
วัฒนธรรมองค์กรของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 
 
   สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เล็งเห็นว่าบุคลากรถือเป็นหัวใจสำคัญ และเป็นปัจจัยหลักที่จะ
นำพาองค์การไปสู่เป้าหมาย จำเป็นต้องปรับแนวคิด สร้างสภาพแวดล้อมให้บุคลากรมีการพัฒนาค้นหาวิธีการ
ทำงานรูปแบบใหม่ มุ่งเน้นการทำงานในเชิงรุก ซื่อสัตย์ จริงจังและจริงใจต่อหน้าที่การงาน นำไปสู่องค์การที่มี
สมรรถนะสูง เป็นแหล่งให้ความรู้และคำแนะนำด้านกิจกรรมลูกเสือต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
รวมถึงประชาชนทั่วไป จึงได้จัดวางแผนการพัฒนาสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านคุณธรรมที่ยั่งยืน  
 
วิสยัทัศน์  

  มุ่งพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดี มีคุณภาพ 
 
ค่านิยมองค์กร  :   SCOUT 

      Sincerity   ความจริงใจ 
      Courtesy   ความสุภาพอ่อนโยน 
      Obedience   ความเชื่อฟัง การปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ   
      Unity   ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ความเป็นเอกภาพ 
      Thrifty   ความประหยัด การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินงาน   
                                            และชีวิตส่วนตัว 
  
 สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้กำหนดค่านิยมในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดของ
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ  โดยค่านิยมและวัฒนธรรมเป็นปรัชญาขององค์กรเป็นแนวปฏิบัติขององค์กรที่
บุคลากรในองค์กรใช้เป็นมาตรฐานในการประเมินค่าสิ่งต่าง ๆ ว่าควรปฏิบัติหรือไม่ควรปฏิบัติ ซึ่งจะเป็นกรอบ
ให้แก่องค์กรที่จะปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องและในทิศทางที่ถูกต้องอยู่ตลอดเวลาโดยบุคลากรทุกคนจะต้องรับรู้และ
ร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะนำไปสู่การมีพฤติกรรมที่
สอดคล้องกับค่านิยมที่กำหนด อันถือเป็นแกนของ “วัฒนธรรมองค์กร”ดังนี้ 
๑. เป้าหมายของการพัฒนาองค์กรคุณธรรม  
  เพื่อให้องค์กรมีบทบาทและสามารถในการสร้างคนดีเพื่อ สังคมดี ส่งเสริมให้คนในองค์กร                
มีทัศนคติ วิธีคิด และการประพฤติปฏิบัติที ่สะท้อนการมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม ที่ดีเหมาะกับ
สังคมไทยมากขึ้น และองค์กรมีคุณค่าและประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดำเนินกิจการเนื่องจากสมาชิก                    
ขององค์กรมีคุณธรรมมากขึน้  
๒. ความหมาย ระดับ และประเภทขององค์กรคุณธรรม  
  ๑) ความหมาย องค์กรคุณธรรม คือ องค์กรหรือหน่วยงานที่ผู้นาและสมาชิกขององค์กรแสดง
เจตนารมณ์ และมุ่งมั่นดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร และเป็นองค์กรที่มีส่วนร่วมสร้างสังคมคุณธรรม 
โดยมีการบริหารจัดการองค์กรตามหลักคุณธรรม ธรรมาภิบาล หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ส่งเสริมสนับสนุนให้สมาชิกในองค์กรยึดมั่นคุณธรรมเป็นฐานในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติงาน และมีส่วนร่วม
รณรงค์ส่งเสริมคุณธรรมให้กบัประชาชน ชุมชน หรือเครือข่ายขององค์กรคุณธรรม  



