลา ลา ลา ลา หลา ลา ลา ลา.......................................................มาพวกเรารวมกันเพ่ืออบรม  
ความระทมท้ังหลายจงเวนวาง มาเถิดหนาพวกเราท้ังนายนาง อยามีใจอําพรางใหตอกัน เสร็จอบรมเราคงดีใจ  
ไมวาใครทุกคนคงเหมือนขา จากกันไปอาลัยในเพ่ือนยา อีกไมชาเราคงไดพบกัน 
 
มารักกับลูกเสือ 

เราเปนลูกเสือชวยเหลือชาติมาตรแมตองการ เราไมเคยไหวหวั่น เราไมเคยไหวหวั่นจิตคงม่ันในชาติ 
ศาสนา ท้ังอีกดวงใจเราเทิดไวในองคราชา หากมีใครมุงรายเขามา เราลูกเสือใจกลาจะขอสูตาย 
 
ลูกเสือคนดี 

ลูกเสือเปนคนดี รักในหนาท่ีเหนือยิ่งชีวา บําเพ็ญตนชวยเหลือปวงประชา ภายใตรมฟา รักในหนาท่ี  
รักชาติ ศาสน กษัตริย ใจผูกมัด เทิดบารมี เราลูกเสือน้ําใจอารี จงรักภักดีไมเสื่อมคลาย 
 
ลูกเสือสามัญ 

พวกเราลูกเสือสามัญ เขามาอยูคายพลัน จิตใจแจมใส ปญญาเฉียบแปลมและวองไว พรอมฝกฝน    
เบิกบานใจ สมด่ังต้ังใจ ลูกเสือสามัญมุงทํางานรับใชปวงชน สูอดทนทุกคนบริการ เหน็ดเหนื่อยการงานลูกเสือไทย
ไมเคยบนถึง เจอแดดตองฟนฝาไปขางหนาดวยความอดทนสามัคคี พวกเราเปนหมู ใครลบหลูเราสูวายชนม 
 
สัญญาณนกหวีด (จําใจจาก) 

 เปาสั้น สั้นเปนชุดเรงรุดรีบมา พรอมหนาพรอมตา มาประชุมกองกัน สั้นยาวหรือความหมายคือ
เกิดเหตุการณ สั้นสามยาวนั้นเรียกขานนายหมูใหรูสัญญาณ เปาหนึ่งครั้งแมฟงไดความวาหยุด เปายาวหนึ่งชุด
เรงรีบรุดเร็วพลัน พวกเรานี้ตางรูดีในสัญญาณเสียงนกหวีดนั้น ลูกเสือทุกทานขอจําใสใจ เปายาวสามสั้นหนึ่ง      
พึงจําใหดี สัญญาณเขามีชักไตรรงคธงไทย ลงจากยอดเสา ลูกเสือเราจงพรอมใจยืนรวมไว ลูกเสือรวมใจ     
ชาติไทยรุงเรื่อง 
 
หลัก ๕ ประการ (หัวใจ) 

ใจจริงเปนสิ่งประจักษ สองใจรักรักความราเริง ใจกวางมีคนสรรเสริญ อยากเจริญตองเปนคนใจเย็น   
ใจกลา กลาทําในสิ่งถูก จงรีบปลูกฝงจิตใจตน หัวใจไดกําไรมากลน จงเปนคนเตือนตนเตือนใจ จงเปนคนเตือน
ตนเตือนใจ 
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๒๔๑ 
 

ลูกวชิรา 
เหลาลูกเสือวชิรา ร.๖ หนานองพ่ี ใจยึดม่ันกฎ ดีนั้นใหเรามา ปฏิญาณขอบนบานทุกครา ขอทนฝาฟน

มิหวั่นจากลา เพ่ือพระบิดาม่ิงขวัญรวมบุกบ่ันกับพ่ีนองรวมกัน ใหโลกรูชื่นอยูนาน โปรดจงประทานชวยเหลือ
ลูกหนอย จงเอ็นดูนึกวาอุมชูลูกเสือตัวนอย อยาใหเฝารอคอยสงสารสักหนวยเถิดนะโฉมตรู เหลาลูกเสือวชิรา  
เขาคายหนานองพ่ี กฎท้ังสิบท่ีมียังยึดม่ันตรองดู ใครเขามาคิดราวีลบหลู ลูกเสือรวมใจขับไลศัตรู ใหโลกไดรู       
ใจหาญอยาดูถูกแมแตเรื่องการงาน เหลาลูกเสือวิสามัญจะบริการชวยเหลือสังคม หัวใจของเรานั้นไมเคยจะ
ตรอมตรมเสร็จจากการอบรม พวกเราคงไมลืมกัน 
 
เสียดายงวงแลว 

อบรมอะไรก็ดี เสียดายไมดีท่ีมันงวงแลว ฝนจังก็ยังถูกแซว ถึงจะงวงแลว เอา! ต่ืน เอา! ต่ืน อยาเคือง
ขอโทษสักทีงวงจะไมมีอยามัวทนฝน ไมตองทนกล้ํากลืน รีบต่ืนเถิดหนาจะพาชื่นใจ แมใครต้ังใจอบรมไมตรอง
ไมตรมสุขสมในอุรา ขอจงสนใจเถิดหนา ลูกเสือจะพาชีวาใหรุงเรือง อบรมอะไรดี เสียดายไมดีท่ีมีงานเยอะ 
เจอะกันทุกวันมีงานเพ่ือนตางเรียกขาน เอา! ทํา โปรดจงจําไวใหดีมี B.T.C/A.T.C. นี่เปนรางวัล เรามาชวยกัน
ทํางานเพ่ือรวมสรางสรรค ลูกเสือของไทยแมใครไดเปนลูกเสือ พวกเราชาติเชื้อลูกเสือวชิรา ขอจงภูมิใจเถิด
ลูกเสือจะพาชีวาใหรุงเรือง 
 
วอนคุณครู 

ฝกอีกแลวหนอเรา ต้ังแตเชายันคํ่า ครูเขาสั่งใหทํา จําตองสูอยูดี เราเปนเพียงลูกเสือและเนตรนารี 
ทุกขทนอยางไรไมเคยหนายหนี ขอเพียงใหมีความรู เกียรติตอยตํ่าตองทําก็เพราะอยากรู ใครขอรองใหคุณครู
โปรดจงเอ็นดูหนูสักหนอย วอนเพลงมาพิจารณาเมตตาขานอย ไมไดทําสําออย ขอพักสักหนอยสักสามนาที  
ลูกเสือเนตรนารีไมหนายหนียามฝก เรามีจิตสํานึกความรูท่ีดี วอนคุณครูใหหนูไดพักสักที เห็นใจเถิดครู พวกหนู
ไมหนี คุณครูคนดีอยูไหน อยากพักผอน อยากนอน อยากพักกาย โปรดสงสารลูกศิษยกอนตาย อยาทําใจราย
ตัดสายสัมพันธ เรารักคุณครู นับถือคุณครูอยูชั่วนิรันดร หากไดพักดังฝนจะขอกํานัล ครูดวยเสียงเพลง 
 
