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ส่วนท่ี  1 
บทนำ 

  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี พ.ศ. 2546  หมวด 3     
มาตรา 9 (1) , (2) ได้กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า และแผนปฏิ บัติ ราชการ
ดังกล่าว  ต้องมีรายละเอียดขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่จะต้องใช้ในการดำเนินการของแต่ละขั้นตอน  
เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ และตัวชี้วัดของภารกิจของหน่วยงาน และคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมั ติหลักการ              
ร่างพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี เม่ือ 21 สิงหาคม 2561 แก้ไข
เพ่ิมเติมหลักเกณฑ์การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ 
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

  ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร กิจ การบ้าน เ มือง               
ที่ดี พ.ศ. 2546 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที ่ส ิบสอง พ.ศ. 2560 -2564 นโยบายความมั ่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558 -2564) นโยบายร ัฐบาล                    
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 นโยบายของร ัฐมนตร ีว ่าการกระทรวงศึกษาธิการ และบร ิบทต่างๆ                           
ที่เก่ียวข้องกับสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ   งานนโยบายและยุทธศาสตร์  ส่วนอำนวยการจึงได้จัดทำแผนปฏิบั ติ
การประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติขึ้น เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน
ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 

  มุ่งพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดี มีคุณภาพ 

พันธกิจ 

  1. พัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการฝึกอบรมลูกเสือ 
  2. ปรับปรุง พัฒนาค่ายลูกเสือและกิจการลูกเสือ 
  3. บริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ของลูกเสือ 
  4. พัฒนามาตรฐานบุคลากรทางการลูกเสือและเครือข่าย 
  5. ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการ 

ยุทธศาสตร์ 

  1. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดกิจกรรมฝึกอบรมลูกเสือให้ทันสมัย 
  2. ปรับปรุง พัฒนาค่ายลูกเสือและกิจการลูกเสือให้มีประสิทธิภาพ 
  3. พัฒนาระบบ วิธีการบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ให้มีประสิทธิภาพ 
  4. ส่งเสริม สนับสนุน การยกระดับมาตรฐานบุคลากรและเครือข่ายทางการลูกเสือให้เข้มแข็ง 
  5. พัฒนาระบบ รูปแบบการบริหารจัดการกิจการลูกเสือตามหลักธรรมาภิบาล 

แผนปฏิบัติการของสำนกังานลูกเสือแห่งชาติ  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓                 ๑ 
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

  1. หลักสูตรและกิจกรรมการฝึกอบรมลูกเสือทุกระดับ/ประเภท มีความทันสมัย 
  2. ค่ายลูกเสือและกิจการลูกเสือได้รับการปรับปรุงและพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ 
  3. มีระบบและวิธีการบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ของลูกเสือที่ มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น 
  4. บุคลากรทางการลูกเสือและเครือข่ายได้รับการพัฒนาที่มีมาตรฐานและเข้มแข็ง 
  5. มีระบบการบริหารจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าประสงค์ 

  1. จำนวนหลักสูตรการฝึกอบรมลูกเสือทุกระดับ/ประเภท ที่ได้รับการพัฒนาให้ทันสมัย 
  2. จำนวนกิจกรรมการฝึกอบรมลูกเสือทุกระดับ/ประเภท ที่ได้รับการพัฒนาให้ทันสมัย 
  3. จำนวนค่ายลูกเสือที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ 
  4. จำนวนกิจการลูกเสือที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ 
  5. ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ของลูกเสือมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น 
  6. ร้อยละของบุคลากรทางการลูกเสือที่ได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐาน 
  7. ร้อยละของเครือข่ายทางการลูกเสือที่ได้รับการพัฒนาให้มีความเข้มแข็ง 
  8. จำนวนระบบการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ตามยุทธศาสตร์ 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 1. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดกิจกรรมฝึกอบรมลูกเสือให้ทันสมัย 

  กลยุทธ์ 

  1. ทบทวนเนื้อหาให้ทันสมัย 
  2. ปรับกระบวนการเรียนรู้เป็น Active Learning 
  3. พัฒนาสื่อให้ทันสมัย    
 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 2. ปรับปรุง พัฒนาค่ายลูกเสือและกิจการลูกเสือให้มีประสิทธิภาพ 

  กลยุทธ์   

  1. ฟ้ืนฟูค่ายลูกเสือทั่วประเทศ 
  2. แสวงหางบประมาณเพ่ือพัฒนาค่ายลูกเสือ 
  3. วางระบบการใช้ค่ายและกำหนดมาตรฐาน 
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 ยุทธศาสตร์ท่ี 3. พัฒนาระบบ วิธีการบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ให้มีประสิทธิภาพ 

  กลยุทธ์ 

  1. จัดการกรรมสิทธ์ิที่ดินให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า 
  2. ทบทวนสิทธิประโยชน์กับหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นมาตรฐาน 
  3. ดำเนินการหารายได้จากทรัพย์สินทุกช่องทาง ที่มีกฎหมายรองรับอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
    

 ยุทธศาสตร์ท่ี 4. ส่งเสริม สนับสนุน การยกระดับมาตรฐานบุคลากรและเครือข่ายทางการลูก เสื อให้
เข้มแข็ง 

  กลยุทธ์ 

  1. พัฒนามาตรฐานการทำงานของบุคลากรลูกเสือทุกระดับ/ประเภท 
  2. สร้างเสริมขวัญกำลังใจอย่างมีคุณภาพและเป็นระบบ 
  3. ยกระดับคุณภาพบุคลากรลูกเสือ 
    

 ยุทธศาสตร์ท่ี 5. พัฒนาระบบ รูปแบบการบริหารจัดการกิจการลูกเสือตามหลักธรรมาภิบาล 

  กลยุทธ์ 

  1. ปรับปรุงโครงสร้างและกรอบอัตรากำลังของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 
  2. ปรับปรุงข้อบังคับ กฎ ระเบียบ คำสั่ง ให้สามารถรองรับการทำงานได้อย่างคล่องตัว 
  3. สร้างเครือข่ายการปฏิบัติงานทั้งในและต่างประเทศ 
  4. นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการบริหารจัดการ 
 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติการของสำนกังานลูกเสือแห่งชาติ  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓                 ๓ 
 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.hertfordshirescouts.org.uk/home/hertfordshire-scouts-logo-stack&psig=AOvVaw0g8io8P0s-xQuvCss6M3Im&ust=1584082330061000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCICJidmslOgCFQAAAAAdAAAAABAJ


 

   
 

ส่วนท่ี 2 
บริบทท่ีเก่ียวข้องกับสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 

 
  สำนักงานลูกเสือแห่งชาติได้นำยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชา ติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)  แผนการศึกษาแห่งชา ติ พ.ศ. 2560 - 2579   
นโยบายรัฐบาล  นโยบายความม่ันคงแห่งชา ติ พ.ศ. 2558 - 2564 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  จุดเน้นนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แผนพัฒนาการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  แผนพัฒนาการศึกษาของสำนักงานปลัดกระทร วง
ศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมา ณ พ.ศ.2562 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ    และบริบทต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง  มาเชื่อมโยงกับอำนาจหน้าที่ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ  
และกำหนดเป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมา ณ  พ.ศ. 2563  ของสำนักงาน
ลูกเสือแห่งชาติ  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
1. ยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญของรัฐบาล 

1) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 
  โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 กําหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศา สตร์ ชา ติ 

เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทําแผน ต่า ง ๆ              
ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่ เป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไป ตา มที่
กําหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติ การจัดทํายุทธศาสตร์
ชาติ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้เม่ือวันที่ 1 สิงหาคม 2560 โดยกําหนดให้มี การแต่งต้ังคณะกรรมการยุทธศาสตร์
ชาติ เพ่ือรับผิดชอบในการจัดทําร่างยุทธศาสตร์ชาติ กําหนดวิธีการ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําร่าง
ย ุทธศาสตร ์ชาติ ในการติดตาม การตรวจสอบ และการ ประเมินผล รวมทั ้งกําหนดมาตรการส่งเสร ิมและ
สนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนดําเนินการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
  ยุทธศาสตร ์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) เป็นย ุทธศาสตร ์ชาติฉบับแรกของประเทศไทย                  
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซ่ึงจะต้องนําไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศ
ไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง” 
ภายในช่วงเวลาดังกล่าว เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน 
  วิส ัยทัศน ์ประเทศไทย  “ประเทศไทยมีความมั ่นคง มั ่งคั ่ง ย ั ่งย ืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว                
ด้วยการพัฒนาตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจําชาติว่า “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” 
  ความมั่นคง หมายถึง การมีความม่ันคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศ
และภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความม่ันคง
ในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความม่ันคงในเอกราช
และอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุข สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองที่ ม่ันคง
เป็นกลไกที่นําไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและ
ความสามัคคี สามารถผนึกกําลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชน มีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมี
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ความม่ันคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่ม่ันคงพอเพียง กับการดํารงชีวิต มีการออมสําหรับวัยเกษียณ ความม่ันคง
ของอาหาร พลังงาน และน้ำ มีที่อยู่อาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
  ความมั่งค่ัง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่ งยืน 
จนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับ ผลประโยชน์
จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วน มีคุณภาพชีวิตตามมาตร ฐาน
ขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อย ู ่ในภาวะความยากจน เศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง 
ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ ทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเ พ่ือให้
สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต
เพื ่อให้สอดรับกับบริบทการพัฒนา ที ่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่สําคัญในเวทีโลก และมี
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดสําคัญของการ
เชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการ คมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน  และการทําธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในการ
พัฒนา นอกจากนี้ ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทาง
ปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ความยั ่งยืน หมายถึง การพัฒนาที ่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ให้เพิ ่มข ึ ้นอย ่างต่อเน ื ่อง ซึ ่งเป็นการเจร ิญเติบโตของเศรษฐกิจที ่อยู ่บนหลักการใช้ การรักษา                 
และการฟื ้นฟูฐานทร ัพยากรธรรมชาติอย ่างย ั ่งย ืน ไม่ใช ้ทร ัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร ้างมลภาวะ                 
ต่อสิ ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเย ียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบรโิภค                
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมี ความอุดมสมบูรณ์
มากขึ ้นและสิ ่งแวดล้อมมีค ุณภา พดี ข ึ ้น คนมีความร ับผิดชอบต่อสังคม มีความ เอื ้ออาทร เสียสละ                       
เพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่ มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน และให้ควา มสํ าคัญกับการ มี               
ส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตาม หลักปรัชญาของเศรษฐ กิจพอเ พียง              
เพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 
 