  ๒) ระดับขององค์กรคุณธรรม องค์กรคุณธรรมแบ่งออกเป็น ๓ ระดับ คือ 
  ระดับที่ ๑ องค์กรส่งเสริมคุณธรรม คือ องค์กรที่แสดงเจตนารมณ์ จะพัฒนาเป็นองค์กร
คุณธรรม โดยมีการกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาคุณธรรม มีแผนการดำเนินการพฒันาองค์กรคุณธรรม มีการ
จัดกลไกลผู้รับผิดชอบ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม ซึ่งผลการดำเนินงานอาจเกิดขึ้นบางส่วน แต่ผลการ
เปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมของคนหรือปัญหาเชิงคุณธรรมที่ลดลงอาจยังไม่เห็นผลชัดเจน  
  ระดับที่ ๒ องค์กรคุณธรรม คือ องค์กรส่งเสริมคุณธรรมที่มีกระบวนการพัฒนาองค์กร
คุณธรรมที่ได้มาตรฐานขององค์กรส่งเสริมคุณธรรม และมีการจัดระบบภายในองค์กรที่เอื ้อต่อการพัฒนา 
องค์กรคุณธรรมและมีการบริหารจัดการให้สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้  ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง              
เชิงพฤติกรรมของคนในองค์กร และส่งผลกระทบให้การทำความดีเพิ่มขึ้น ปัญหาเชิงคุณธรรมลดลง และมี
แนวโน้ม จะเกิดการพัฒนาที่ต่อเนื่อง เกิดความ ยั่งยืนได ้ 
  ระดับที่ ๓ องค์กรคุณธรรมต้นแบบ คือ องค์กรคุณธรรมที่ดำเนินการประสบความสำเร็จ              
ทั้งในกระบวนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนที่สะท้อนการมีคุณธรรม คนมีความสุของค์กร
มีคุณภาพและ คุณธรรมเชิงประจักษ์ มีองค์ความรู้สามารถถ่ายทอดและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับองค์กรต่าง ๆ 
  ๓) ประเภทขององค์กร สามารถแบ่งกลุ่มประเภทหน่วยงาน องค์กรตามลักษณะของกลไก  
ประชารัฐ กลุ่มองค์กรภาครัฐ เช่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์การ มหาชน 
และองค์กรในกำกับของรัฐ เป็นต้น กลุม่องคก์รภาคธุรกิจ เอกชน เช่น บริษัท ห้างร้าน โรงงาน สถาน
ประกอบการธนาคาร เป็นต้น กลุ่มองค์กรภาคประชาสังคมและชุมชน เช่น องค์กรชุมชน กลุ่ม สมาคม มูลนิธิ 
องค์กร พัฒนาเอกชนและองค์กร สาธารณะประโยชน์ เป็นต้น  
๓. หลักการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรม  
  น้อมนำหลักการทรงงานในรัชกาลที่ ๙  มาเป็นหลักการดังนี้  
  ๑) ระเบิดจากข้างใน เป็นหัวใจสำคัญที่สุด ต้องให้เกิดจากความตระหนักมุ่งมั่นตั ้งใจมี
เป้าหมายเดียวกัน ของผู้นำและสมาชิกขององค์กรหากทำโดยถูกบังคับหรือทำตามกระแสนโยบายไม่ตั้งใจจริง 
จะไม่เกิดผลหรือไม่ยั่งยืน  
  ๒) ทำแบบองค์รวมต้องทำพร้อมกันทั้งระบบทุกระบบขององค์กรโดยให้ประสานสอดแทรก
ไปกับการบริหารและการทำงานปกติขององค์กรโดยไม่แยกออกมาเป็นโครงการหรือกิจกรรมเดี่ยว  ๆ ที่ขาด
ความเชื่อมโยงกับระบบใหญ่ขององค์กร  
  ๓) ทำตามหลักความจริง ต้องทำจากสภาพความจริงขององค์กรโดยมีการศึกษาปัญหาและ
ต้นทุนความดีขององค์กรให้เป็นระบบ แล้วลงมือทำตามลำดับขั้นแก้ปัญหาที่จุดเล็กก่อน ทำให้ง่ายไม่ติดยึด
ตำรา การเรียนรู้จากที่อ่ืน เป็นเพียงแนวทางมาปรับใช้ให้เหมาะกับองค์กรของตน  
  ๔) การมีส่วนร่วม ต้องสร้างโอกาสให้ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วม เพราะเป้าหมายสำคัญของ
การส่งเสริมคุณธรรม คือ การทำให้คนมีจิตสำนึกและพฤติกรรมที่สะท้อนการมีคุณธรรมมากขึ้น  จึงต้องให้            
ทุกคนเป็นพลังร่วมกันขับเคลื่อน 
  ๕) ทำความดีเพื่อสร้างความดีตั้งใจพัฒนาองค์กรคุณธรรมเพื่อสร้างองค์กรที่ดี สร้างคนดี                  
เพ่ือสังคมดีมุ่งประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่มีเป้าหมายเคลือบแฝงเพ่ือประโยชน์อื่น  
๔. กระบวนการพัฒนาองค์กรคุณธรรม  