สุขกันเถอะเรา 

สุขกันเถอะเรา เศราไปทําไม อยามัวอาลัย คิดรอนใจไปเปลา เกิดมาเปนคน อดทนเถอะเรา อยามัว      
ซมเซาทุกคนเราทนมัน โลกคือละคร อยาอาวรณเลย สุขทุกขอยางเคยรับแลวเปนเชนกัน ปลอยไปตามบุญและ
กรรมบันดาล อยามัวโศกศัลย ยิ้มสูมันเปนไร เชิญสําราญรวมเบิกบานดวงใจ ลืมทุกขไปพาใหใจเริงรื่น สุขกัน
เถอะดี อยามัวรีรอ อยาทําหนางอยิ้มนิดพอใจชื่น ชีพจะดํารง อยูยงคงคืน ตออายุยืนยิ้มนิดเดียวใหชื่นใจ      
โลกคือละคร ทุกคนตองแสดงทุกคนทนไป อยาอาลัยยิ้มสูกันไป จะไดสบาย 
 
อยางวงเหงา 

อยางวงเหงานั่งอาปากหาวทําเปนจะหลับ เวลาเรียนอยานั่งคํานับ (ซํ้า) รองเพลงซิครับจะหายงวงนอน 
เขาหูซายทะลุหูขวา นั่งทําหนาไมรูเรื่องเลย เวลาฟงอยาทําเฉยเมย (ซํ้า) ไมรูเรื่องเลยจะอบรมไปทําไม อบรม
เขาสอนใหรู อบรมเพ่ือเปนครูท่ีดีตอไป เวลาฟงถาไมเขาใจ (ซํ้า) 

 

 

 

๒๔๒ 
 

คายล่ัน 
แดดสองฟาเปนสัญญาวันใหม พวกเราแจมใสเม่ือมาอยูคายรวมกัน พวกเราลวนอยูในหมูเรานั้น       

ทุกขสุขรวมกัน รวมสรางสรรคชาติไทย ต่ืนเถิดหนาอายนกกามันบาง อยูคายกวางขวางและเราสนุกสุขศรี ไมมี
แมอยู คุณครูคนดี ชวยหาวิธีพนภัยนานา เสื้อผานี้มีชุดเดียวเขาคาย ลําบากยากกาย พวกเราไมเคยหนายแหนง 
คายเปนเหมือนบาน ปาเปนกําแพง พวกเรารวมแรงรวมใจพัฒนาคาย จะหมองครองน้ําตายามเศรา แบงกันวา
เขาแลวเราเศราใจจริงฉัน คายมีน้ําใจ ใสแจมทุกวัน รักคายไหมนั่นเม่ือคายลั่นความจริง 
 
วน 

วน วน วน พวกเราวนหมุนรอบตัวเรา จับมือจับแขนจับไหล (ซํ้า) มาจับหัวใจ อุยงง  
 อุยงง วน วน วน พวกเราวนหมุนรอบตัวเรา จับมือจับขาจับเขา (ซํ้า) มาจับหัวเรา อุยงง อุยงง 

 
ระวังไฟฟา (สาวเครือฟา) 

ปาเมืองไทย นั้นมีหมูไมงดงามตา สัตวนานา นกกาตางมาอาศัย รมเย็นและเปนสุขใจ ปาไมนั้นให           
ฝนหลั่ง ก้ันลมแรงมีน้ําไมแหงสองฝง หวยระนาบลนธารหลายทาง ผักปลาเขาแสนสวยร่ํารวยดวยพันธุไมปา     
น้ําเย็นแลเห็นหมูปลา เวียนวายไปมาตามแกงหิน เพลงหริ่งเรไรท่ีไดยิน ด่ังฟาองคอินทรบันดาล หากวันใดแม
ไฟไหมมารอนราน เกิดกันดารน้ํานองคลองธารแหงหาย กวาจะรูตัวก็สาย เกษตรไทยรอนใจเจียนบา เกิดความ
ทุกขโรมรุก เพราะไฟไหมปา หากฝนแลงน้ําแหงชายคา ขาดน้ําทํานาจะหาท่ีไหน เขาลานโลนเบ้ืองบนหมดปา
ไมใหญ แลวเราจะเอาอะไรซอมสรางเรือนชานท่ีอยูอาศัย ขาดความรมเย็นเปนสุขใจ ระวังไวเรื่องไฟไหมปา 
 
ก. ไก 

ก.ไก เอาไวท่ีแก  ป.ปลา เอาไวท่ีปาก  ต.เตา เอาไวท่ีตา  แลว ม.มา ไวไวท่ีจมูก ลา ลา ลา  
หลา.................................. ล.ลิง เอาไวท่ีไหล  ข.ไข เอาไวท่ีแขน  ความรักของเราขาดแคลนแลว 
เอา ฟ.แฟน ไวในดวงใจ  ลา ลา ลา หลา..................................... 
 
ผีเส้ือ 

บิน บิน บิน บินแลวก็ตอม แมดอกพะยอม หนาดมดอมเหลือท่ี ฉันเปนผีเสื้อชั้นดี (ซํ้า)   
บินดอมดอกนี้ ดอกนั้น ดอกนี้เรื่อยไป อีกปกฉันมีเสน หนวด อันเกรงวาใครรูปรางอวบอัดเหลือใจ  
เชฟฉันไฉไลปดไหวไปมา 
 
ลูกเสือเดินข้ึนเขา 

ลูกเสือเดินข้ึนเขาแบกกระเปาทําตัวเบา ๆ (ซํ้า) สวมรองเทาสีน้ําตาลเกา ๆ (ซํ้า) 
ยกมือข้ึนเกาท่ีเบา ๆ 
 
อกเอย 

อกเอย ใครเลาเอยจะเห็นใจ แสนซนตองเหนื่อยยายลําบากกาย 
แลวคุณคนใดจะเห็นใจตัวเรา ความรักมอบไวใหลูกเสือหมดเลย 
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๒๔๒ 
 

คายล่ัน 
แดดสองฟาเปนสัญญาวันใหม พวกเราแจมใสเม่ือมาอยูคายรวมกัน พวกเราลวนอยูในหมูเรานั้น       

ทุกขสุขรวมกัน รวมสรางสรรคชาติไทย ต่ืนเถิดหนาอายนกกามันบาง อยูคายกวางขวางและเราสนุกสุขศรี ไมมี
แมอยู คุณครูคนดี ชวยหาวิธีพนภัยนานา เสื้อผานี้มีชุดเดียวเขาคาย ลําบากยากกาย พวกเราไมเคยหนายแหนง 
คายเปนเหมือนบาน ปาเปนกําแพง พวกเรารวมแรงรวมใจพัฒนาคาย จะหมองครองน้ําตายามเศรา แบงกันวา
เขาแลวเราเศราใจจริงฉัน คายมีน้ําใจ ใสแจมทุกวัน รักคายไหมนั่นเม่ือคายลั่นความจริง 
 
วน 

วน วน วน พวกเราวนหมุนรอบตัวเรา จับมือจับแขนจับไหล (ซํ้า) มาจับหัวใจ อุยงง  
 อุยงง วน วน วน พวกเราวนหมุนรอบตัวเรา จับมือจับขาจับเขา (ซํ้า) มาจับหัวเรา อุยงง อุยงง 

 
ระวังไฟฟา (สาวเครือฟา) 