          เป้าหมายและประเด็นการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกับสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 
  3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมาย การ
พัฒนาที่สําคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทย มีความพร้อม
ทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคม
และผ้ ูอ ื ่น มัธย ัสถ ์ อดออม โอบอ้อมอาร ี มีว ิน ัย ร ักษาศีลธรรม และเป็นพลเ มืองดีของชาติ มีหลักคิด                   
ที ่ถ ูกต้อง มีทักษะที ่จ ําเป็นในศตวรรษที ่ ๒๑ มีทักษะสื ่อสาร ภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม และอนุรกัษ์                   
ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง 
เป็นนวัตกร  นักคิด  ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 
  5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีว ิตที่ เป็นม ิตรกับสิ ่งแวดลอ้ม                   

มีเป้าหมายการพัฒนาที่สําคัญเพ่ือนําไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกัน ทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่าง
บูรณาการ ใช้พ้ืนที่เป็นตัวต้ังในการกําหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง ได้เข้ามามีส่วนร่วม
ในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็น การดําเนินการบนพ้ืนฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็น
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ทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความสําคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง  3  ด้าน  อันจะนําไปสู่
ความยั่งยืนเพ่ือคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 
  6. ยุทธศาสตร์ชาต ิด ้านการปรับสมด ุลและพัฒ นาระบบการบริหารจัดการภ าครั ฐ                 
มีเป ้าหมายการพัฒนาที ่ส ําคัญเพื ่อปร ับเปลี ่ยนภาคร ัฐที ่ย ึดหลัก “ภาคร ัฐของประชาชนเพื ่อประชาชน                   
และประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท หน่วยงานของรัฐ
ที ่ท ําหน้าที ่ในการกํากับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที ่มีการแข่งข ัน มีสมรรถนะสูง ย ึดหลัก                  
ธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทํางานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อม                    
ที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การนํานวัตกรรม เทคโนโลยี
ข ้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทํางานที ่เป ็นดิจิท ัลเข ้ามาประยุกต์ใช ้อย ่างคุ ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบไดกั้บ
มาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ ทุกภาคส่วน เ ข้า มา มีส่ วน ร่วม              
เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และ โปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้อง
ร่วมกันปลูกฝังค่านิยม ความซ่ือสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตสํานึกในการปฏิเสธไม่ยอมรั บการทุจริต
ประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเช ิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที ่จํา เป็น มีความทนัสมัย                 
มีความเป็นสากลมีประสิทธิภาพ และนําไปสู่การลด ความเหลื่อมล้ำและเอ้ือต่อการพัฒนา โดยกระบวนการ
ยุติธรรม มีการบร ิหารที ่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เล ือกปฏิบัติ และการอํานวยความยุติธรรมตา ม                   
หลักนิติธรรม 
 
 2) สรุปคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี  

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2562              
ซ่ึงประกอบด้วยนโยบายหลัก 12 ด้าน และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง ภายใต้วิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนประเทศ
ของรัฐบาลชุดนี้ คือ “มุ่งม่ันให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในศตวรรษที่ 21″   
  ในส่วนที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดไว้ในนโยบายหลัก               
และนโยบายเร่งด่วน ซ่ึงภาคการศึกษาล้วนมีส่วนเก่ียวข้องตามนโยบายดังกล่าวท้ังสิ้น แต่ในส่วนที่กำหนดไว้
โดยตรง อาทิ 

นโยบายหลัก 
ข้อ 2. การสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 

   2.2 ปลูกจิตสํานึก เกียรติภูมิ และศักด์ิศรีความเป็นชาติไทย การมี จิตสาธารณะและ
การมีส ่วนร ่วมทําประโยชน์ให้ประเทศ ร ักษาผลประโยชน์ของชาติ  ความสามัคคีปรองดองและควา ม
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ระหว่างกันของประชาชน โดยสถาบันการศึกษาสอดแทรกการปลูกฝังวินั ยของคนในชาติ            
หลักคิดที ่ถูกต ้อง สร ้างค่านิยม “ประเทศไทยสําคัญที ่สุด” การเคารพกฎหมายและกต ิกาของสังคม                 
ปรับสภาพแวดล้อมท้ังภายใน และภายนอกสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
   2.5 แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจร ิงจ ังทั้งระบบ ด้วยการบังคับใช้ กฎหมายอย่าง
เคร่งครัด ปราบปรามแหล่งผลิตและเครือข่ายผู้ ค้ายาเสพติด โดยเฉพาะผู้ มีอิทธิพล และเจ้าหน้า ที่ข องรั ฐที่
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เก่ียวข้องอย่างเด็ดขาด ป้องกันเส้นทางการนําเข้าส่งออกโดยร่วมมือกับ ประเทศเพ่ือนบ้าน การลดจํานวนผู้ ค้า
และผู้เสพรายใหม่ และให้ความรู้ เยาวชนถึงภัยยาเสพติดอย่างต่อเน่ือง รวมทั้งฟ้ืนฟู ดูแล รักษาผู้ เสพผ่าน
กระบวนการทางสาธารณสุข 

ข้อ 3. การทำนุบำรุงศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม 
   3.2 ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม กตัญญู ความซ่ือสัตย์ 
การมีวินัย เคารพกฎหมาย มีจิตสาธารณะและการมีส่วนร่วมทําประโยชน์ให้ประเทศ และเป็นพล เ มืองที่ ดี                
โดยส่งเสริมให้สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม และชุมชนเป็นฐานในการบ่มเพาะ ส่งเสริมให้ภาคเอกชน
ดําเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล ให้สื่อ มีบทบาทกระตุ้นและสร้างความตระหนักในค่านิยมที่ดี รวมถึงผลิตสื่อที่ มี
คุณภาพและมีความรับผิดชอบ และเปิดพ้ืนที่สาธารณะให้ประชาชนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 

ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
   8.6 ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย 
    8.6.5 ส่งเสริมหลักคิดที่ถูกต้อง โดยสอดแทรกการปลูกฝังวินัย และอุดมการณ์
ที่ถูกต้องของคนในชาติ หลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม การมีจิตสาธารณะ การเคารพกฎหมาย และ
กติกาของสังคมเข้าไปในทุกสาระวิชาและในทุกกิจกรรม ควบคู่ไปกับการส่งเสริมกลไกสร้างความเข้ มแข็งของ
สถาบันครอบครัวในทุกมิติอย่างเป็นระบบและ มีประสิทธิภาพ ปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภา ยนอก
สถานศึกษาให้เอ้ือต่อการมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ รวมทั้งลงโทษผู้ละเมิดบรรทัดฐานที่ดีทางสั งคม 
ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการขับเคลื่อนประเทศ 

นโยบายเร่งด่วน 12 ด้าน ที่รัฐบาลจะเร่งดำเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ให้เร็วท่ีสุด  
   นโยบายหรือยุทธศาสตร์ที่ พล.อ.ประยุทธ์ ตอกย้ำอยู่เสมอ คือ ประเทศไทยต้องหลุดพ้นจากกับ
ดักประเทศรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง และต้องลดความเหลื่อมล้ำทางรายได้ระหว่างคนจนและคน
รวย โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ดังนั้นการสานต่อความมุ่งม่ันดังกล่าวจึงกลายเป็นที่ มาของการกำหนดวิสัยทัศน์ของ
รัฐบาลชุดนี้ มุ่งม่ันให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในศตวรรษที่ 21 โดยรัฐบาลได้กําหนดนโยบายในการ
บริหารราชการแผ่นดิน สำหรับนโยบายในช่วง 4 ปีถัดไป ด้วยนโยบายหลัก 12 ด้าน ประกอบด้วย 
  1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
  2. การสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 
  3. การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
  4. การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 
  5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 
  6. การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 
  7. การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 
  8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
  9. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 
  10. การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
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  11. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
  12. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 

2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
   สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) สำหรับใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ปี ซ่ึงเป็น
การแปลงยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือเตรียมความพร้อมและวางรากฐาน ใน
การยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ ่งการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12                 
(พ.ศ. 2560 - 2564) มีหลักการที่สำคัญ คือ  
   1) ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”เพ่ือให้เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุ ก มิติอย่า ง
สมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ ดี ซ่ึงเป็นเง่ือนไข                 
ที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนซ่ึงมุ่งเน้นการพัฒนาคน มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพ 
มีที่ยืนและเปิดโอกาสให้กับทุกคนในสังคมได้ดำเนินชีวิตที่ ดีมีความสุข และอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์  
   2) ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”มุ่งสร้างคุณภาพชีวิต และสุขภาวะที่ดี สำหรับคนไทย พัฒนา
คนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต่อ
สังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่าง มี คุณภาพ 
รวมถึงการสร ้างคนให้ใช ้ประโยชน์และอยู ่ก ับสิ ่งแวดล้อมอย่าง เกื ้อกูล อนุร ักษ์ ฟื ้นฟู  ใช ้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม  
   3) ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทยใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่  12 วิส ัยทัศน์  “ประเทศไทยมีความมั ่นคง มั ่งคั ่ง ยั ่งยืน                   
เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชา ติว่า                  
“ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” 
   4) ยึด“เป้าหมายอนาคตประเทศไทย ปี 2579” ที่เป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
มาเป็นกรอบในการกำหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน 5 ปีแรกและเป้าหมายในระดับย่อยลงมา ควบคู่กับกรอบ
เป้าหมายที่ยั่งยืน (SDGs)  
   5) ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้าและขับเคลื่อนกา รเจริญ เ ติบโต              
จากการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม” 
   6) ยึด “หลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ ผ ลส ัมฤทธิ์                   
ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว”  
 วัตถุประสงค์ 
   1. เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินั ยค่านิ ยมท ี ่ ดี                 
มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคน เก่ งที่ มีทักษะ
ความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
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   2. เพื ่อให้คนไทยมีความมั ่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้ร ับความเป็นธรรมในการเข้าถึง
ทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้ มแข็ ง พ่ึ งพา
ตนเองได้ 
   3. เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งของ
ฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้ มแข็งของ
เศรษฐกิจฐานราก และสร้างความม่ันคงทางพลังงาน อาหาร และน้ำ 
   4. เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุน 
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

5. เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการทำงาน 
เชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 

6. เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพ่ือรองรับ 
การพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ 

7. เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่างๆ ทั้งในระดับ
อนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบา ทนำและ
สร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ทั้งในระดับอนุภู มิภาค
ภูมิภาค และโลก 
 เป้าหมายรวม เพื ่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้ก ำหนดเป้าหมายรวมการพัฒนาของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย 
  1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ ดีของ
สังคม  มีความเป็นพลเมืองต่ืนรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้ เท่าทันสถานการณ์  มีความรับผิดชอบ
และทำประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณมีวิถีชีวิ ตที่ พอ เ พียง 
และมีความเป็นไทย 
  2. ความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้ มแข็ง
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่ มีคุณภาพอย่างทั่วถึ ง
และเป็นธรรม  
  3. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐานบริ การ
และดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนา ดเล็ กที่
เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการมีระบบการผลิตและ
ให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรู้ชั้นสูงใหม่ๆ ที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการให้บริการสู่ 
ภูมิภาคเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำ โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพ 