ต้องดำเนินการตามหลักการทั้ง ๕ ข้อตาม ๙ ขั้นตอน  ดังนี้  
  ๑) ทำให้ทุกคนตกลงใจร่วมกัน โดยเฉพาะผู้นำองค์กรว่าต้องแสดงเจตนารมณ์ชัดเจนว่าจะ  
ร่วมกันสร้าง องค์กรของตนให้เป็นองค์กรคุณธรรม  



  ๒) ค้นหาความจริงขององค์กร โดยสำรวจวิเคราะห์ปัญหาด้านคุณธรรมขององค์กรที่พึง
ประสงค์และไม่พึง ประสงค์และปัญหาที่ต้องการแก้ไขและคนในองค์กรว่ามีอะไรบ้าง และค้นหาต้นทุนความดี
หรือตน้ทุนที่เอ้ือต่อการแก้ไขปัญหา  
  ๓) ตั้งเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงร่วมกัน เพื่อค้นพบพฤติกรรมที่พึงประสงค์และพฤติกรรมที่
ไม่พึงประสงค์หรือ “ปัญหาที่อยากแก้ความดีที่อยากทำ” แล้วให้กำหนดคุณธรรมหลักร่วมกันขององค์กรทำให้
ทุกคนเข้าใจคุณธรรมเป้าหมายที่จะเปลี่ยนแปลงตรงกัน  
  ๔) กำหนดวิธีการและกลไกในการปฏิบัติงาน จัดให้มีแผนปฏิบัติการ วิธีสำคัญในการ
ดำเนินการ กำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนแต่ละกิจกรรมรวมถึงแนวทางการทำงานร่วมกันของฝ่ายต่าง ๆ ให้มี
ประสิทธิภาพ และอาจจัดทำข้อเป็นตกลงของคนในองค์กร  
  ๕) ลงมือปฏิบัติจริงให้เป็นวิถีชีวิต การพัฒนาคุณธรรมมีเป้าหมายคือการเปลี่ยนแปลงที่คนจึง
ต้องลงมือปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องจนกลายเป็นวิถีในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติงาน  
  ๖) ถอดบทเรียนเพื่อสร้างความรู้ต้องจัดให้มีกระบวนการสรุปบทเรียนจากการปฏิบัติของผู้มี
ส่วนได้เสียเพื่อค้นหา เรียนรู้เงื่อนไขปัจจัยของความสำเร็จ ปัญหาและแนวทางแก้ไข และสกัดเป็นความรู้              
ขององค์กร มีการจัดระบบการติดตามประเมินผลแบบมีส่วนร่วมที่มุ่งเสริมพลังผู้ปฏิบัติงานมากกว่าการวัดตาม 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ โดยไม่ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลงของคน การจัดการความรู้จะ 
นำไปสู่การพัฒนามาตรฐานองค์กรคุณธรรม  
  ๗) สร้างกิจกรรมชื่นชมยกย่อง คุณธรรมเป็นเรื่องนามธรรมเห็นผลการเปลี่ยนแปลงช้าจึงต้อง
มีกระบวนการ ให้กำลังใจ ยกย่องเชิดชู ต้องทาให้คนเห็นผลสำเร็จที่เกิดข้ึนระหว่างการพัฒนาองค์กร คุณธรรม  
  ๘) สร้างเครือข่ายคุณธรรม งานที่ยากต้องการพลังของเครือข่ายในการขับเคลื่ อนต้อง 
เชื่อมโยงกันเป็น เครือข่ายองค์กรคุณธรรมเพื ่อให้กาลังใจ ถ่ายทอดความรู้ พัฒนานโยบายร่วมกัน เช่น