ปาเมืองไทย นั้นมีหมูไมงดงามตา สัตวนานา นกกาตางมาอาศัย รมเย็นและเปนสุขใจ ปาไมนั้นให           
ฝนหลั่ง ก้ันลมแรงมีน้ําไมแหงสองฝง หวยระนาบลนธารหลายทาง ผักปลาเขาแสนสวยร่ํารวยดวยพันธุไมปา     
น้ําเย็นแลเห็นหมูปลา เวียนวายไปมาตามแกงหิน เพลงหริ่งเรไรท่ีไดยิน ด่ังฟาองคอินทรบันดาล หากวันใดแม
ไฟไหมมารอนราน เกิดกันดารน้ํานองคลองธารแหงหาย กวาจะรูตัวก็สาย เกษตรไทยรอนใจเจียนบา เกิดความ
ทุกขโรมรุก เพราะไฟไหมปา หากฝนแลงน้ําแหงชายคา ขาดน้ําทํานาจะหาท่ีไหน เขาลานโลนเบ้ืองบนหมดปา
ไมใหญ แลวเราจะเอาอะไรซอมสรางเรือนชานท่ีอยูอาศัย ขาดความรมเย็นเปนสุขใจ ระวังไวเรื่องไฟไหมปา 
 
ก. ไก 

ก.ไก เอาไวท่ีแก  ป.ปลา เอาไวท่ีปาก  ต.เตา เอาไวท่ีตา  แลว ม.มา ไวไวท่ีจมูก ลา ลา ลา  
หลา.................................. ล.ลิง เอาไวท่ีไหล  ข.ไข เอาไวท่ีแขน  ความรักของเราขาดแคลนแลว 
เอา ฟ.แฟน ไวในดวงใจ  ลา ลา ลา หลา..................................... 
 
ผีเส้ือ 

บิน บิน บิน บินแลวก็ตอม แมดอกพะยอม หนาดมดอมเหลือท่ี ฉันเปนผีเสื้อชั้นดี (ซํ้า)   
บินดอมดอกนี้ ดอกนั้น ดอกนี้เรื่อยไป อีกปกฉันมีเสน หนวด อันเกรงวาใครรูปรางอวบอัดเหลือใจ  
เชฟฉันไฉไลปดไหวไปมา 
 
ลูกเสือเดินข้ึนเขา 

ลูกเสือเดินข้ึนเขาแบกกระเปาทําตัวเบา ๆ (ซํ้า) สวมรองเทาสีน้ําตาลเกา ๆ (ซํ้า) 
ยกมือข้ึนเกาท่ีเบา ๆ 
 
อกเอย 

อกเอย ใครเลาเอยจะเห็นใจ แสนซนตองเหนื่อยยายลําบากกาย 
แลวคุณคนใดจะเห็นใจตัวเรา ความรักมอบไวใหลูกเสือหมดเลย 
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๒๔๓ 
 

ตบมือ 
ตบมือใหดังรองเพลงใหฟงสักหนอยไดไหม อยางนอยรอยยิ้มก็ได (ซํ้า) 
สนุกกันไปเม่ือไดมาพบกัน สนุกกันไปเม่ืออยูคายพักแรม 

 
ฟาราตรี 

คํ่านี้พระจันทรสองหลา ทอแสงนวลตาสูฟากฟาราตรี ลูกเสือของเรารุนนี้ สุขเกษมเปรมปรี ชื่นฤดี      
เบิกบาน โนนพ่ี นี่นองเรามารองเพลงกัน เพลิดเพลินใจฉันมีสวรรครําไร เราไมเกียจคราน เราทํางานรวมใจ     
ตบมืออยางชาประสานใจ เราสุขใจจริง ๆ 
 
เพลงไทยท้ังผอง 

 เราลูกเสือไทยท้ังผอง จงปรองดองกันเถิดหนา รักชาติ ศาสน กษัตริย อันยิ่งใหญ   
เรามีความภูมิใจในชาติท่ีเรารักยิ่ง 

รักสามัคคี (โจโจซัง) 
อันความรักเปนสื่อความสามัคคี ตางผูกไมตรีกันเหมือนนองพ่ีรวมสายสัมพันธ เราชาวไทยรักชาติ 

ศาสน กษัตริย ยึดม่ันใหคงอยูนิรันดรไมแปรเปลี่ยนสลาย รักนี้มาจากใจไมแปรเปนอ่ืน รักดวยใจ รักจากใจ 
 
มารื่นรมย (ฝากเพลงลอยลม) 

พวกเรารองเพลงใหรื่นรมย อยามัวระทมทุกขตรมกันอยูทําไม เม่ือมาบรรเลงเปนเพลงกันไป อยามัว
ระทมหมองไหม แลวใครจะชวยปลอบเรา 
 
การใหอภัย (กุหลาบเวียงพิงค) 

การใหอภัยเปรียบดอกไมท่ีใหแกกัน จุดเริ่มตนดวยการแบงปนความสุขสันตจะมีท่ัวไปใหความเมตตา
ความกรุณาเปนคุณยิ่งใหญ ใหความรักความจริงใจนั้นคือการใหท่ีดี จะใหสิ่งใดโปรดจําไวจงใหทันที ไมตองกลัว
วาใครจะมี การใหนี้เปนเครื่องผูกใจ ใชเปนแตเพียงผูรับนั้นไมควรพึงใจ ขจัดความเห็นแกตัวสิ้นไป โลกเราจะได
รมเย็น 
 
เปลวเทียน (เดือนเพ็ญ) 

เปลวเทียนตานลมโหมกระหน่ํา ก็ยังเปลงเสียงแวววาว ยอดเปลวลูตามเม่ือลมพัดมา เหมือนดวงใจท่ี
แกรงกลา ของครูม่ันคงหนักหนา ถายทอดวิชาเพ่ือศิษยท้ังปวง ครูคือผูนําทางใหศิษยรักมุงสูหลักชัย ดวยดวง
ฤทัยไมวายแสนหวง แมเวลาเลยลับลวง แมงานจะสุมหนักทรวง คุณครูท้ังปวงทุมเทดวยใจ ครูมีหัวใจต้ังม่ัน          
มีรักใหศิษยท่ัวกัน ไมเคยคิดปนแบงใหใคร รักท่ีครูมอบใหคือรักศิษย ดวยดวงใจเปนโซสายใยเชื่อมโยงเรื่อยมา 
ดวงใจไมเคยผันเปลี่ยน สอนศิษยดวยความพากเพียร มาดแมนวาเทียบนอยดอยคา คุณครูก็ภูมิใจวา ศิษยรักท่ี
ฟูมฟกมามีธรรมจริยาท่ัวหนาเอย 

 

 

 

๒๔๔ 
 

ใจประสานใจ 
มองแววตาทุกคนเปยมสุขลนระคนสุขสันต ยิ้มแยมเขาใจกันตาสบประสานไมตรีฉายมา ดวงฤทัย    

ทุกดวงหวงดวยรักและแรงศรัทธา ปรารถนาในสิ่งเดียวกัน ความคลางแคลงหายไปในโลกสดใสคืนมาอีกครา        
ฟาหลังฝนงามตาความมือโรยรา มลายหายพลัน มีแตความเขาใจอุนไอรักไมตรีตอกัน ผานมานั้นลืมมันลบไป 