4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้ำ  
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 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ ซ่ึงเก่ียวข้องกับสำนัก งา นลู ก เสื อ
แห่งชาติ  4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
  1.ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ให้ความสำคัญกับการวางรากฐาน 
การพัฒนาคนให้ มี ความ สมบูรณ์ เร ิ ่มตั ้งแต่ กลุ ่ มเด็ กปฐมวั ยที ่ ต ้ องพัฒนาให้ มี ส ุ ขภาพกายและ ใจที่ ดี   
มีทักษะทางสมอง ทักษะการเร ียนรู้  และทักษะชีว ิต เพื ่อให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ควบคู ่ก ับการพัฒนาคนไทย                    
ในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี มีส ุขภาวะที ่ ดี มีคุณธรรมจร ิยธรรม มีระเบียบวิน ัย มีจ ิตสำนึกที ่ดีต่อสังคมส่วนรวม                    
มีทักษะความรู้ และความสามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวดเร็ว  บนพ้ืนฐานของการมีสถาบั นทาง
สังคมที่เข้มแข็งทั้งสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันชุมชน และภาคเอกชนที่ร่วมกันพัฒนา
ทุนมนุษย์ให้มีคุณภาพสูง อีกทั้งยังเป็นทุนทางสังคมสำคัญ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
   1. วัตถุประสงค์  
    1.1 เพ่ือปรับเปลี่ยนให้คนในสังคมไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม 
    1.2 เพ่ือเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการดำรงชีวิตสาหรับโลกศตวรรษที่ 21 
   2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
    2.1 เป้าหมายการพัฒนา  
     2.1.1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพ่ิมขึ้น 
     2.1.2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมขึ้น  
     2.1.3 คนไทยได้ร ับการศึกษาที ่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเร ียนรู้                
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
    2.2 ตัวชี้วัด  
     เป้าหมาย 1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานท่ีดีของสังคม 
     ตัวชี ้ว ัด 1.1 ประชากรอายุ 13 ปีข ึ ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมี
คุณธรรม จริยธรรมเพ่ิมขึ้น 
     เป้าหมาย 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมขึ้น 
      2.1 เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ  
       ตัวชี้วัด 1 เด็กมีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
      2.2 เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เพ่ิมขึ้น  
       ตัวชี้วัด 2 คะแนน IQ เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน  
       ตัวชี้วัด 3 เด็กร้อยละ 70 มีคะแนน EQ ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน  
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   3. แนวทางการพัฒนา  
    3.1 ปรับเปลี ่ ยนค่านิ ยมคนไทยให ้ม ีค ุณธรรม จริยธรรม  ม ีว ินัย จิตสาธารณะ                          
และพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์  
     3.1.2 ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรยีนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนที่สอดแทรก 
คุณธรรมจริยธรรม ความมีวินัย จิตสาธารณะ รวมทั้งเร่งสร้างสภาพแวดล้อมภายในและโดยรอบสถานศึกษาให้ปลอด
จากอบายมุขอย่างจริงจัง 
  2. ยุทธศาสตร์ที ่  4 การเต ิบโตที ่ เป็นม ิตรกับสิ ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั ่งยืน ประเด็น                
ท้าทายที ่ต้องเร ่งดำเน ินการในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่ 12 ได้แก่ การสร ้างความมั ่นคงของฐานทร ัพยากร 
ธรรมชาติและยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพ่ือสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและคุณภา พชี วิต
ของประชาชน เร่งแก้ไขปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดมลพิษที่เกิดจากการผลิต และการบริโภค พัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่โปร่งใสเป็นธรรม ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้างมากขึ้น 
ต้องเร่งเตรียมความพร้อมในลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพ่ิมขีดความสามารถ  ในการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งบริหารจดัการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
   1. วัตถุประสงค์ 
    1.3 บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และลดมลพิษให้มีคุณภาพดีขึ้น 
   2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
    เป้าหมายท่ี 3 สร้างคุณภาพส่ิงแวดล้อมท่ีดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อ สุขภาพ
ของประชาชนและระบบนิเวศ โดยให้ความสำคัญเป็นลำดับแรกกับการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
ฟ้ืนฟูคุณภาพแหล่งน้ำสำคัญของประเทศ และแก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควัน 

  ตัวชี ้ว ัด 3.1 สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชนได้ร ับการจ ัดการอย่างถ ูกต้องและนำไปใช้
ประโยชน์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 สัดส่วนของเสียอันตรายชุมชนที่ได้รับการกำจัดอย่างถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 
30และกากอุตสาหกรรมอันตรายทั้งหมดเข้าสู่ระบบการจัดการที่ถูกต้อง 

 3. แนวทางการพัฒนา 
  3.3 แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ   ขยะ

น้ำเสียและของเสียอันตรายที่เกิดจากการผลิตและบริโภค สร้างเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือเ มืองสี เขียว
เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน โดยมีแนวทางดำเนินงาน ดังนี้ 

   3.3.1 เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะตกค้างสะสมในพ้ืนที่วิกฤต ผลักดันกฎหมาย
และกลไกเพ่ือการคัดแยกขยะ สนับสนุนการแปรรูปเป็นพลังงาน ใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์เพ่ือให้เกิดการลด
ปริมาณขยะ รวมทั้งสร้างวินัยคนในชาติเพ่ือการจัดการขยะอย่างยั่งยืน  

3. ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่น ค่ัง
และย่ังยืน ให้ความสำคัญต่อการฟ้ืนฟูพ้ืนฐานด้านความม่ันคงที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และ
สังคมของประเทศ โดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติของผู้ มีความเห็นต่างทางความคิดและอุดมการณ์
บนพ้ืนฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและการเตรียมการรั บ มือกับ                
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ภัยคุกคามข้ามชาติซ่ึงจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะ 20 ปี
ข้างหน้า 

 1. วัตถุประสงค์  
  1.1 เพ่ือปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างความม่ันคงภายใน รวมทั้งป้องกัน

ปัญหาภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของชาติ 
  1.2 เพ่ือสร้างความพร้อมและผนึกกำลังของทุกภาคส่วน ให้มีขีดความสามารถในการบรหิาร 

จัดการด้านความม่ันคง และมีศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดจากภัยคุกคามทั้งภัยทางทหาร
และภัยคุกคามอ่ืนๆ 

  1.3  เพื ่อเสร ิมสร ้างความร ่วมมือด้านความมั ่นคงกับมิตรประเทศในการสนับสนุน                   
การรักษาความสงบสุขและผลประโยชน์ของชาติ 

 2. เป้าหมายและตัวชี้วัด  
  เป้าหมายภาพรวมคือผลประโยชน์ของชาติว่าด้วยความมั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน 
   เป้าหมายท่ี 1 ปกป้องและเชิดช ูสถาบันพระมหากษัตร ิย ์ให้เป็นสถาบันหลักของ

ประเทศ 
    ตัวชี้วัด 1.1 จำนวนกิจกรรมเทิดพระเกียรติและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์เพ่ิมขึ้น 
    ตัวชี้วัด 1.2 จำนวนกิจกรรมที่มีความเก่ียวข้องกับโครงการพระราชดำริเพ่ิมขึ้น 
   เป้าหมายท่ี 2 สังคมมีความสมานฉันท์ ผู ้ เห็นต่างทางความคิดของคนในชาติ

สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง 
    ตัวชี้วัด 2.3 จำนวนกิจกรรมที่ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความม่ันคง

เพ่ิมขึ้น 
   เป้าหมายท่ี 3 ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต ้ม ีความปลอดภัยในช ีว ิตและ

ทรัพย์สินมีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพท่ีสร้างรายได้เพ่ิมขึ้น 
    ตัวชี้วัด 3.2 รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อคนและจำนวนปีการศึกษา เฉลี่ ย ใน พ้ืนที่                  

3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ิมขึ้น 
   เป้าหมายท่ี 4 ประเทศไทยมีความสัมพันธ ์และความร่วมมือด ้านความมั ่นคงในกลุ่ม

ประเทศ สมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ และนานาประเทศในการป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ  ควบคู่                       
ไปกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติ 

    ตัวชี้วัด 4.4 จำนวนคดีที่เก่ียวข้องกับยาเสพติดลดลง 
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 3. แนวทางการพัฒนา 
  3.1 การรักษาความมั่นคงภายใน เพ่ือให้เกิดความสงบในสังคมและธำรงไว้ ซ่ึงสถาบันหลัก

ของชาติ  
   3.1.1 สร้างจิตสำนึกของคนในชาติให้มีความหวงแหน และธำรงรักษาสถาบันชาติ ศาสนา  

พระมหากษัตริย์ โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักถึงความสำคัญ พร้อมทั้งกำหนดมาตรการเพ่ือป้ อง กันการ
กระทำที่มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อสถาบันหลักของชาติ  

   3.1.2 เสร ิมสร ้างความปรองดองของคนในชา ติและมีกลไกในการตรวจสอบและ
พัฒนาภาคการเมือง โดยปลูกฝังค่านิยมและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของการอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานความแตกต่าง      
ทางความคิดและอุดมการณ์ทางการเมือง ภายใต้สิทธิและหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตยและคำนึงถึงความ
ม่ันคงและผลประโยชน์ของชาติอย่างแท้จริง  

   3.1.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกระบวนการ
สันติสุขแนวทางสันติวิธี และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ บนพ้ืนฐานความแตกต่างทางอัตลักษณ์และชาติ
พันธุ์ เพ่ือขจัดความขัดแย้ง ลดความรุนแรงตามแนวทาง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” พร้อมทั้งสร้างโอกา สในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและความเป็นธรรมทางสังคมในพ้ืนที่ 

  3.2 การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรั บมื อ
ภัยคุกคามท้ังการทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ 

   3.2.7  ดำเน ินบทบาทเชิงรุก และใช้กรอบความร ่วมมือระหว่างประเทศทั้งระดับ
ภูมิภาคและพหุภาคี เพ่ือปกปูองและรักษาผลประโยชน์ของไทย ตลอดจนเสริมสร้างขีดความสามารถแลกเปลี่ยน
และเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ เป็นเลิศและร่วมมือในการรับมือกับภัยคุกคามด้านความม่ันคงระหว่างประเทศ  อาทิ 
ปัญหายาเสพติด การก่อการร้าย การโยกย้ายถิ่นฐาน การลักลอบเข้าเมือง การค้ามนุษย์ ความม่ันคงด้าน ไซเบอร์ 
ภัยพิบัติ โรคระบาดโรคติดต่อร้ายแรง โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ และสถานการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุขอ่ืนๆ 

4. ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิ บาล
ในสังคมไทย เป็นช่วงเวลาสำคัญที่ต้องเร่งปฏิรูป การบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง เพ่ือให้
เป็นปัจจัยสนับสนุนสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศในทุกด้านให้ประสบผลสำเร็จบรรลุ เป้าหมาย               
ทั้งการบริหารจัดการภาครัฐให้โปร่งใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ ตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม และประชาชนมี
ส่วนร่วม มีการกระจายอำนาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสม ระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น  
และวางพ้ืนฐานเพ่ือให้บรรลุตามกรอบเป้าหมายอนาคตในปี 2579 

 1. วัตถุประสงค์ 
  1.1 เพ่ือให้ภาครัฐมีขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการที่ดี และได้มาตรฐานสากล 
  1.3 เพ่ือลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ 
  1.4 เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการทางกฎหมายให้สามารถอานวยความสะดวก ด้วย

ความรวดเร็วและเป็นธรรมแก่ประชาชน 
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 2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
  เป้าหมายท่ี 3 เพ่ิมคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น 
   ตัวชี้วัด 3.1 ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริตสูงกว่าร้อยละ 50 เม่ือสิ้นสุด

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
 3. แนวทางการพัฒนา  
  3.1 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความ

โปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า  
   3.1.1 กำหนดภารกิจ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของราชการบริหารส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค 

และท้องถิ่นให้ชัดเจนและไม่ซ้ำซ้อน   
  3.5 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   3.5.1 ปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง 
    1) ส่งเสร ิม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมุ่งสร ้างจิตสานึกในการร ักษาประโยชน์

สาธารณะ ทัศนคติเชิงบวก รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับทุ กกลุ่ ม ใน
สังคม ผ่านกลไกครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สื่อมวลชน และเครือข่ายทางสังคม ควบคู่ กับการ
ปลูกฝังจิตสานึกความซ่ือสัตย์สุจริต ค่านิยมที่ถูกต้อง สร้างความตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการทุจริตและการรู้ เท่าทัน
การทุจริตของสังคมไทย โดยอาศัยกลไกทางสังคมเป็นมาตรการในการลงโทษผู้กระทาผิดหรือ ผู้กระทำการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

    2) พัฒนากลไกและระบบการดาเนินงานที่ทาให้เจ้าหน้าที่ของร ัฐและผู ้ดำรง
ตำแหน่งทางการเมืองปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและมาตรฐานจริยธรรมอย่างเคร่งครัด โดยการรณร งค์
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ภาคเอกชน และสื่อมวลชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังพฤติกรรมของข้าราชการและผู้
ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในการใช้ตำแหน่งหน้าที่ในทางมิชอบ และกำหนดขั้นตอนการลงโทษผู้ไม่ปฏิบั ติตา ม
หรือฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมตามความร้ายแรงแห่งการกระทาอย่างจริงจัง 

    7) พัฒนาสร้างเครือข่ายและคุ้มครองการแจ้งเบาะแสการทุจริตแล ะประพฤ ติ             
มิชอบในกลุ่มประชาชน 

   3.5.2 ป้องกันการทุจริต 
    3) เร่งรัดหน่วยงานภาครัฐให้มีการดาเนินงานในการกำหนดมาตรการป้องกัน และ

แก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤตมิชอบอย่างเคร่งครัด โดยติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกัน และ
แก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของทุกหน่วยงานของรัฐอย่างต่อเนื่อง 

    4) เสร ิมสร ้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่ศูนย ์ปฏิบ ัติการต่อต้านการทุจริต             
ให้สามารถเป็นหน่วยงานหลักของภาครัฐในการเฝ้าระวัง ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิชอบที่
บูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างมีกลยุทธ์ 
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3. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579   
  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 เพ่ือใช้เป็นแผน
ยุทธศาสตร์ระยะยาวสำหรับหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการศึกษาของประเทศ ได้นำไปใช้เป็นกรอบและแนวทางการพัฒนา
การศึกษาและเรียนรู้สำหรับพลเมืองทุกช่วงวัยต้ังแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต โดยจุดมุ่งหมายที่ สำ คัญของแผน                
คือ การมุ่งเน้นการประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาและการศึกษาเพ่ือการมีงานทำและสร้างงาน
ได้ ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรร ค์ 
รวมทั้งความเป็นพลวัตร เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถ   ก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ไปสู่ประเทศที่
พัฒนาแล้ว ซ่ึงภายใต้กรอบ(ร่าง)แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ได้กำหนดสาระสำคัญสำหรับบรรลุ
เป้าหมายของการพัฒนาการศึกษาใน 5 ประการ ได้แก่ การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (Access) ความเท่าเที ยมทาง
การศึกษา (Equity) คุณภาพการศึกษา (Quality)  ประสิทธิภาพ (Efficiency) และตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง 
(Relevancy) ในระยะ 15 ปีข้างหน้า ดังนี้ 
  วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่าง              
เป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
  วัตถุประสงค์ 
    1. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
    2. เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้อง กับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
    3. เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม รู้จักสามัคคี และ
ร่วมมือผนึกกำลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
    4. เพ่ือนำประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที ่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ำ
ภายในประเทศลดลง 
  ยุทธศาสตร์     
    1. การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
    2. การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจ ัย และนวัตกรรม  เพื ่อสร ้างข ีดความสามารถ                   
ในการแข่งขันของประเทศ 
    3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
    4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
    5. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
  ปัจจัยและเงื่อนไขความสำเร็จ 
    การดำเนินการตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายของแต่ละยุทธศาสตร์ตามที่กำหนดไว้ในแผนการ
ศึกษาแห่งชาติจะประสบผลสำเร็จตามที่ระบุไว้ในแต่ละยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา หน่วยงานทั้งระดับ
นโยบายและระดับปฏิบัติการ ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค จังหวัด เขตพ้ืนที่การศึกษา  และสถานศึกษา ต้อง
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ยึดถือเป็นแนวทางในการดำเนินงาน และมีการทบทวน ปรับปรุงมาตรการ เป้าหมายความสำเร็จให้ ทัน ต่อการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแต่ละพ้ืนที่เพ่ือการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในทุกช่วงวัยต้องดำเนินการ ดังนี้ 
    1. การสร ้างการร ับร ู ้  ความเข้าใจและการยอมร ับจากผู ้มีส ่วนได้ส ่วนเสียและประชาส ังคม                       
ในการสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาในลักษณะต่างๆ อย่างกว้างขวาง มุ่งเน้นที่การจัดระบบการศึกษาที่
มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนในทุกระดับ 
    2. การสร ้างความเข้า ใจในเป้า หมายและย ุทธศาสตร ์ การดำ เน ิ นงา นของ แผ นฯ                
ของผู ้ปฏิบ ัติท ุกหน่วยงานทุกระดับ เพื ่อให้การขับเคลื่อนแผนฯ ไปสู ่การปฏิบัติ มีการบริหารจัดการและ 
การเชื ่อมโยงย ุทธศาสตร ์และแนวทางการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายและวิส ัยทัศน ์ของการจัดการศึกษ า  
มีคณะกรรมการกำกับดูแลแต่ละยุทธศาสตร์ให้เกิดการนำไปปฏิบัติ โดยมีระบบงบประมาณเป็นกลไกสนับสนุนให้
บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม 
    3. การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของการจัดการศึกษา จากการเป็นผู้จัดการ ศึกษา โดยรัฐ
มาเป็นการจัดการศึกษาโดยทุกภาคส่วนของสังคม ที่มุ่งการจัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียมและทั่วถึง (Inclusive 
Education) ตลอดจนการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคน ซ่ึงสอดคล้องกับเป้าหมายการ พัฒนา ที่
ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) 
    4. การจัดให้แผนการศึกษาแห่งชาติเป็นเสมือนแผนงบประมาณด้านการจัดการศึกษา ของรัฐ 
ระบบการจัดสรรงบประมาณประจำปีให้ยึดแผนงาน โครงการและเป้าหมายการพัฒนาที่ 
กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของแผนฯ เป็นหลักในการพิจารณา เพ่ือให้การดำเนินงานพัฒนา
การศึกษาเป็นไปในทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาผู้ เรียนแต่ละช่วงวัย และการพัฒนากำลังคนตามความต้องการ
ของตลาดงานและประเทศ เพ่ือการจัดการศึกษาบรรลุผลตามยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดในช่วงเวลาที่กำหนด 
    5. การปร ับระบบการบร ิหารจ ัดการภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพ โดยปร ับโครงสร้างการ
บริหารงานให้มีความชัดเจนในด้านบทบาท หน้าที่และการกระจายอำนาจและการตัดสินใจจากส่วนกลางสู่ระดับ
ภูมิภาคและสถานศึกษา รวมทั้งการปรับระบบการบริหารจดัการ และการบริหารงานบุคคลในแต่ละระดับให้ส่งเสรมิ 
สนับสนุนการจัดการศึกษาในสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ ผู้เรียนได้รับบริการการศึกษาที่มีมาตรฐานอย่าง
เสมอภาคและเท่าเทียม 
    6. การสร ้างระบบข้อมูลและสารสนเทศที่บูรณาการและเชื่อมโยงกับระบบการประกัน
คุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการรายงานต่อ
สาธารณชนจะเป็นกลไกในการสร ้างการร ับรู ้ของผู้จ ัดการศึกษาและผู ้ เรียน เพื ่อการปร ับประสิทธภิาพ                     
การบริหารจัดการ และความรับผิดชอบต่อผู้เรียน ผ่านระบบการกำกับ ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล 
    7. การปฏิรูประบบทรัพยากรและการเงินเพ่ือการศึกษา เพ่ือให้รัฐสามารถใช้เครื่อ งมือทาง
การเงินในการกำกับการดำเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติและนโยบายรัฐบาล   
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4. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
                 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จัดทำขึ้นเพ่ือให้      
หน่วยงานของรัฐนำไปใช้เป็นแนวทางในการกำหนดลำดับความสำคัญของภารกิจหน่วยงานและใช้เป็นเครื่ อง มือ
ในการจ ัดทำคำของบประมาณรายจ ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และใช้เป็นกรอบในการจัดสรร
งบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลและเป็นการวางรากฐาน เพ่ือรองรับการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ
ในระยะยาวต่อไป 
 ยุทธศาสตร ์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้กำหนดไว้          
6 ยุทธศาสตร์และ 1 รายการค่าดำเนินการภาครัฐ คือ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาพทางสังคม 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
และรายการค่าดำเนินการภาครัฐ 

โดยในส่วนของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติมียุทธศาสตร์ท่ีเก่ียวข้อง ดังน้ี 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
3.1 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
เป้าหมาย 
   คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม มีความรัก และความภูมิใจในความเป็นไทย   

คนไทยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต สังคมไทยมีความสุขและเป็นที่ยอมรั บของ
นานาประเทศ 
 นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
 3.1.1 ส่งเสริมการปลูกฝังค่านิยมและบรรทัดฐานวัฒนธรรมที่ดีผ่านสถาบันครอบครัว สนับสนุน
กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม การมัธยัสถ์ อดออม ซ่ือสัตย์และดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง รวมทั้งส่งเสริมให้สถาบันครอบครัวมีความเข้มแข็งและอบอุ่น 
 3.1.2 ส่งเสริมการบูรณาการเรื่องความซ่ือสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม การมีจิตสาธารณะ                      
และความพอเพียงในการจัดการเรียนการสอนทั้งในและนอกสถานศึกษา โดยจัดให้มีการเรียนการสอนตา ม               
พระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถาน ศึกษา 
จัดให้มีการเรียนรู้ทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนา
องค์ความรู้นวัตกรรมด้านคุณธรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของบริบทสังคมไทยสากล 
 3.1.3 ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางศาสนาเพ่ือเผยแพร่หลักคำสอนที่ดี อุปถั มภ์
คุ้มครองศาสนา ปฏิรูปโครงสร้างและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เก่ียวกับพระสงฆ์รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมและการนำ
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หลักธรรมทางศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวันและพัฒนาผู้ เผยแพร่ศาสนาให้ประพฤติตัวเป็นแบบอย่า งที่ถู กต้อง
ของแต่ละศาสนา 
 3.1.4 ส่งเสริมชุมชนและท้องถิ่นให้เป็นฐานในการอนุรักษ์ พัฒนาและสืบสานมรดกทา งศิลปะ 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการสร้างวิถีชีวิตพอเพียง รวมทั้งรณรงค์ 
ส่งเสริมความเป็นไทยในระดับท้องถิ่นและชุมชน และจัดให้มีมรดกทางวัฒนธรรมของพ้ืนที่ 
 3.1.5 ส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม โดยใช้ประโยชน์              
จากความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร สร้างเสริมผู้นำการเปลี่ยนแปลง และต้นแบบที่ดี             
ทั้งระดับบุคคลและองค์กร โดยการยกย่องผู้นำที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และมีความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้ง
กำหนดให้มีกลไกการดำเนินงานในการสร้างเสริมการพัฒนาจิตสาธารณะและจิตอาสา เพ่ือสังคมและส่วนรวม 
 3.1.6 ส่งเสริมการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ในภาคธุรกิจ โดยกระตุ้นให้ภาคธุรกิจมี
การบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งการประกอบธุรกิจเพ่ือสังคม พร้อมทั้งการ
เสริมสร้างและพัฒนากลไกให้ภาคธุรกิจมีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีให้กับสังคม 
 3.1.7 ส่งเสริมการพัฒนาและเผยแพร่สื่อสร้างสรรค์บนฐานของเสรีภาพและความรับผิดชอบใน
การเสร ิมสร ้างค่าน ิยมที ่ดี สน ับสนุนการจัดสรรเวลาและเปิดพื ้นที ่ให ้ส ื่อสร้างสรรค์สำหร ับเด็ก เยาวชน           
และประชาชน รวมถึงการส่งเสร ิมศิลปะและวัฒนธรรมการเร ียนร ู้ความแตกต่างทางวัฒนธรรม เสร ิมสร้าง
ภูมิคุ ้มกันให้กับผู ้รับสื ่อ ทั ้งในด้านวิเคราะห์ ร ู ้ เท ่าทัน และการเลือกรับสื่อ ตลอดจนส่งเสร ิมให้ส ื่อและ
สื่อสารมวลชนนำเสนอข้อมูลบนหลักจรรยาบรรณ และยึดม่ันปฏิบัติตามหลักวิชาชีพที่ดี เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 
5. จุดเน้นนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
     นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ ร ัฐมนตร ีว ่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจุดเน้นในการ
ดำเนินการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    
มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ วัตถุประสงค์ของแผนการ
ปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะนโยบายเร่งด่วน เรื่องการเตรียมคนสู่ศตวรรษ   
ที่ 21 โดยมีสาระสำคัญที่เก่ียวข้องกับสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ดังนี้ 
    หลักการ  
  1. ให้ความสำคัญกับประเด็นคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ ทั้งผู้เรียน ครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือน และผู้บริหารทุกระดับ ตลอดจนสถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทและเป็น
การศึกษาตลอดชีวิต 
  2. บูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างส่วนราชการหลัก องค์การมหาชนในกำกับของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้มีความคล่องตัว รวมทั้งหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษา ธิ การ ใน พ้ืนที่
ภ ูมิภาคให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้ เพื ่อดำเน ินการปฏิร ูปการศึกษาร ่วมกับภาคร ัฐ ภาคเอกชนและ                    
ภาคประชาชน ตามนโยบายประชารัฐ 

แผนปฏิบัติการของสำนกังานลูกเสือแห่งชาติ  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓                 ๑๘ 
 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.hertfordshirescouts.org.uk/home/hertfordshire-scouts-logo-stack&psig=AOvVaw0g8io8P0s-xQuvCss6M3Im&ust=1584082330061000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCICJidmslOgCFQAAAAAdAAAAABAJ


 

   
 

 ระดับอนุบาล 
  เน้นสร้างความร่วมมือกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชน เพ่ือออกแบบกิจกรรมการพัฒนาทักษะ
ที่สำคัญด้านต่าง ๆ เช่น ทักษะทางสมอง ทักษะความคิดความจำ ทักษะการควบคุมอารมณ์ ทักษะการรู้จักและ
ประเมินตนเอง 
 ระดับประถมศึกษา 
  มุ่งคำนึงถึงพหุปัญญาของผู้เรียนรายบุคคลที่หลากหลายตามศักยภาพ ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 
  1. ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้อง โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 
  2. เรียนภาษาไทย เน้นเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอ่ืน 
  3. เรียนภาษาอังกฤษและภาษาถิ่น (ภาษาแม่) เน้นเพ่ือการสื่อสาร 
  4. เร ียนร ู ้ด ้วยวิธ ีการ Active Learning เพื ่อพัฒนากระบวนการคิ ด การเรี ยนร ู ้จาก
ประสบการณ์จริงหรือสถานการณ์จำลองผ่านการลงมือปฏิบัติ และเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียนและครู
ด้วยการจัดการเรียนการสอนในเชิงความคิดเห็นได้มากขึ้น 
  5. สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
  6. จัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) 
  7. พัฒนาครูให้มีความชำนาญในการสอนภาษาอังกฤษและภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) 
  8. จัดให้มีโครงการ 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกบริเวณโรงเรียนให้เอ้ือต่อการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
 ระดับมัธยมศึกษา 
 มุ่งต่อยอดระดับประถมศึกษา ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 
 1. จ ัดการเร ียนรู ้ด ้วยวิธีทางวิทยาศาสตร ์ เทคโนโลยี ว ิศวกรรม คณิตศาสตร ์ ( STEM) และ
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่สาม) 
 2. จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพ่ือสร้างทักษะพ้ืนฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการ มีงาน
ทำ เช่น ทักษะด้านกีฬาที่สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพ ทักษะภาษาเพ่ือเป็นมัคคุเทศก์  
 ระดับอาชีวศึกษา 
 มุ่งจัดการศึกษาเพ่ือมีการมีงานทำและสร้างนวัตกรรมตามความต้องการของพ้ืนที่ชุมชนภูมิภาค
หรือประเทศ รวมทั้งการเป็นผู้ประกอบการเอง ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 
 1. จัดการศึกษาในระบบวิภาคีให้ผู้เรียนมีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
 2. เรียนภาษาอังกฤษ เพ่ือเพ่ิมทักษะสำหรับใช้ในการประกอบอาชีพ 
 3. เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพ่ือเป็นเครื่องมือสำหรับในการสร้างอาชีพ 
 4. จัดต้ังศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค 
 การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 มุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนผู้ที่เรียนสำเร็จหลักสูตร สามารถมีงานทำ ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 
 1. เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือสำหรับหาช่องทางในการสร้างอาชีพ 
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 2. จัดทำหลักสูตรพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย 
 การขับเคล่ือนสู่การปฏิบัติ 
 1. ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ต้องปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาล และวางแผนการใช้งบประมาณเป็นรายไตรมาส รวมทั้งใช้จ่ายงบประมาณให้เป็ น ไปตา ม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้อง 
 2. จัดทำฐานข้อมูล (Big Data) ของกระทรวงศึกษาธิการให้ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย 
 3. ใช้เทคโนโลยีและดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการพัฒนางานทั้งระบบ เน้นการเรียนรู้และการบริหาร
จัดการ 
 4. ปร ับปร ุงโครงสร ้างของกระทรวงศึกษาธิก ารให้เกิดความคล่องตัว หากติดขัดในเรื ่องข้อ
กฎหมาย ให้ผู้บริหารระดับสูงร่วมหาแนวทางการแก้ไขร่วมกัน 
 5. ให้หน่วยงานระดับกรมกำหนดแผนงานสนับสนุนทรัพยากร งบประมาณ อัตรากำลัง ตามความ
ต้องการจำเป็น ให้แก่หน่วยงานในพ้ืนที่ภูมิภาค 
 6. ใช้กลไกกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา มาบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับหน่วยจัด
การศึกษา 
 7. เร่งทบทวน (ร่าง) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....... โดยปรับปรุงสาระสำคัญให้เอ้ือ
ต่อการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล 
 8. ในระดับพ้ืนที่หากเกิดปัญหาข้อติดขัดการปฏิบัติงาน ต้องศึกษา ตรวจสอบข้อมูล ข้อเท็จจริงที่
เกิดขึ้น เช่น จำนวนเด็กในพ้ืนที่น้อยลง ซ่ึงจำเป็นต้องมีการควบคุมโรงเรียนให้พิจารณาสื่อสารอธิบายทำ ควา ม
เข้าใจที่ชัดเจนกับชุมชน 
 9. วางแผนการใช้อัตรากำลังครู โดยเฉพาะครูระดับอนุบาล และคร ูระดับอาชีวศึกษา ให้มี
ประสิทธิภาพ และจัดทำแผนการประเมินครูอย่างเป็นระบบ รวมทั้งจัดทำหลักสูตรการพัฒนาครู ให้มีองค์ความรู้
และทักษะในด้านพหุปัญญาของผู้เรียน 
 10. ให้ศึกษาธิการจังหวัดจัดทำแผนการจัดการศึกษาของแต่ละจังหวัด นำเสนอต่อคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด และขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
 11. ให้ผ ู ้ตรวจการกระทรวงศึกษาธิการ และศึกษาธิการภาค มีบทบาทหน้าที่ตรวจราชการ 
ติดตามประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดทำรายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
  อนึ่ง สำหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่ปฏิบัติงานตามปกติ (Function)   
งานในเชิงย ุทธศาสตร ์ (Agenda) และงานในเชิงพื้นที ่ (Area) ซึ ่งได้ดำเน ินการอยู่ ก่อนนั้น หากรัฐบาลหรือ
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายสำคัญเพ่ิมเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นอกเหนือจากที่กำหนดหา ก มีควา ม
สอดคล้องกับหลักการใช้ข้างต้น ให้ถือเป็นหน้าที่ของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่เก่ียวข้องจ ะต้อง เร่ งรัด 
กำกับ ติดตาม ตรวจสอบให้การดำเนินการเกิดผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรมด้วยเช่นกัน  
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6. พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 
  มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้ 
  “ลูกเสือ” หมายความว่า เด็กและเยาวชนทั ้งชายและหญิง ที ่สมัครเข ้าเป็นลูกเสือทั้งใน
สถานศึกษาและนอกสถานศึกษา ส่วนลูกเสือที่เป็นหญิงให้เรียกว่า “เนตรนารี” 
  “บุคลากรทางการลูกเสือ” หมายความว่า ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ กรรมการ
ลูกเสือ อาสาสมัครลูกเสือ และเจ้าหน้าที่ลูกเสือ 
  มาตรา 8 คณะลูกเสือแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจ
และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ และช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคี และมีความ
เจริญก้าวหน้า ทั้งนี้ เพ่ือความสงบสุข และความม่ันคงของประเทศชาติตามแนวทาง ดังต่อไปนี้ 
  1. ให้มีนิสัยในการสังเกต จดจำ เชื่อฟัง และพ่ึงตนเอง 
  2. ให้ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน 
  3. ให้รู้จักบำเพ็ญตนเพ่ือสาธารณประโยชน์ 
  4. ให้รู้จักทำการฝีมือ และฝึกฝนให้ทำกิจการต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 
  5. ให้รู้จักรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม และความม่ันคงของประเทศชาติ 
 