เครือข่าย โรงเรียนคุณธรรม โรงพยาบาลคุณธรรม ท้องถิ่นคุณธรรม ธุรกิจคุณธรรม  
  ๙) ประเมินผลลัพธ์ผลกระทบ ต้องมีระบบและกลไกการประเมินเพื่อให้เห็นผลลัพธ์การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ มีความรู้ที่จะนาไปยกระดับขยายผล หรือรู้ปัญหา อุปสรรค
และนาไปสู่การแก้ไขโดยมีทั้ง การประเมินตนเองจากภายในและประเมินจากองค์กรภายนอก รวมทั้ง เปิดเผย
ผลการประเมินแก่สมาชิกขององค์กรและ ต่อสาธารณะ  
๕. คุณธรรมที่ควรส่งเสริมในองค์กรคุณธรรม 
  การส่งเสริมคุณธรรมให้เกิดผลที่ดีต้องเลือกประเด็นคุณธรรมที่สอดคล้องกับปัญหา และ
ความต้องการของคนในแต่ละองค์กร อย่างไรก็ตามจากผลการวิจัยทำโพลและประเมิน วิเคราะห์สถานการ
คุณธรรม จากประชาชนและผู ้เกี ่ยวข้องแล้ว คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ได้เลือกคุณธรรม 
พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา เป็นคุณธรรมสำคัญที่จะรณรงค์ให้เกิดขึ้นในสังคมไทยในช่วงต้นของแผนแม่บท
ส่งเสริม คุณธรรม แห่งชาติพอเพียง หมายถึง ความพอเพียงในการดาเนินชีวิตแบบทางสายกลาง มีเหตุมีผลใช้
ความรู้ในการตัดสินใจอย่าง รอบคอบ มีความพอประมาณพอดี ไม่เบียดเบียนตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อมไม่
ประมาทสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี รู้เท่าทัน การเปลี่ยนแปลงวินัย หมายถึง การยดึมั่นและรับผิดชอบในหน้าที่ของตน 
ทั้งวินัยต่อตนเองในการผลักดันชีวิตให้ก้าวหน้า วินัยต่อองค์กร สังคม ปฏิบัติตามจริยธรรมจรรยาบรรณและ
เคารพต่อกฎหมายสุจริต หมายถึง ความซื่อตรง ความซื่อสัตย์สุจริตยึดมั่น ยืนหยัดในการรักษาความจริง ความ
ถูกต้องความเป็น ธรรมทั้งปวง นอกจากตนเองจะเป็นคนซื่อตรงแล้ว ต้องกล้าปฏิเสธการกระทำที่ไม่ซื่อตรง           
ไม่ซื่อสัตย์ของบุคคลอื่นที่จะทำให้ส่วนรวมเกิดความเสียหายจิตอาสา หมายถึง การเป็นผู้ที ่ใส่ใจต่อสังคม
สาธารณะและอาสาลงมือทำอย่างใดอย่างหนึ่งที่มิใช่หน้าที่ของตน ด้วยความรัก ความสามัคคี เพื่อประโยชน์



ของผู้อื่น ของสังคม ของประเทศชาติโดยมิได้หวังผลตอบแทนทาความดีเพ่ือความดี เอ้ืออาทรต่อคนร่วมสังคม
ทำอย่างสม่ำเสมอจนเป็นนิสัย ทั้งนี้ คุณธรรมแต่ละด้านจะเชื่อมโยงไปสู่คุณธรรม ด้านอื่นๆ การส่งเสริม
คุณธรรมทั้งสี่ด้านนี้ จึงไม่เป็นการบังคับ องค์กรควรเลือกส่งเสริมคุณธรรมใดที่เหมาะสมกับ สถานการณ์ของ
องค์กร  
๖. ประโยชน์จากการพัฒนาองค์กรคุณธรรม  

การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรคุณธรรมจะก่อให้เกิดประโยชน์มากมายหลายระดับ ดังนี้  
  ๑. ระดับบุคคลและครอบครัว เมื่อสมาชิกขององค์กรมีคุณธรรมเป็นฐานในการดำเนินชีวิต 
มากขึ ้นย่อม ส่งผลดีต่อคนนั ้นเป็นคนดี ความสัมพันธ์และการยอมรับจากคนอื ่นมากขึ ้น ทำงานได้มี
ประสิทธิภาพ มากขึ้น ทำให้คุณภาพชีวิตที่ดี เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข และส่งผลต่อครอบครัวดีขึ้นเป็น
ครอบครัวอบอุ่น เข้มแข็ง  
  ๒. ระดับองค์กรเมื่อองค์กรมีการบริหารที่มีคุณธรรมและธรรมาภิบาล มีสมาชิกที่มีคุณธรรม 
จะทำให้องค์กรมีภาพลักษณ์ที่ดีในสังคม เป็นต้นทุนหรือคุณค่าเพิ่มในการดาเนินกิจการ คุณภาพการทำงาน
ของสมาชิกดีข้ึนทำให้ประสิทธิผลขององค์กรเพ่ิมข้ึน ต้นทุนน้อยลง เพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน  
  ๓. ระดับชาติประเทศมีองค์กรคุณธรรม ที่มีบทบาทและความสามารถในการสร้างคนดีให้กับ
สังคม มากขึ้น ประชาชนส่วนใหญ่ทุกช่วงวัยได้รับการปลูกฝังส่งเสริมคุณธรรม ทำให้อยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์
สันติสุขเป็น สังคมคุณธรรม และยังเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพ่ิมข้ึน  
  ๔. ระดับนานาชาติประเทศไทยจะมีภาพลักษณ์ที่ดีและเกิดความร่วมมือในการพัฒนาด้าน
ต่างๆ กับนานาชาติเพ่ิมข้ึน  
๗. บทบาทขององค์กรคุณธรรม  
  แม้หัวใจความสำเร็จของการพัฒนาองค์กรคุณธรรม คือ “การระเบิดจากข้างใน” ของแต่ละ
องค์กร แต่การมีองค์กรภายนอกเข้าไปช่วยส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาด้านคุณธรรม เป็นเรื่องที่ดีจะช่วยให้ 
เกิดผลดี และขยายผลกว้างขวาง ควรมีบทบาทการเป็นผู ้สนับสนุนมากกว่าการสั ่งการหรือไปทำแทน                 
โดยบทบาทขององค์กรผู้ส่งเสริมที่สำคัญมีดังนี้ 
  ๑) สนับสนุนข้อมูลองค์ความรู้และการจัดการความรู้และการเรียนรู้  
  ๒) สนับสนุนการเชื่อมโยงประสานงานขององค์กรที่เกี่ยวข้องและการสร้ างเครือข่ายความ
ร่วมมือ  
  ๓) สนับสนุนกำลังใจการชื่นชมยกย่อง การให้รางวัล  
  ๔) สนับสนุนงบประมาณและเอ้ืออำนวยการดำเนินงาน  
  ๕) สนับสนุนการพัฒนานโยบายและการแก้ปัญหาของระบบราชการเพ่ือให้เอ้ือต่อการพัฒนา
องค์กรคุณธรรม 
 
๘ . กิจกรรมเพื่อรณรงค์และสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กร ในปี ๒๕๖๓  
  ๑. ส่งเสริมผ่านกิจกรรรมสร้างความสัมพันธ์ขององค์กรในงานสัมมนาพัฒนาบุคลากร
ประจำปี โดยมีความเห็นร่วมกัน คือ นำบุคลิกภาพด้านมนุษยสัมพันธ์ดี มาใช้รณรงค์ในเรื ่อง “ยิ้ม แย้ม 
ทักทาย ยกมือไหว้ เคารพผู้ใหญ่”   
  ๒. เครื่องมือและช่องทางการรณรงค์ สื่อรณรงค์ : สติกเกอร์ , เสื ้อสีขาวในวันพุธแสดง
สัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริต , คำขวัญ , สโลแกน , การแต่งเครื่องแบบลูกเสือในวันจันทร์, การแต่งผ้าไทย
ในวันศุกร์ 