รองเถิดรองกันประสานรอยรักในใจ ลบรอยรายภายในอุรา รองเถิดรองเพลงกันจับมือกันดีกวา           
หันหนามาเขาใจกัน อันคนเราทุกคนตางเกิดมาควรพาพ่ึงกัน มีไมตรีสัมพันธโลกนั้นสดใส จงมารวมพลังรวม
สรางสรรคจรรโลงฤทัย จับมือกันเดินกาวไปมุงสูจุดหมายอนาคตเรา 
 
กอนจะจากกันไป 

 กอนจะจากกันไปขอฝากใจใหกับทุกทุกทาน ถึงตัวไกลใจนั้นไมแปรผันและหางไกล 
 แมวาเราจากกันไมชาพลันคงจะพบกันใหม (ซํ้า) โชคดีมีชัยหมดทุกขโรคภัยตลอดกาล 
 
โบกมือลา 

โบกมือลา เสียงเพลงครวญมาตองลาแลวเพ่ือน ก่ีปจะลับเลือน ฝากเพลงคอยย้ําเตือนหวลไห จากกันไกล 
แมเพียงรางกายแตใจชิดใกล เม่ือใจเราซ้ึงใจรวมทางไมรางไกล หมายม่ัน   

ขุนเขาไมอาจขวาง สายธารเพียงขามได ความหวังยังพริ้งพราย เกาตายมีใหมเสริม ชีวิตท่ีพานพบ          
มีลบยอมมีเพ่ิม ขอเพียงใหเหมือนเดิม กําลังใจ  

อยาอาวรณ รักเราไมคลอนคลางแคลงแหนงหนาย ใหรักเราละลายกระจายในผองชน ผูทุกขทน    
ตลอดกาล 
 
คําสัญญา 

กอนจากกันขอสัญญา ฝากประทับตรึงตราจนกวาจะพบกันใหม โบกมืออําลาสัญญาดวยหัวใจ        
เพราะความรักติดตรึงหวงใย ดวยใจผูกพันม่ันคง ดวยความดีนั้นฝงตรึง จากไปแลวคํานึง ตรึงประทับดวงใจ 
อยาไดลืมเลือน สัญญากันไวอยางไร ขอใหเราม่ันคงจิตใจ กาวไปสรรคสรางความดี       

โอเพ่ือนเอย เคยรวมสนุกกันมา แตเวลาตองพาใหเราจากกัน ไมนานหรอกหนา เราคงไดมาพบกัน ไมมี
สิ่งใดขวางก้ัน เพราะเราม่ันในสัญญา หากแผนดินไมฝงกาย จะสุขจะทุกขเพียงใด นอมกายยิ้มสูฟนฝา รอยรัด
ดวงใจ ม่ันในคําสัญญา สรางสรรคเพ่ือมวลประชา นี่คือสัญญาของเรา (ซํ้า) 
 
กําลังใจ 

ในยามท่ีทอแทขอเพียงแคคนหนึ่ง จะคิดถึงและคอยหวงใย ในยามท่ีชีวิตหมนหมองรองไห ขอเพียง      
มีใครปลอบใจสักคน ในวันท่ีโลกรางความหวังใหวาด มันขาดมันหายใครจะชวยเติม เพ่ิมพลังใจใหฉันไดเริ่มตอสู
อีกครั้งบนหนทางไกล   

กําลังใจ จากใครหนอ ขอเปนทานใหฝนใหใฝ ใหชีวิตไดมีแรงใจ ใหดวงใจลุกโชนความหวัง กําลังใจ 
จากใครหนอ ขอเปนทานใหฉันไดไหม ด่ังหยาดฝนบานฟากฟาไกล ท่ีหยาดรินสูพ้ืนดินแหงผาก 
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๒๔๔ 
 

ใจประสานใจ 
มองแววตาทุกคนเปยมสุขลนระคนสุขสันต ยิ้มแยมเขาใจกันตาสบประสานไมตรีฉายมา ดวงฤทัย    

ทุกดวงหวงดวยรักและแรงศรัทธา ปรารถนาในสิ่งเดียวกัน ความคลางแคลงหายไปในโลกสดใสคืนมาอีกครา        
ฟาหลังฝนงามตาความมือโรยรา มลายหายพลัน มีแตความเขาใจอุนไอรักไมตรีตอกัน ผานมานั้นลืมมันลบไป 

รองเถิดรองกันประสานรอยรักในใจ ลบรอยรายภายในอุรา รองเถิดรองเพลงกันจับมือกันดีกวา           
หันหนามาเขาใจกัน อันคนเราทุกคนตางเกิดมาควรพาพ่ึงกัน มีไมตรีสัมพันธโลกนั้นสดใส จงมารวมพลังรวม
สรางสรรคจรรโลงฤทัย จับมือกันเดินกาวไปมุงสูจุดหมายอนาคตเรา 
 
กอนจะจากกันไป 

 กอนจะจากกันไปขอฝากใจใหกับทุกทุกทาน ถึงตัวไกลใจนั้นไมแปรผันและหางไกล 
 แมวาเราจากกันไมชาพลันคงจะพบกันใหม (ซํ้า) โชคดีมีชัยหมดทุกขโรคภัยตลอดกาล 
 
โบกมือลา 

โบกมือลา เสียงเพลงครวญมาตองลาแลวเพ่ือน ก่ีปจะลับเลือน ฝากเพลงคอยย้ําเตือนหวลไห จากกันไกล 
แมเพียงรางกายแตใจชิดใกล เม่ือใจเราซ้ึงใจรวมทางไมรางไกล หมายม่ัน   

ขุนเขาไมอาจขวาง สายธารเพียงขามได ความหวังยังพริ้งพราย เกาตายมีใหมเสริม ชีวิตท่ีพานพบ          
มีลบยอมมีเพ่ิม ขอเพียงใหเหมือนเดิม กําลังใจ  

อยาอาวรณ รักเราไมคลอนคลางแคลงแหนงหนาย ใหรักเราละลายกระจายในผองชน ผูทุกขทน    
ตลอดกาล 
 
คําสัญญา 

กอนจากกันขอสัญญา ฝากประทับตรึงตราจนกวาจะพบกันใหม โบกมืออําลาสัญญาดวยหัวใจ        
เพราะความรักติดตรึงหวงใย ดวยใจผูกพันม่ันคง ดวยความดีนั้นฝงตรึง จากไปแลวคํานึง ตรึงประทับดวงใจ 
อยาไดลืมเลือน สัญญากันไวอยางไร ขอใหเราม่ันคงจิตใจ กาวไปสรรคสรางความดี       

โอเพ่ือนเอย เคยรวมสนุกกันมา แตเวลาตองพาใหเราจากกัน ไมนานหรอกหนา เราคงไดมาพบกัน ไมมี
สิ่งใดขวางก้ัน เพราะเราม่ันในสัญญา หากแผนดินไมฝงกาย จะสุขจะทุกขเพียงใด นอมกายยิ้มสูฟนฝา รอยรัด
ดวงใจ ม่ันในคําสัญญา สรางสรรคเพ่ือมวลประชา นี่คือสัญญาของเรา (ซํ้า) 
 
กําลังใจ 

ในยามท่ีทอแทขอเพียงแคคนหนึ่ง จะคิดถึงและคอยหวงใย ในยามท่ีชีวิตหมนหมองรองไห ขอเพียง      
มีใครปลอบใจสักคน ในวันท่ีโลกรางความหวังใหวาด มันขาดมันหายใครจะชวยเติม เพ่ิมพลังใจใหฉันไดเริ่มตอสู
อีกครั้งบนหนทางไกล   

กําลังใจ จากใครหนอ ขอเปนทานใหฝนใหใฝ ใหชีวิตไดมีแรงใจ ใหดวงใจลุกโชนความหวัง กําลังใจ 
จากใครหนอ ขอเปนทานใหฉันไดไหม ด่ังหยาดฝนบานฟากฟาไกล ท่ีหยาดรินสูพ้ืนดินแหงผาก 
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๒๔๕ 
 

ปณิธาน (สวนเกิน) 
ลูกเสือทําดีหัวใจนองพ่ีกลมเกลียว กฎท้ัง ๑๐ ยึดเหนี่ยวไมใฝเหลียวทางตํ่า จะบําเพ็ญตนมุงพนหนทาง

สวางล้ํา เรามีอาจกระทําการคิดชั่วสิ่งใด พัฒนาตนเอง มิเคยท่ีจะหวั่นเกรมความทุกขยากใด ๆ อีกท้ังพวกเรา
ยังพัฒนาดวงใจ สุขยิ่งสิ่งใดลูกเสือไทยรุงเรือง เกิดมาเปนคนด้ินรนหวังสิ่งสุขใจ คําปฏิญาณมีให ใจขาขอยึดม่ัน 
จะมีจะจนจะขอสูทนบากบ่ัน ใจมิไดไหวหวั่นจะขอสรางความดี ลูกเสือเชื่อในนอมใจกมกราบ บูชาองคพระ
บารมี ลูกวชิราพัฒนาเต็มท่ี ใหลูกเสือนี้เปนคนดีดังปอง 
 
ลากอนเพ่ือนท่ีรัก 

 ลากอนเพ่ือนท่ีรัก ลากอนเพ่ือนท่ีรัก ลากอน.............ลากอน เราจะพบกันอีก  
เราจะพบกันอีก ลากอน............................ลากอน 

 
นี่คือครู (นางโลม) 

งานครูเรานี้ใชงานทําเลน แทจริงยากเข็ญใครจะเห็นใดเทา ท้ังความลําบากท่ีมีสุมชีวิตเรา ท้ังความ      
ชื่นชมข่ืนขมตรมเศรา รุมเราท่ัวท้ังตาป ยังมีบางครั้งโดนรังแกบาง แตครูยังหวังมุงสรางสรรคเต็มท่ี หวังให
สังคมอุดมดวยครูดีดี ครูสรางครูทําสุขล้ําเหลือท่ี จึงมีคนบูชา   

ครูเรายอมแมเอาชีวิตพลี เพราะรักศักด์ิศรีรักความดี สูงศรัทธา สิ่งท่ีตองการนั้นใชเพียงเงินตรา         
แตเพ่ือไดมาวิชาเพ่ือคนรุนหลัง ครูเราเปรียบเหมือนคือดาวดวงเดน แมจนยากเข็ญไมละเวนหนาท่ีสรางเยาวชน 
สรางคนใหเปนคนดี ยากเย็นเพียงใดไมท้ิงหนาท่ี.......................นี่คือครู 
 
หมูเดียวกัน (พรานทะเล) 

มารวมกัน มาอยูในหมูเดียวกัน มาผูกสัมพันธรวมกันกลมเกลียว ตางถ่ินตางแดน สายใยผูกพัน     
แนนเหนียว เปนหนึ่งเดียวรวมงานกัน มองหามิตรท่ีจริงใจ บุกบั่นกันไปใหพบเสนทาง เหน็ดเหนื่อยไมจาง สูทน
แดดฝนไมหาง ตางสุขสันตกันนาดู มีทุกขมีสุขเราพรอมใจกัน เรารวมฝาฟนรวมกันเชิดชู เพ่ืองานเลิศหรู        
ชักนําไปสูเปนท่ีเฟองฟูยิ่งยาวนาน ถึงแมนวันลวงคืนลับเวียนไป เรามอบดวงใจฝากไวชั่วกาล ฝกตนฝกใจ        
ของเราใหรวมประสาน ใหการลูกเสือรุงเรืองไกล 
 
มอฮอม 

ใสตามสบาย มอฮอมใสแลวเหมือนชายชาญ ใสไปทํางานหรือวาใสไปแอวสาว ใสไปไรนาปาเขา       
ใสไปก๋ินเหลาก๋ินขาว ไพรผูดี เศรษฐี ข้ีขาหรือเจา ใสมอฮอมเปนเงาวัฒนธรรมหมูเฮาจาวเหนือ เจ จา เจ เจยังใส
เสื้อมอฮอม แลวคุณไฉนแปลกปลอมลืมใสมอฮอมไปไหนเฮ๋ีย ลืมวาหมูเฮาเปนจาวเหนือ ลืมเจื้อลืมเสื้อมอฮอม 
 
อบ อบ หลับ หลับ (แมสะเรียง) 

อบรมแลวหลับ เราไมนับวาเปนลูกเสือ อบรมแลวเบ่ือไมใชลูกเสือสามัญ (สํารอง) ของไทย สุราเราก็ 
ไมสน หนามนเราไมตองการ ลูกเสือสามัญจงเตรียมพรอมกันเถิดหนาอยาชาอยูเลยพวกเรา (ลูกเสือสํารองก็
ตองทําดีท่ีสุด อยาหยุดเลยนะพวกเรา) (สามัญรุนใหญขอจงมองไกลเถิดหนา อยาชาอยูเลยพวกเรา) หลับอยู 
จงต่ืนเร็วไว ขอจงต้ังใจอบรมเถิดเรา (ซํ้า) 

 

 

๒๔๖ 
 

ความรูตองคูคุณธรรม (หลงเสียงนาง) 
หลา ลา ลา หลา ลา หลา ลา ลา ลา เม่ือความรูยอดเยี่ยมสูงเทียมเมฆ แตคุณธรรมตํ่าเฉกยอดหญานั่น 

อาจเสกสรางมิจฉาสารพัน เพราะจิตอันไรอายในโลกา แมคุณธรรมสูงเยี่ยมเทียมเมฆ แตความรูตํ่าเฉกเพียง
ยอดหญา ยอมเปนเหยื่อทรชนจนอุรา ดวยปญญาออนดอยนานอยใจ หากความรูสูงล้ําคุณธรรมเลิศ แสนประเสริฐ
กอบกิจวินิจฉัย จะพัฒนาประชาราษฎรท้ังชาติไทย ตองฝกใหความรูคูคุณธรรม 
 
ชาลนถวย (คูกัด) 

น้ํากับไฟ พบกันทีไรก็รอนฉา น้ํากับชาไหลมาลงปานชาดี หอมถูกใจเชิญใหชิมลองดูซี ตางรูกันชงวิธี
เดิมทุกครา แมนหากมีวิธีใดแปลกใหรสใหม หอมจับใจไดชาอรอยดีดี คิดดัดแปลงปรุงใหชารสนําหนาสิ ตางรู
กันชงวิธีใหมดีหนา   

เธอกับฉันอันท่ีจริงเราก็มีหัวใจใหกัน แลวทําไมเธอกับฉันคอยกัดกันทุกวันเรื่อยมา เธอก็รูฉันก็รูตองมี
วิธีใหมมา พบกันแตเย็นชาปานนี้ เหมือนถวยชาคว่ําลงไมอยากลองของใหม แลวเม่ือไร เราจะไดมีดี ลนถวยชา
ทําหกไหลเลอะไปทุกที จะไดดีลองชิมหนอยหงายถวยดีไหม (ซํ้า) 
 