  - ช่องทางการสื่อสาร : บอร์ดประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร , การสื่อสารผ่านช่องทาง Social 
Media (Line กลุ่มสลช. , FB สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นต้น) 
   - สนับสนุนกลุ่มกิจกรรมให้สอดคล้องกับธีมหลักของการพัฒนาภาพลักษณ์ อัตลักษณ์ และ
วัฒนธรรมองค์กร เช่น ส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมเกี่ยวกับจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม กิจกรรมส่งเสริม
จริยธรรมและธรรมภิบาลทั้งในส่วนของผู้ปฏิบัติงานและขบวนชุมชน  
 
  ตั้งแตป่ี ๒๕๖๐ จนถึงปัจจุบัน สำนักงานมีการทบทวนเรื่องค่านิยมองค์กร โดยใช้เวทีสัมมนา
ประจำปีของผู้ปฎิบัติงาน ระดมสมองเพื่อค้นหาค่านิยมขององค์กร โดยกำหนดร่วมกันว่าค่านิยมควรมีเรื่อง
อะไรบ้างที่ผู้ปฏิบัติงานของ  สำนักงานจะยึดถือปฏิบัติร่วมกัน และสร้างให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรร่วม จึงเกิด
เป็น ๘ ค่านิยมร่วมคน สลช.  ดังนี้  
  ๑. เราสร้างความสำเร็จด้วยการทำงานเป็นทีม    
   ๒. เรามีความรับผิดชอบ ในบทบาทหน้าที ่และทุกสิ่งอย่างที่เราปฏิบัติ   
  ๓. เรายึดมั่นในความถูกต้องเป็นธรรม   
  ๔. เราเป็นนักแก้ปัญหาและมุ่งมั่นทางานให้เกิดผลสำเร็จ   
  ๕. เราเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้   
  ๖. เราสร้างความร่วมมือและทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายในการพัฒนาสังคม 
  ๗. เราสื่อสารงานที่ถูกต้อง ชัดเจนตรงกัน    
  ๘. น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
โดยในกิจกรรม  ๘  ข้อนั้นมีการวางแนวทางการปฏิบัติงานค่านิยมคน สลช. ดังนี้  

วิธีการปฏิบัติ ข้อที ่๑ : เราสร้างความสำเร็จด้วยการทางานเป็นทีม   
๑. การทำงานเป็นทีม /นโยบายส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการทำงานเป็นทีม  
๒. กำหนดเป็นนโยบายหลักให้กับผู้ปฏิบัติงานทั้งสำนักงาน 
๓. รณรงค์และสร้างความตระหนักในทุกหน่วยขององค์กรและผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ  
๔. มีรูปธรรมของการทำงานเป็นทีมทุกหน่วยและผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ  
๕. สร้างแรงจูงใจ ชื่นชมให้รางวัลกับการทำงานเป็นทีมของทีมท่ีมีความโดดเด่น    
๙. ประชาสัมพันธ์ / สื่อสารสู่สาธารณะ 

  ๑๐. สร้างความเข้าใจเป้าหมายในการทำงานร่วมกัน / เข้าใจเพื่อน รู้ว่าเพ่ือนถนัดอะไร                
เราถนัดอะไร  
   ๑๑. จัดกิจกรรม/วางแผนการทางานร่วมกัน  
   ๑๒. กำหนดตัวชี้วัดร่วม (ตัวชีว้ัดทีม)  
 
วิธีการปฏิบัติข้อที่ ๒ : เรามีความรับผิดชอบ ในบทบาทหน้าที่ และทุกสิ่งอย่างที่เราปฏิบัติ   

๑. ปลูกฝังค่านิยม  
๒. ผู้บริหารต้องให้ความสำคัญและทำเป็นตัวอย่าง  



๓. รับผิดชอบต่อหน้าที่ บทบาทของตนเองและงานที่ได้รับมอบหมาย  
๔. ระบุบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบให้ชัดเจนของแต่ละคน  
๕. พนักงานทุกคนต้องให้ความสำคัญและให้ความร่วมมือ  
๖. เริ่มปฏิบัติจากงานของตนเองก่อน รู้จักบทบาทและเข้าใจหน้าที่ของตนเอง  
๗. สร้างให้เป็นธรรมเนียมปฏิบัติของ สลช. 
๘. กำหนดเป็นข้อตกลงร่วมกันทุกส่วนงานใน สลช.  
๙. จัดเป็นประกาศให้คนในองค์กรได้รับรู้ เป็นคำขวัญ หรือค่านิยม  
๑๐. ตรงต่อเวลาในการทางาน เช่น เวลานัดชุมชนหรือการประชุม  
๑๑. รับผิดชอบต่อความรับถูกต้องแม่นยาของข้อมูล  
๑๒. ร่วมรับผิดชอบต่อการบริการ  

 
วิธีการปฏิบัติข้อที่ ๓ : เรายึดมั่นในความถูกต้องเป็นธรรม   

๑. ออกเป็นระเบียบและข้อปฏิบัติที่เป็นจริงและทาได้  
๒. ผู้บริหารต้องเป็นแบบอย่างของการรณรงค์ / รณรงค์ในหน่วยของตนเอง  
๓. ติดประกาศตอกย้ำภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง  
๔. เริ่มปฏิบัติจากตนเอง  
๕. มีระบบการตักเตือนและลงโทษผู้ไม่ปฏิบัติ  
๖. ทุกคนต้องยึดถือปฏิบัติ /มีการกำหนดกติการ่วมกัน  

  ๗. สร้างขวัญกำลังใจแก่คนทำงาน เช่น การให้รางวัล หรือประเมินผลแก่ผู้ปฏิบัติโดยใช้เป็น
เกณฑ์วัดอย่างหนึ่ง  

๘. ปลูกฝังจิตสำนึกอย่างต่อเนื่อง  
 
วิธีการปฏิบัติข้อที่ ๔ : เราเป็นนักแก้ปัญหาและมุ่งม่ันทำงานให้เกิดผลสำเร็จ   

๑. ริเริ่ม เปิดเผย เข้าร่วม อย่างสม่ำเสมอ  
๒. มีการบูรการแผนร่วมกัน  
๓. ผลักดันให้เป็นนโยบายสำคัญของ สลช. ไปสู่แนวทางการปฏิบัติ  
๔. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  
๕. ให้ความร่วมมืองานส่วนรวม     

  ๖. สนับสนุนให้พนักงาน สลช เข้าร่วมการทำงาน ประชุมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย             
เพ่ือสร้างความสัมพันธ์และบูรณาการการทำงาน  
 
วิธีการปฏิบัติข้อที่ ๕ : เราเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้    

๑. ความถูกต้อง ต้องมาก่อนเสมอ  
๒. ต้องปฏิบัติด้วยตนเอง ให้คนอื่นๆเห็นก่อน  



๓. สรุปบทเรียนและวางแผนสร้างการเรียนรู้ในทุกระดับ  
๔. การนำไปสู่การปฏิบัติ สร้างแรงจูงใจการเรียนรู้ทั้งพนักงาน และเครือข่าย  
๕. จัดอบรม จัดหลักสูตรทั้งภาควิชาการและภาคปฏิบัติ  
๖. คนทำงานเปิดกว้าง พร้อมรับสิ่งใหม่  
๗. ถ่ายถอดแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางาน  
๘. สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทั้งในและนอกองค์กร  

 
วิธีการปฏิบัติข้อที่ ๖ : เราสร้างความร่วมมือและทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย  
  ๑. รณรงค์ให้เกิดจิตสำนึกคนใน สลช. ให้เป็นคนมองเชิงบวก   

๒. พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน ทำงานให้เต็มความสามารถ บทบาท หน้าที่  
๓. วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง เพ่ือจัดทำแผนการแก้ไขปัญหาได้อย่างเกิดประสิทธิภาพ  
๔. ทุกส่วนงานร่วมมือเป็นทีม Team Work   

  ๕. สร้างจิตสำนึกความเชื่อม่ันให้คนในองค์กรตระหนักถึงเรื่องการทำงานร่วมกับภาคี
เครือข่าย  
  ๖. จัดกิจกรรมหรือสื่อสารบอร์ด PR อย่างจริงจัง  