อยุธยารําลึก 

อยุธยาเมืองเกาของเราแตกอน จิตใจอาวรณมาเลาสูกันฟง 
อยุธยาแตกอนนี้ยัง เปนดังเมืองทองของพ่ีนองเผาพงศไทย 
เด๋ียวนี้ซิเปนเมืองเกา ชาวไทยแสนเศราถูกขาศึกรุกราน 
ชาวไทยทุกคนหัวใจราวราน ขาศึกเผาผลาญแหลกลาญวอดวาย 
เราชนชั้นหลังฟงแลวเศราใจ อนุสรณเตือนใหชาวไทยคงม่ัน 
สมัครสมานรวมใจกันสามัคคี คงจะไมมีใครกลาราวีชาติไทย 

 
คายพักแรม 

วันนี้รื่นเริงสําราญสุขสันตอุรา พวกเราตางพามาอยูคายพักแรม เรารองเรารํายามเม่ือมาพักแรม         
สบายคลายคืนจันทรแจม พักแรมสุขสันตอุรา  
 
รําวงดาวพระศุกร 

มา มา รํา รองเพลงรํานํารายรําเฮฮา ถึงดาวพระศุกรสนุกหนักหนา เยายอนวิญญาอารมณ พริ้งเพรา
พวกดาวพระศุกร สมนาม สมสุข สนุกภิรมย อยูตางโลกโชครวมรัก ทุกคนประจักษฝากไมตรี รําวงอยางนี้สุขศรี
ชื่นชม เทงปะ เทงปะ เทงปะ มะมาสุขใจฤทัยรื่นรมย รักชิดชมอารมณสุขเอย 
 
ใกลเขาไปอีกนิด 

ใกลเขาไปอีกนิด ชิด ๆ เขาไปอีกหนอย สวรรคนอย ๆ อยูในวงฟอนรํา รูปหลอขอเชิญมาเลน เนื้อเย็น
ขอเชิญมารํา มองมาในตาหวานฉํ่า ขอเชิญมารํากับพ่ีเอย 
 
ตามองตา 

ตามองตา สายตาก็จองมองกัน รูสึกเสียวซานหัวใจ รักฉันก็ไมรัก หลงฉันก็ไมหลง ฉันยังอดโคงเธอ
ไมได เธอชางงามวิไล เหมือนดอกไมท่ีเธอถือมา 
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๒๔๖ 
 

ความรูตองคูคุณธรรม (หลงเสียงนาง) 
หลา ลา ลา หลา ลา หลา ลา ลา ลา เม่ือความรูยอดเยี่ยมสูงเทียมเมฆ แตคุณธรรมตํ่าเฉกยอดหญานั่น 

อาจเสกสรางมิจฉาสารพัน เพราะจิตอันไรอายในโลกา แมคุณธรรมสูงเยี่ยมเทียมเมฆ แตความรูตํ่าเฉกเพียง
ยอดหญา ยอมเปนเหยื่อทรชนจนอุรา ดวยปญญาออนดอยนานอยใจ หากความรูสูงล้ําคุณธรรมเลิศ แสนประเสริฐ
กอบกิจวินิจฉัย จะพัฒนาประชาราษฎรท้ังชาติไทย ตองฝกใหความรูคูคุณธรรม 
 
ชาลนถวย (คูกัด) 

น้ํากับไฟ พบกันทีไรก็รอนฉา น้ํากับชาไหลมาลงปานชาดี หอมถูกใจเชิญใหชิมลองดูซี ตางรูกันชงวิธี
เดิมทุกครา แมนหากมีวิธีใดแปลกใหรสใหม หอมจับใจไดชาอรอยดีดี คิดดัดแปลงปรุงใหชารสนําหนาสิ ตางรู
กันชงวิธีใหมดีหนา   

เธอกับฉันอันท่ีจริงเราก็มีหัวใจใหกัน แลวทําไมเธอกับฉันคอยกัดกันทุกวันเรื่อยมา เธอก็รูฉันก็รูตองมี
วิธีใหมมา พบกันแตเย็นชาปานนี้ เหมือนถวยชาคว่ําลงไมอยากลองของใหม แลวเม่ือไร เราจะไดมีดี ลนถวยชา
ทําหกไหลเลอะไปทุกที จะไดดีลองชิมหนอยหงายถวยดีไหม (ซํ้า) 
 
อยุธยารําลึก 

อยุธยาเมืองเกาของเราแตกอน จิตใจอาวรณมาเลาสูกันฟง 
อยุธยาแตกอนนี้ยัง เปนดังเมืองทองของพ่ีนองเผาพงศไทย 
เด๋ียวนี้ซิเปนเมืองเกา ชาวไทยแสนเศราถูกขาศึกรุกราน 
ชาวไทยทุกคนหัวใจราวราน ขาศึกเผาผลาญแหลกลาญวอดวาย 
เราชนชั้นหลังฟงแลวเศราใจ อนุสรณเตือนใหชาวไทยคงม่ัน 
สมัครสมานรวมใจกันสามัคคี คงจะไมมีใครกลาราวีชาติไทย 

 
คายพักแรม 

วันนี้รื่นเริงสําราญสุขสันตอุรา พวกเราตางพามาอยูคายพักแรม เรารองเรารํายามเม่ือมาพักแรม         
สบายคลายคืนจันทรแจม พักแรมสุขสันตอุรา  
 
รําวงดาวพระศุกร 

มา มา รํา รองเพลงรํานํารายรําเฮฮา ถึงดาวพระศุกรสนุกหนักหนา เยายอนวิญญาอารมณ พริ้งเพรา
พวกดาวพระศุกร สมนาม สมสุข สนุกภิรมย อยูตางโลกโชครวมรัก ทุกคนประจักษฝากไมตรี รําวงอยางนี้สุขศรี
ชื่นชม เทงปะ เทงปะ เทงปะ มะมาสุขใจฤทัยรื่นรมย รักชิดชมอารมณสุขเอย 
 
ใกลเขาไปอีกนิด 

ใกลเขาไปอีกนิด ชิด ๆ เขาไปอีกหนอย สวรรคนอย ๆ อยูในวงฟอนรํา รูปหลอขอเชิญมาเลน เนื้อเย็น
ขอเชิญมารํา มองมาในตาหวานฉํ่า ขอเชิญมารํากับพ่ีเอย 
 
ตามองตา 

ตามองตา สายตาก็จองมองกัน รูสึกเสียวซานหัวใจ รักฉันก็ไมรัก หลงฉันก็ไมหลง ฉันยังอดโคงเธอ
ไมได เธอชางงามวิไล เหมือนดอกไมท่ีเธอถือมา 



249

 

๒๔๗ 
 

ขาวโพดสาลี 
 พรวนดินกันเสียใหหมด จะปลูกขาวโพดสาลี โอเจาดวงดาราเจาไมเมตตาตัวพ่ี ขาวโพดสาลี ๆ ปานฉะนี้

จะโรยรา 
 
ชอมาลี 

ชอมาลี คนดีของพ่ีก็มา สวยจริงหนาเวลาคํ่าคืน โอจันทรไปไหน ทําไมจึงไมสองแสง เดือนมาแฝง      
แสงสวาง เมฆนอยลอยมาบัง แสงสวางก็จางหายไป 
 
ตรงตอเวลา 

ตรงตอเวลาพวกเราตองมาใหตรงเวลา ตรง ตรง ตรงเวลา พวกเราตองมาใหตรงเวลา เราเกิดมา      
เปนคนตองหม่ันฝกตนใหตรงเวลา วันคืนไมคอยทา วันเวลาไมเคยคอยใคร 
 
พายงัด 

ลูกคลื่นกระเซ็นกระซัด พายงัดฉันกลัวเรือลม พายเรือทวนลม ฉันกลัวเรือลม พายงัด ๆ เกิดมาฉันยัง
ไมเคยรัก หวั่นใจนักกลัวรักไมจริง เทวดาดลใจใหมาเจอ ฉันรักเธอ ฉันยังไมบอกใคร ฉันรักใคร ฉันยังไมบอกเธอ 
 
ยวนยาเหล 

ยวนยาเหล ยวนยาเหล หัวใจวาเหว ไมรูจะเหไปหาใคร จะซ้ือเปลญวณท่ีดายหยอน ๆ จะเอานองนอน
ไกวเชาไกวเย็น 
 
เธอรําชางนาดู 
 (ช) เธอรําชางนาดูถาแมนรําคูคงจะเปนบุญตา  
 (ญ) อยามาทํา อยามาทําพูดจา จะเด๋ียวจะวาใหไดอาย 
 (ช) หวานคารมคําคมแงงอน 
 (ญ) รูวางอนจะมาวอนทําไม 
 (ช) รับรักพ่ีหนอยไดไหม 
 (ญ) อุย ไมไดหวานใจเธอมี 
 (ช) ใครบอกเธอเลา 
 (ญ) เม่ือเชาไงเลานั่งเยายวนยี หลออยางนี้คงมีหวานใจ 
 
โอเมืองเหนือ 

โอเมืองเหนือบานเฮา ถ่ินเกา ๆ เหยาเรือนนอน ไยนองจรจากอายไป โอละเนอ  
ตึง ๆๆๆๆๆๆๆๆ (ซํ้า)  หลังฮักนองครองตัวรอ หัวใจลอย ลอยตามไป หนีเสียงซึงไปแดนใด  
พาหัวใจของอายคืนมา อายต้ังตาคอยนองคนดีอีกก่ีปจะพบเนื้อนวล ปลอยอายครวญดีดซึงรอ  
ตึง ๆๆๆๆๆๆๆๆ (ซํ้า)  มาเถิดหนามาเถิด กลับบานเกิดอยาบึ้งตึง ฟงเสียงซึงท่ีอายดีดเอย โอละเนอ   
ตึง ๆๆๆๆๆๆๆๆ (ซํ้า)  เห็นน้ําฟาโปรยมาดิน น้ําตารินรอตามเคย ฟารองครวญนวลนางเอย ตัวอายเลย
รองไหไปพลัน อีกก่ีวันจะพบเนื้อนวล ปลอยอายครวญดีดซึงรอ ตึง ๆๆๆๆๆๆๆๆ (ซํ้า) 

 

 

๒๔๘ 
 

มองหา 
มองมองหา ขวัญตาเธออยูแหงใด มอง มอง ไปใจทําไมไมมา เธอหลอกใหพ่ีมารอ โธหนอมทําพ่ีไดเปน

เพราะเหตุอันใด ขวัญใจทําไมไมมา (ซํ้า)   
มองเสียจนเกอคูรักเธอนั้นคือใครกัน มอง ๆ ไปจิตใจไหวหวั่น (ซํ้า) คูรักฉันคลายกันกับเธอ (ซํ้า) 

 
รําวงสาวบานแต 

เดือนสามนกกาเหวามันรอง ยูงทองมันมาฮองไหววอน จากไปฉวีวี่วี (ซํ้า) ถาบุญเฮามีคงจะไดเจอกัน
(ซํ้า) จากไปต้ังแตวันต้ีหา วันต้ีหาเดือนกันยายน พอศอสองสี่เกา เกา (ซํ้า) เจาชิฮองไลเดอเฮ็ดปอเซอคือกระดง
ฟดขาว เจาชิฮองไลแม สาวบานแตข่ีรถจักรยาน (ซํ้า) จดหมายไปสองฉบับไดเฮ็บหรือเปลาคนดี จากไปฉวีวี่วี
(ซํ้า) ถาบุญเฮามีคงจะไดเชยชม (ซํ้า) สายัณหตะวันแลแล สาวบานแตข่ีรถจักรยาน ข่ีไปทุกถ่ินสถาน (ซํ้า) ข่ีรถ
สักขะยานไปกันฉันไหมเธอ (ซํ้า) เสียใจบานอยูไกลไปหนอย กลวยออยเปนแตสันลอน ข่ีไปจนหัวเขาเหนื่อย
ออน (ซํ้า) เปนปาสันลอนคือเกษตรสมบูรณ      
 
โอเม่ือมีไฟ 

โอเม่ือมีไฟไฟลุกข้ึนแจมจา สุขอุราเม่ือเรามาพรอมหนากัน คืนวันนี้มีสุข ลืมเรื่องทุกขรับความสําราญ 
เธอกับฉันนั้นมาเลนรอบกองไฟ (ซํ้า) ไฟมันลุกมีความรอน ไมอาทรความรอนของไฟ ไฟจะลุกจะรอนเพียงไหน 
สุขฤทัยรวมวงเฮฮา 
 
กอนจะจากกันไป 

กอนจะจากกันไปขอฝากใจไวกับทุก ๆ ทาน (ซํ้า) ถึงตัวไกลใจนั้นไมแปรผันปละหางไกล แมวาเรา       
จากกัน ไมชาพลันคงไดพบกันใหม (ซํ้า) ขอโชคดีมีชัยหมดทุกขโรคภัยตลอดกาล 
 
ลากอนเพ่ือนรัก 

 ลากอนเพ่ือนท่ีรัก (ซํ้า) ลากอน ลากอน เราจะพบกันอีก (ซํ้า) ลากอน ลากอน 
 
สาวชาวไร 

(พรอม) หนุมสาวชาวบานไร ปลูกดอกไมเอาไวเชยชม มีท้ังอังกาบกุหลาย ซอนกลิ่น (ซํ้า) อินทนิล
ซอนกลิ่นสารภี 
 ดอกไมท่ีในสวนนี้ (ซํ้า) นายวนนายีนาเด็กนาดม 
 (ช) ขอดอกไดไหม (ญ) ไมไดดอกพ่ี 
 (ช) ขอดอกไดไหม (ญ) ไมไดดอกพ่ี เจาของเขามีเอาไวเชยชม 
 (ช) เอาเถอะนาดอกเดียว (ญ) ดอกเดียวก็ไมได 
 (ช) เอาเถอะนาสองดอก (ญ) สองดอกก็ไมได 
 (ช) ดอกแหงดอกเหี่ยว (ญ) นิดเดียวก็ไมได 
 (ช) พ่ีหมดอาลัยเสียแลวเอวกลม 
 