๗. การพัฒนาวิธีคิดคนทำงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์นำไปสู่การปฏิบัติ  
 
วิธีการปฏิบัติข้อที่ ๗ : เราสื่อสารงานที่ถูกต้อง ชัดเจนตรงกัน   

๑. สื่อสารการทำงานที่รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจน  
๒. ทุกคนเป็นนักสื่อสารงานองค์กร  

 
วิธีการปฏิบัติข้อที่ ๘ : น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๑. มีวัฒนธรรมองค์กรที่มีความเข้มแข็ง มีจริยธรรม คุณธรรม ความเพียร และการแบ่งปัน
ความรู้เป็นค่านิยมร่วมขององค์กร  ก้าวสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
  ๒. สร้างเสริมบรรยากาศและเสริมสร้างในการปฏิบัติภารกิจโดยยึดหลักคุณธรรมคู่ความรู้
พร้อมหลัก ๔ ป. (โปร่งใส  เป้นธรรม ประหยัด ประสิทธิภาพ)  
 

 

 

 

 

 

 



กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร 

๑. การจัดงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า  

 สืบเนื่องจากเมื่อวันที่  ๒๕ พฤศจิกายน  ๒๔๖๘ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว                 
พระผ ู ้พระราชทานกำเน ิดล ูกเส ือไทย  ผ ู ้ทรงเป ็นปราชญ์ในหลายด ้านจนได ้ร ับสม ัญญานามว่า                    
“พระมหาธีรราชเจ้า” เสด็จสวรรคต  นับเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่แก่ปวงชนชาวไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เหล่าบรรดาลูกเสือ เนตรนารีทั้งปวง  กอปรกับคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๔๖ กำหนดให้วันที่  
๒๕  พฤศจิกายน เป็น “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” และคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ กำหนดเป็น
วันสำคัญวันหนึ่งของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดง
ความกตัญญูตกเวทิตาธรรม ดังนั้น จึงกำหนดจัดงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าขึ้น  เพื่อน้อมรำลึกใน                  
พระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความกตัญญูตกเวทิตาธรรม แด่พระผู ้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย                   
โดยประกอบพิธีถวายบังคม และถวายราชสดุดี  ในวันที่  ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ ณ  บริเวณลานพระบรม
ราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๖  สวนลุมพินี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการลูกเสือร่วมใจต้านภัยหนาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กิจกรรมทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 

  นายธีรพงษ์  สารแสน เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ  พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้าง
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้ร่วมทำกิจกรรมทำบุญตักบาตรเพ่ือความเป็นสิริมงคลและรักษาประเพณีอันดีงาม
เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๓   ในวันพฤหัสบดีที่  ๑๖  มกราคม ๒๕๖๓   ณ อาคารสำนักงานลูกเสือ
แห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ๘๔  พรรษา ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ  ตำบลบางพระ  อำเภอศรีราชา  
จังหวัดชลบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การจัดตู้ปันสุขในสถานการณ์โควิค-19 

 โรคระบาดไวรัสโควิด - 19  ที่ประเทศไทยเผชิญกันอยู่ ณ ปัจจุบันนี้ ยังคงส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาใน
หลายๆ ด้าน แต่ถึงแม้ในยามวิกฤตเช่นนี้ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติจึงได้จัด โครงการ "ตู้ปันสุข" มีการตั้งตู้
แบ่งปันอาหารและสิ่งของขึ้นมา บริเวณหน้าอาคารสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ   โดยให้ผู้ที่ต้องการช่วยเหลือคน
อื ่นบริจาคเงิน อาหาร และสิ ่งของ มาไว้ที ่ตู้   แล้วให้ผู ้ที ่ขาดแคลนเดินทางมารับของ  ภายใต้แนวคิด                
“หยิบแต่พอดี  มีก็แบ่งปัน” 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือประชาชนชาวไทย 

ผู้บริหาร พนักงานและ เจ้าหน้าที่สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ร่วมบริจาคโลหิต เพ่ือช่วยเหลือประชาชนชาวไทย 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19  ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 