ลมเพ ลมพัด 

 ลมเพ ลมพัด โบกสะบัดพัดมาไว ๆ โนนแนะลมพัดอะไร (ซํ้า) ฉันจะบอกใหลมพัด............ 
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๒๔๘ 
 

มองหา 
มองมองหา ขวัญตาเธออยูแหงใด มอง มอง ไปใจทําไมไมมา เธอหลอกใหพ่ีมารอ โธหนอมทําพ่ีไดเปน

เพราะเหตุอันใด ขวัญใจทําไมไมมา (ซํ้า)   
มองเสียจนเกอคูรักเธอนั้นคือใครกัน มอง ๆ ไปจิตใจไหวหวั่น (ซํ้า) คูรักฉันคลายกันกับเธอ (ซํ้า) 

 
รําวงสาวบานแต 

เดือนสามนกกาเหวามันรอง ยูงทองมันมาฮองไหววอน จากไปฉวีวี่วี (ซํ้า) ถาบุญเฮามีคงจะไดเจอกัน
(ซํ้า) จากไปต้ังแตวันต้ีหา วันต้ีหาเดือนกันยายน พอศอสองสี่เกา เกา (ซํ้า) เจาชิฮองไลเดอเฮ็ดปอเซอคือกระดง
ฟดขาว เจาชิฮองไลแม สาวบานแตข่ีรถจักรยาน (ซํ้า) จดหมายไปสองฉบับไดเฮ็บหรือเปลาคนดี จากไปฉวีวี่วี
(ซํ้า) ถาบุญเฮามีคงจะไดเชยชม (ซํ้า) สายัณหตะวันแลแล สาวบานแตข่ีรถจักรยาน ข่ีไปทุกถ่ินสถาน (ซํ้า) ข่ีรถ
สักขะยานไปกันฉันไหมเธอ (ซํ้า) เสียใจบานอยูไกลไปหนอย กลวยออยเปนแตสันลอน ข่ีไปจนหัวเขาเหนื่อย
ออน (ซํ้า) เปนปาสันลอนคือเกษตรสมบูรณ      
 
โอเม่ือมีไฟ 

โอเม่ือมีไฟไฟลุกข้ึนแจมจา สุขอุราเม่ือเรามาพรอมหนากัน คืนวันนี้มีสุข ลืมเรื่องทุกขรับความสําราญ 
เธอกับฉันนั้นมาเลนรอบกองไฟ (ซํ้า) ไฟมันลุกมีความรอน ไมอาทรความรอนของไฟ ไฟจะลุกจะรอนเพียงไหน 
สุขฤทัยรวมวงเฮฮา 
 
กอนจะจากกันไป 

กอนจะจากกันไปขอฝากใจไวกับทุก ๆ ทาน (ซํ้า) ถึงตัวไกลใจนั้นไมแปรผันปละหางไกล แมวาเรา       
จากกัน ไมชาพลันคงไดพบกันใหม (ซํ้า) ขอโชคดีมีชัยหมดทุกขโรคภัยตลอดกาล 
 
ลากอนเพ่ือนรัก 

 ลากอนเพ่ือนท่ีรัก (ซํ้า) ลากอน ลากอน เราจะพบกันอีก (ซํ้า) ลากอน ลากอน 
 
สาวชาวไร 

(พรอม) หนุมสาวชาวบานไร ปลูกดอกไมเอาไวเชยชม มีท้ังอังกาบกุหลาย ซอนกลิ่น (ซํ้า) อินทนิล
ซอนกลิ่นสารภี 
 ดอกไมท่ีในสวนนี้ (ซํ้า) นายวนนายีนาเด็กนาดม 
 (ช) ขอดอกไดไหม (ญ) ไมไดดอกพ่ี 
 (ช) ขอดอกไดไหม (ญ) ไมไดดอกพ่ี เจาของเขามีเอาไวเชยชม 
 (ช) เอาเถอะนาดอกเดียว (ญ) ดอกเดียวก็ไมได 
 (ช) เอาเถอะนาสองดอก (ญ) สองดอกก็ไมได 
 (ช) ดอกแหงดอกเหี่ยว (ญ) นิดเดียวก็ไมได 
 (ช) พ่ีหมดอาลัยเสียแลวเอวกลม 
 
ลมเพ ลมพัด 

 ลมเพ ลมพัด โบกสะบัดพัดมาไว ๆ โนนแนะลมพัดอะไร (ซํ้า) ฉันจะบอกใหลมพัด............ 
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๒๔๙ 
 

รวมเงิน 
 รวมเงิน รวมเงินใหดี รวมเงินวันนี้ อยาไดมีผิดพลาด ผูหญิงเปน......................................... 

 ผูชายเกงกาจเปน............................................... 
 
ลากอน 
 ลา ลากอน จําจรจะตองขอลา 
 ลาแลวโอแกวตา ถึงเวลาจําพรากจากจร (ซํ้า) 
 จําลาจาก จําพรากจากจร (ซํ้า) 
 ถึงตัวพ่ีอยูไกล แตหัวใจยังใฝถึงเธอ (ซํ้า) 
 ขอรักม่ัน ทุกวันฉันขอรักเธอ 
 จากไปใจพร่ําเพอ ขอรักเธอแตเพียงผูเดียว (ซํ้า) 
 
อาลัยเธอ 

โอยอดชีวา ฉันขอลาจากจร 
สุดหวงอาวรณ ถึงจะจรแตกาย 
เคยอยูคูกัน ทุกคืนวันไมหางหาย 
หักใจมิวาย หวลอาลัยถึงเธอ 
คํ่าคืนคงฝน แมกลางวันเฝาเพอ 
เหมอมองมีเจอ คิดถึงเธอร่ําไป 
ต้ังจิตอธิษฐาน เทพประทานโชคชัย 
เปามลดลใจ ขอใหเธอกลับมา (ซํ้า) 

 
เอยปากวาจะลา 

เอยปากวาจะลา น้ําตาไหลรวง (ซํ้า) 
แสนรักแสนหวง โอแมดวงจันทรา 
ดวยถึงกําหนด ๆ  หมดเวลา 
ขอลาแลวเธอจา แตในอุรานี้คร่ําครวญ 
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คณะทํางานจัดทําคูมือและหลักสูตรการฝกอบรม 
ผูบังคับบัญชาลูกเสือชอสะอาด 

 
๑.  นายวายุ  พยัคฆันตร ท่ีปรึกษา 
๒.  นายบุญแสง  ชีระภากร ท่ีปรึกษา 
๓.  นายศัจธร  วัฒนะมงคล ท่ีปรึกษา 
๔.  นายเดช  วรเจริญศรี ท่ีปรึกษา 
๕.  นายทองชุบ  ศรแกว ประธานคณะทํางาน 
๖.  นางวรรณภา  พรหมถาวร รองประธานคณะทํางาน 
๗.  นางสาวประนอม  โพธิ์นิ่มแดง คณะทํางาน 
๘.  นางเรณู  ทวิชศรี คณะทํางาน 
๙.  นางสาวสมคิด  เข็มทอง คณะทํางาน 

๑๐.  นางสกาวรัตน  พยัคฆันตร คณะทํางาน 
๑๑.  นางขวัญใจ  กลิ่นขจาย คณะทํางานและเลขานุการ 
๑๒  นายสุทัศน  สมนอย คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 
๑๓.  นายศุภสิทธิ์  ไทยรักดี คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 
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