  นโยบายของสภาลูกเสือไทย จากการประชุมสภาลูกเสือไทย ประจำปี 2560 เม่ือวันศุกร์ที่     
18 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ประกอบด้วย 

  1. เร่งพัฒนาคุณภาพลูกเสือทุกระดับทุกประเภทตลอดจนการจัดกิจกรรมลูกเสือให้เหมาะสม 
     กับทุกระดับทุกประเภท 
  2. เร่งพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือและเครือข่ายให้ได้มาตรฐาน เกิดความเข้มแข็งสามารถ 
     ปฏิบัติงานได้ทันทุกเหตุการณ์ และอาจทบทวนความรู้สร้างประสบการณ์เพ่ิมเติมอย่าง 
       จริงจังและต่อเนื่อง 
  3. ยกระดับกิจกรรมลูกเสือและค่ายลูกเสือให้ได้ระดับสากล ด้วยการสำรวจตรวจสอบให้               
                การลูกเสือทั่วประเทศเพ่ือทำการปรับปรุงและพัฒนาค่ายลูกเสือและกิจการลู ก เสื อให้ มี
         ประสิทธิภาพที่สูงสุดจังหวัดละ 1 แห่ง 
  4. สร้างมูลค่าเพ่ิมเติมให้กับทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ของลูกเสือด้วยการจัดให้มี                     
                ระบบบริหารจัดการที่ดีมีระบบรองรับ การปฏิบัติงานที่เป็นธรรมโปร่งใสตรวจสอบได้  
  5. พัฒนาระบบระเบียบวิธีการบริหารจัดการกิจการลูกเสือที่ดีมีคุณภาพและมีส่วนร่วม 
                ตามหลักธรรมาภิบาล     
  6. สร้างพลังแผ่นดินในรูปแบบของจิตอาสาเพ่ิมขึ้น เพ่ือการพัฒนาสังคมไทยร่วมกันโดยใช้ 
        กระบวนการลูกเสือ 
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 มาตรา 17 คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 (1) ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติและตามนโยบายของสภาลูกเสือไทย 
 (2) ส่งเสริมความสัมพันธ์กับคณะลูกเสือนานาชาติ 
 (3) สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ 
 (4) สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
 (5) จัดการทรัพย์สินของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 
 (6) ให้ความเห็นชอบในการลงทุนเพ่ือประโยชน์ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 
 (7) ออกข้อบังคับของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญั ตินี้โดย 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 (8) วางระเบียบและแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับกิจการลูกเสือ 
 (9) จัดทำรายงานประจำปีเสนอสภาลูกเสือไทยพิจารณาตามมาตรา 12 (3) 
 (10) แต่งต้ังที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ  
 (11) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการบริห ารลู กเสือ
แห่งชาติมอบหมาย 
 (12) กำกับดูแล สนับสนุนและส่งเสริมกิจการลูกเสือชาวบ้าน 
 (13) จัดต้ังตำแหน่งกิตติมศักด์ิ และตำแหน่งอ่ืนใดที่มีได้ระบุไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 
 (14) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารลูกเสื อ
แห่งชาติหรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
  
 มาตรา 20 สำนักงานลูกเสือแห่งชาติมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของคณะลูก เสือ
แห่งชาติและตามนโยบายของสภาลูกเสือไทย รวมทั้งให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 1. ถือกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองในทรัพย์สินของคณะลูกเสือแห่งชาติหรือดำเนินการใด ๆ 
เก่ียวกับทรัพย์สิน 
 2. ทำนิติกรรมสัญญาหรือข้อตกลงอ่ืน 
 3. รับผิดชอบการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 
 4. ควบคุมดูแลกิจการลูกเสือให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของทางราชการและ
คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ รวมทั้งถูกต้องตามแบบธรรมเนียมของลูกเสือ 
 5. จัดให้มีการฝึกอบรมหรือการชุมนุมลูกเสือ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและเจ้าหน้าที่ลูกเสือ 
 6. จัดทำรายงานประจำปีพร้อมงบดุลเสนอคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 
 7. จัดให้มีทะเบียนและสถิติต่าง ๆ เก่ียวกับลูกเสือ 
 8. ประสานและส่งเสริมสำนักงานลูกเสือจังหวัดและสำนักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 9. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับและตามมติของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 
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ส่วนท่ี 3 
สาระสำคัญของ 

แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2563  ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 
 

  การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลบริบทท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดกรอบแนวคิด
สำหร ับการจัดทำแผนปฏิบัติการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติฉบับนี้  
ประกอบด้วย  

  1. พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
  2. นโยบายของรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)  
  3. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)   
  4. นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558 – 2564)   
  5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564)  
  6. นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
  7. จุดเน้นเชิงนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
                         (นายณัฎฐพล  ทีปสุวรรณ)                                                      
  8. แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560 – 2579)   
  9. แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ.2560 – 2564)   
  10. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
  11. ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา  
  12. อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551   
  สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบกิจการลูกเสือของชาติ  มีฐานะเป็น              
น ิติบ ุคคลอยู ่ในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ จ ัดตั ้งข ึ ้นตามพระราชบัญญัติล ูกเส ือ พ.ศ.2551 เมื ่อวันที่                  
5  มีนาคม 2551  มีอำนาจหน้าที่  ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติและตามนโยบายของ
สภาลูกเสือไทย รวมทั้งมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 1. ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติและตามนโยบายของสภาลูกเสือไทย 
 2. ถือกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองในทรัพย์สินของคณะลูกเสือแห่งชาติ หรือดำเนินการใด ๆ  
   เก่ียวกับทรัพย์สิน 
 3. ทำนิติกรรมสัญญาหรือข้อตกลงอ่ืน 
 4. รับผิดชอบการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 
 5. ควบคุมดูแลกิจการลูกเสือไทยให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของทางราชการ  
   และคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ รวมทั้งถูกต้องตามแบบธรรมเนียมของลูกเสือ 
 6. จัดให้มีการฝึกอบรมหรือการชุมนุมลูกเสือ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและเจ้าหน้าที่ลูกเสือ 
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 7. จัดทำรายงานประจำปีพร้อมงบดุลเสนอคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 
 8. จัดให้มีทะเบียนและสถิติต่าง ๆ เก่ียวกับลูกเสือ  
 9. ประสานและส่งเสริมสำนักงานลูกเสือจังหวัดและสำนักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษา  

    10. ปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับและตามมติของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 
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ส่วนท่ี 4 
การนำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล 
 

  การนำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ                   
ไปสู่การปฏิบัตินั้น จะต้องอาศัยความร่วมมือของทุกส่วนในสังกัดที่  จะมุ่งม่ันผลักดันกา รดำ เนิน แผนงาน/
โครงการ ภายใต้ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการฯ และในการดำเนินงานโครงการสำคัญ
ต่างๆ ให้เกิดผลสัมฤทธ์ิตามเป้าประสงค์ที่กำหนดไว้ จำเป็นอย่างยิ่งที่ ต้องมีการระดมสรรพกำลั ง ทั้งในด้าน
บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีต่างๆ ตลอดจนการสร้างความตระหนักในการมีส่วนร่วมอย่างเป็น
เอกภาพ  ดังนั้น  สำนักงานลูกเสือแห่งชาติจึงกำหนดแนวทางที่สำคัญในการนำแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติอย่าง มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด ดังนี้  

  1. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทุกระดับในสังกัดสำนักงานลูก เสื อแห่งชา ติ                  
เพ่ือเป็นกลไกสำคัญ ในการดำเนินการแปลงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ภายใต้แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมา ณ 
พ.ศ. 2563 ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยกำหนดแผนงาน/โครงกา ร  /
กิจกรรมหลักที่จะนำไปสู่ผลสัมฤทธ์ิของเป้าประสงค์ที่ชัดเจน รวมทั้งการกำหนดความรับผิดชอบตัวชี้ วัดและค่า
เป้าหมาย เพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์หลัก  

  2. ผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารหน่วยงานในสำนักงานลูกเสือแห่งชาติต้องให้ ควา มสำ คัญ              
ในการใช้แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นกรอบในการบริหาร 

  3. ผู้บริหารดำเนินการชี้แจงสร้างความรู้ ความเข้าใจในสาระสำคัญของแผนปฏิบัติการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ให้บุคลากรในหน่วยปฏิบัติ ได้รับทราบความรู้ความเข้าใจ  
ในเน ื ้อหาของแผนอย่างถ ูกต้องชัดเจน  เพื ่อการมีส ่วนร ่วมและสนับสนุนให้การดำ เน ินงานตามแผนฯ                  
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

  4. หน่วยงานในส่วนกลางสนับสนุนทร ั พยากรอย่าง เพ ียงพอ  สำหร ับการปฏิบัติง า น                         
ตามแผนปฏิบัติการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ของแต่ละหน่วยงานปฏิบัติ 
ในระดับพ้ืนที่  

  5. สำนักงานลูกเสือแห่งชาติมีการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและประเมินผล  โดยได้เชิญ
ผู้แทนของสำนักงานลูกเสือจังหวัดเข้าร่วมจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เพ่ือสร้างกลไก 
นวัตกรรมและการมีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดทำและประเมินผลแผน  

  6. การติดตามและประเมิน ผลตา มแผนปฏิบั ติกา ร ประจำปีงบประมา ณ พ.ศ. 2563                
ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ  ได้กำหนดทิศทาง ดังนี้ 
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  6.1  ทุกส่วนงานให้ ควา มสำ คัญกั บการต ิดตา มควา มก้า วหน ้าในแต่ ละยุ ทธศา ส ตร์                           
การประเมินผลสำเร็จและผลกระทบของการดำเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง     

  6.2  ทุกส่วนงานพิจารณาใช้ตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563  ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ และนำค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัดมากำหนดเป็นเกณฑ์ที่สำ คัญ ในการ
ประเมินผล  

  6.3  พัฒนาระบบการรายงานผลการปฏิบัติราชการ และผลการเบิกจ ่ายงบประมาณเป็น            
รายไตรมาสอย่างต่อเนื่อง เพ่ือรับทราบปัญหาอุปสรรค สำหรับการทบทวน กำหนดมาตรกา รเ พ่ือปรั บปรุง
กระบวนการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาอย่างทันต่อสถานการณ์ มีระบบวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการ ใช้จ่าย
งบประมาณและจัดทาแผนเพ่ิมประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบการกากับดูแลให้โปร่งใส และเร่งรัดการเบิ กจ่าย
งบประมาณที่มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด  

  6.4  ดำเนินการจัดให้มีการประชุมประสานแผน โดยมีการนำข้อมูลที่ได้จากการดำเนินงาน  
และผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงแผนและพัฒนาการจัดทำแผนในอนาคตให้เกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

 
--------------------------------------- 
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แผนงาน/โครงการของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผลผลิต : ผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
 งบประมาณท้ังส้ิน 284,397,400  บาท (สองร้อยแปดสิบส่ีล้านสามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันส่ีร้อยบาทถ้วน)  
จำแนกออกเป็น 

1. เงินอุดหนุนงบลงทุน  130,897,400 บาท 

        1.1 วัสดุโครงการพัฒนาค่ายลูกเสือ (ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน) 971,900 บาท 
        1.2 ครุภัณฑ์ 11,419,300 บาท 
                1.2.1  ครุภัณฑ์สำนักงาน                       เป็นเงิน       2,546,400      บาท   

                1.2.2  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง         เป็นเงิน         743,200      บาท    
                1.2.3  รถตู้โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)    เป็นเงิน       1,288,000      บาท                            

                1.2.4  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                    เป็นเงิน          949,900     บาท   
                1.2.5  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว               เป็นเงิน       2,606,200      บาท   
                1.2.6  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่           เป็นเงิน         872,000      บาท   

                1.2.7  ครุภัณฑ์การเกษตร                      เป็นเงิน         838,800      บาท   
                1.2.8  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                  เป็นเงิน        105,000      บาท   
                1.2.9  ครุภัณฑ์สนาม (เต็นท์)                   เป็นเงิน     1,080,000      บาท   

                1.2.10  ครุภัณฑ์อ่ืนๆ                              เป็นเงิน        390,000      บาท 
                         (ซุ้มเฉลิมพระเกียรติแบบต้ังพ้ืน)  

   

    1.3 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง   118,506,200 บาท 
    1.3.1 โครงการพัฒนาค่ายลูกเสือ    118,506,200 บาท 

            ค่าปรับปรุงส่ิงก่อสร้างอ่ืนท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า  10 ล้านบาท                                           80,752,100 บาท 
1) จังหวัดตรัง  จำนวน 2 รายการ     1,297,000   บาท 

(1) ปรับปรุงห้องน้ำ ห้องส้วม (ชาย)  ค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติ  ตำบลบางดี 
อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง   จำนวน  1  หลัง      

 
622,000   

 
บาท 

(2) ปรับปรุงห้องน้ำ ห้องส้วม (หญิง)  ค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติ                  
ตำบลบางดี   อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง   จำนวน  1 หลัง    

 
675,000 

 
บาท 

2)  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  จำนวน 1 รายการ     1,430,400   บาท 
(1) ปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วม (ชาย หญิง)  ค่ายลูกเสือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   

ตำบลอ่าวน้อยอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์                    
จำนวน 1 หลัง (18 ห้อง)      

 
 

1,430,400   

 
 

บาท 
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3) จังหวัดอุดรธานี  จำนวน 1 รายการ     1,081,000   บาท 

 (1)  ปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วม (ชาย หญิง)  ค่ายลูกเสือจังหวัดอุดรธานี                     
  ตำบลกุดสระ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี  จำนวน 4 หลัง                           

 
1,081,000   

 
บาท 

4) จังหวัดศรีสะเกษ  จำนวน 3 รายการ     368,600   บาท 
(1) ปรับปรุงห้องน้ำ ห้องส้วม (หลังที่ 2) ค่ายลูกเสือห้วยคล้า   ตำบลหมากเขียบ  

อำเภอเมืองศรีสะเกษ   จังหวัดศรีสะเกษ   จำนวน 1 หลัง    
 

137,600 
 

บาท 
(2) ปรับปรุงห้องน้ำ ห้องส้วมหญิง ค่ายลูกเสือห้วยคล้า  ตำบลหมากเขียบ           

อำเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ  จำนวน 1 หลัง                                        
 

159,000 
 

บาท 
(3) ปรับปรุงห้องน้ำอาคารอำนวยการค่ายลูกเสือห้วยคล้า  ตำบลหมากเขียบ 

อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ  จำนวน 1 หลัง      
 

72,000 
 

บาท 
5) จังหวัดจันทบุรี  จำนวน  2  รายการ      2,756,000   บาท 

(1) ปรับปรุงห้องน้ำ ห้องส้วม (ชาย หญิง)  ค่ายลูกเสือจังหวัดจันทบุรี  ตำบลพลวง                   
อำเภอเขาคิชกูฎ จังหวัดจันทบุรี   จำนวน 2 หลัง     

 
820,000 

 
บาท 

(2) ปรับปรุงที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม   ค่ายลูกเสือจังหวัดจันทบุรี                     
ตำบลเขาคิชกูฎ อำเภอเขาคิชกูฎ จังหวัดจันทบุรี   จำนวน 5 หลัง                             

 
1,936,000 

 
บาท 

6) จังหวัดบุรีรัมย์  จำนวน 3 รายการ      6,681,600   บาท 
(1)  ปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วมรวม  ค่ายลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์   ตำบลเสม็ด      
      อำเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์   จำนวน 1 หลัง    

 
2,915,000 

 
บาท 

(2)  ปรับปรุงที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม   ค่ายลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์  ตำบลเสม็ด   
      อำเภอเมืองบุรีรัมย์   จังหวัดบุรีรัมย์  จำนวน 3 หลัง      

 
2,557,000   

 
บาท 

(3)  ปรับปรุงระบบไฟฟ้าค่ายลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ ตำบลเสม็ด  อำเภอเมืองบุรีรัมย์   
      จังหวัดบุรีรัมย์  จำนวน 1 แห่ง      

 
1,209,600   

 
บาท 

7) จังหวัดเชียงใหม่  จำนวน  4  รายการ      3,977,000   บาท 
(1) ปรับปรุงห้องน้ำ ห้องส้วมค่ายลูกเสือจังหวัดเชียงใหม่  ตำบลช้างเผือก                          

อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่   จำนวน  1 หลัง     
 

800,000 
 

บาท 
(2)  ปรับปรุงห้องอาบน้ำรวม   ค่ายลูกเสือจังหวัดเชียงใหม่  ตำบลช้างเผือก                 

 อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  จำนวน  1 หลัง    
 

500,000 
 

บาท 
(3)  ปรับปรุงที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม   ค่ายลูกเสือจังหวัดเชียงใหม่                         
      ตำบลช้างเผือก   อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  จำนวน 3 หลัง   

 
2,577,000   

 
บาท 

(4) ปรับปรุงถังเก็บน้ำประปา ค่ายลูกเสือจังหวัดเชียงใหม่  ตำบลช้างเผือก                  
อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  จำนวน  1  แห่ง                                               

100,000   บาท 

   

แผนปฏิบัติการของสำนกังานลูกเสือแห่งชาติ  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓                 ๒๘ 
 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.hertfordshirescouts.org.uk/home/hertfordshire-scouts-logo-stack&psig=AOvVaw0g8io8P0s-xQuvCss6M3Im&ust=1584082330061000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCICJidmslOgCFQAAAAAdAAAAABAJ


 

   
 

   
8) จังหวัดสงขลา  จำนวน 1 รายการ      4,533,000   บาท 

(1) ปรับปรุงที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่ายลูกเสือรัตรสาร  ตำบลเขารูปช้าง 
อำเภอเมืองสงขลา  จังหวัดสงขลา   จำนวน 5 หลัง     

 
4,533,000   

 
บาท 

9) จังหวัดนครศรีธรรมราช   จำนวน 2 รายการ      1,392,000   บาท 

(1) ปรับปรุงที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่ายลูกเสือจังหวัดนครศรีธรรมราช                 
ตำบลนบพิตำ  อำเภอนบพิตำ  จังหวัดนครศรีธรรมราช    จำนวน 1  หลัง                         

 
921,200   

 
บาท 

(2) ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์   ค่ายลูกเสือจังหวัดนครศรีธรรมราช                  
ตำบลนบพิตำ   อำเภอนบพิตำ  จังหวัดนครศรีธรรมราช  จำนวน 1 หลัง                     

 
470,800   

 
บาท 

10)  จังหวัดอุทัยธานี  จำนวน 1 รายการ      4,590,000   บาท 
1) ปรับปรุงที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม   ค่ายลูกเสือจังหวัดอุทัยธานี  ตำบลน้ำซึม 

อำเภอเมือง  จังหวัดอุทัยธานี  จำนวน  5 หลัง      
 

4,590,000   
 

บาท 

11) จังหวัดยโสธร  จำนวน 2 รายการ      4,951,000   บาท 
(1) ปรับปรุงที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม  (ชาย หญิง)  ค่ายลูกเสือจังหวัดยโสธร     

ตำบลเดิด   อำเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร  จำนวน 2 หลัง                                       
 

3,674,000   
 

บาท 
(2) ปรับปรุงที่พักวิทยากร ค่ายลูกเสือจังหวัดยโสธร  ตำบลเดิด  อำเภอเมืองยโสธร   

จังหวัดยโสธร   จำนวน 1 หลัง     
 

1,277,000   
 

บาท 
12)  จังหวัดขอนแก่น  จำนวน 1 รายการ      1,371,000   บาท 

(1) ปรับปรุงที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม   ค่ายลูกเสือจังหวัดขอนแก่น  ตำบลโคกสี
อำเภอเมืองขอนแก่น   จังหวัดขอนแก่น   จำนวน  3 หลัง                                  

 
1,371,000   

 
บาท 

13)  จังหวัดน่าน  จำนวน 2 รายการ      8,772,000   บาท 
(1) ปรับปรุงระบบประปา  ค่ายลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษาน่าน เขต 2                     

ตำบลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน  จำนวน 1  แห่ง                         
 

478,000   
 

บาท 
  (2) ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์   ค่ายลูกเสืออำเภอเวียงสา  ตำบลอ่ายนาไลย   

   อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน  จำนวน 1  หลัง      
 

8,294,000   
 

บาท 
14) จังหวัดระนอง  จำนวน  1 รายการ     4,890,000   บาท 

(1) ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์   ค่ายลูกเสือจังหวัดระนอง  ตำบลราชกรูด 
อำเภอเมืองระนอง   จังหวัดระนอง   จำนวน  1  หลัง                                                

 
4,890,000   

 
บาท 

15)  จังหวัดนครพนม  จำนวน  1  รายการ     2,747,000   บาท 
    (1)  ปรับปรุงโรงอาหารพร้อมครุภัณฑ์   ค่ายลูกเสือจังหวัดนครพนม                                   
          ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม   จำนวน 1 หลัง      

 
2,747,000   

 
บาท 
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16)  จังหวัดสุโขทัย  จำนวน  1  หลัง     723,500   บาท 
  (1) ปรับปรุงโรงอาหารค่ายลูกเสือจังหวัดสุโขทัย ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย   

 จังหวัดสุโขทัย  จำนวน 1 หลัง      
 

723,500   
 

บาท 
17)  จังหวัดพิจิตร จำนวน 1 รายการ      685,000   บาท 

   (1)  ปรับปรุงหอประชุมค่ายลูกเสือจังหวัดพิจิตร   ตำบลโรงช้าง  อำเภอเมืองพิจิตร    
         จังหวัดพิจิตร  จำนวน  1  หลัง      

 
685,000   

 
บาท 

18)  จังหวัดกาญจนบุรี  จำนวน 2 รายการ      2,640,000   บาท 
(1) ปรับปรุงห้องน้ำ ห้องส้วม ค่ายลูกเสือจังหวัดกาญจนบุรี   ตำบลพนมทวน  

อำเภอพนมทวน   จังหวัดกาญจนบุรี    จำนวน 1 หลัง   
 

800,000 
 

บาท 
(2) ปรับปรุงที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่ายลูกเสือจังหวัดกาญจนบุรี                   

ตำบลพนมทวน  อำเภอพนมทวน   จังหวัดกาญจนบุรี    จำนวน  2 หลัง     
 

1,840, 000 
 

บาท 

19)  จังหวัดปราจีนบุรี  จำนวน 1 รายการ    2,915,000 บาท 
(1) ปรับปรุงห้องน้ำรวม  ค่ายลูกเสือจังหวัดปราจีนบุรี  ตำบลดงขี้เหล็ก   

อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี  จำนวน 1 หลัง     
 

2,915,000 
 

บาท 
20) จังหวัดนครราชสีมา  จำนวน 1 รายการ      2,915,000   บาท 

(1) ปรับปรุงห้องน้ำรวม ค่ายลูกเสือจังหวัดนครราชสีมา    
ตำบลสุรนารี   อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  จำนวน  1  หลัง      

 
2,915,000   

 
บาท 

21) จังหวัดสุรินทร์  จำนวน 1 รายการ      2,915,000   บาท 
     (1) ปรับปรุงห้องน้ำรวม ค่ายลูกเสือจังหวัดสุรินทร์   ถนนสุรินทร์-ช่องจอม                   
          ตำบลนอกเมือง  อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์   จำนวน 1 หลัง                

2,915,000   บาท 

22) จังหวัดอ่างทอง  จำนวน 1 รายการ      2,915,000   บาท 
      (1) ปรับปรุงห้องน้ำรวม ค่ายลูกเสือจังหวัดอ่างทอง   ตำบลป่าง้ิว  
          อำเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง จำนวน 1 หลัง     

 
2,915,000   

 
บาท 

23)  จังหวัดเลย  จำนวน 1 รายการ      6,595,000 บาท 

                (1) ปรับปรุงห้องน้ำรวม ค่ายลูกเสือจังหวัดเลย   ตำบลกกดู่ 
                     อำเภอเมือง จังหวัดเลย   จำนวน 1 หลัง     

 
2,915,000 

 
บาท 

(2)  ปรับปรุงที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่ายลูกเสือจังหวัดเลย      
     ตำบลกกดู่  อำเภอเมือง  จังหวัดเลย  จำนวน 4 หลัง      

 
3,680,000 

 
บาท 

24)  จังหวัดพัทลุง  จำนวน 1 รายการ    6,595,000 บาท 
(1) ปรับปรุงห้องน้ำรวม ค่ายลูกเสือจังหวัดพัทลุง  ตำบลคำปำ    

อำเภอเมือง   จังหวัดพัทลุง   จำนวน 1 หลัง                 
 

2,915,000 
 

บาท 
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 (2)  ปรับปรุงที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่ายลูกเสือจังหวัดพัทลุง  ตำบลคำปำ           
       อำเภอเมือง   จังหวัดพัทลุง  จำนวน 4 หลัง      

 
3,680,000 

 
บาท 

25) จังหวัดชลบุรี   จำนวน 1 รายการ     1,016,000   บาท 
(1) ปรับปรุงอาคารพลับพลาที่ประทับ   ค่ายลูกเสือวชิราวุธ  ตำบลบางพระ                        
     อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี   จำนวน 1 หลัง       

 
1,016,000   

 
บาท 

         ค่าส่ิงก่อสร้างอ่ืนท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                   37,754,100 บาท 

1) จังหวัดตรัง  จำนวน 2 รายการ      3,856,000   บาท 
(1) ก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม (ชาย) ค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติ ตำบลบางดี                    

อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง จำนวน 3 หลัง    
1,836,000 บาท 

     (2)  ก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม (หญิง) ค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติ ตำบลบางดี                     
     อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง  จำนวน 3 หลัง     

 
2,020,000 

 
บาท 

2) จังหวัดน่าน  จำนวน  5 รายการ      9,016,400   บาท 

(1) ก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม ค่ายลูกเสือสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาน่าน เขต 2                  
ตำบลเชียงกลาง  อำเภอเชียงกลาง  จังหวัดน่าน จำนวน 2 หลัง           

 
379,600 

 
บาท 

(2) ก่อสร้างห้องส้วม ค่ายลูกเสืออำเภอเวียงสา  ตำบลอ่ายนาไลย  
อำเภอเวียงสา   จังหวัดน่าน   จำนวน 1 หลัง     

 
800,000 

 
บาท 

(3)  ก่อสร้างโรงอาหาร ค่ายลูกเสือจังหวัดน่าน   ตำบลดู่ใต้   
อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน  จำนวน 1 หลัง     

 
3,553,000   

 
บาท 

(4)  ก่อสร้างหอประชุม ค่ายลูกเสือสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาน่าน เขต 2                        
 ตำบลเชียงกลาง   อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน จำนวน 1 หลัง                                      

 
2,876,300 

 
บาท 

(5) ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมรางระบายน้ำ                          
ค่ายลูกเสือสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาน่าน เขต 2   ตำบลเชียงกลาง              
อำเภอเชียงกลางจังหวัดน่าน     

 
 

1,407,500   

 
 

บาท 
3) จังหวัดนครศรีธรรมราช  จำนวน  1  รายการ      800,000 บาท 

(1) ก่อสร้างห้องส้วม ค่ายลูกเสือจังหวัดนครศรีธรรมราช   ตำบลนบพิตำ  
     อำเภอนบพิตำ  จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 หลัง         

 
800,000 

 
บาท 

4) จังหวัดนครนายก  จำนวน  1 รายการ      800,000 บาท 
(1) ก่อสร้างห้องส้วม ค่ายลูกเสือจังหวัดนครนายก  ตำบลสาลิกา  
     อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก  จำนวน 1 หลัง  

 
800,000 

 
บาท 

5) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  จำนวน 1 รายการ      161,500 บาท 
(1)  ก่อสร้างป้ายค่าย ค่ายลูกเสือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ตำบลอ่าวน้อย  

           อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  จำนวน 1 แห่ง     
161,500 บาท 
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6) จังหวัดสุโขทัย  จำนวน  1  รายการ      606,600 บาท 

(1) ก่อสร้างระบบประปา ค่ายลูกเสือจังหวัดสุโขทัย  ตำบลเมืองเก่า  
     อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย  จำนวน 1 แห่ง      

 
606,600 

 
บาท 

7) จังหวัดบุรีรัมย์  จำนวน 1 แห่ง    788,600 บาท 
(1) ก่อสร้างระบบประปา ค่ายลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์  ตำบลเสม็ด  

อำเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์  จำนวน 1 แห่ง    
 

788,600 
 

บาท 
8) จังหวัดกาญจนบุรี  จำนวน 1 รายการ      465,000   บาท 

(1) ก่อสร้างฐานกิจกรรม ค่ายลูกเสือจังหวัดกาญจนบุรี   ตำบลพนมทวน             
อำเภอพนมทวน  จังหวัดกาญจนบุรี   จำนวน 10 ฐาน        

 
465,000   

 
บาท 

9) จังหวัดสงขลา  จำนวน 3 รายการ     2,313,000   บาท 
(1) ก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วมค่ายลูกเสือปาดังเบซาร์   ตำบลปาดังเบซาร์   
     อำเภอสะเดา   จังหวัดสงขลา จำนวน 1 หลัง          

800,000 บาท 

(2) ก่อสร้างที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่ายลูกเสือปาดังเบซาร์   
    อำเภอสะเดา   จังหวัดสงขลา  จำนวน  2  หลัง   

 
1,840,000 

 
บาท 

(3)  ก่อสร้างฐานกิจกรรม ค่ายลูกเสือปาดังเบซาร์   ตำบลปาดังเบซาร์   
     อำเภอสะเดา   จังหวัดสงขลา  จำนวน 10 ฐาน           

 
465,000 

 
บาท 

10)  จังหวัดปราจีนบุรี  จำนวน 1 รายการ       8,000,000 บาท 

(1)  ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ค่ายลูกเสือจังหวัดปราจีนบุรี                      
      ตำบลดงขี้เหล็ก  อำเภอเมือง  จังหวัดปราจีนบุรี   จำนวน 1 หลัง           

 
8,000,000 

 
บาท 

11) จังหวัดนครราชสีมา  จำนวน  1  รายการ     8,000,000 บาท 
(1)  ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ค่ายลูกเสือจังหวัดนครราชสีมา    ตำบลสุรนารี     
      อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  จำนวน 1 หลัง          

 
8,000,000 

 
บาท 

12)  จังหวัดชลบุรี   จำนวน  2  รายการ      2,156,000    บาท  

(1) ก่อสร้างที่จอดรถ  พร้อมห้องน้ำคนพิการ  ค่ายลูกเสือวชิราวุธ  ตำบลบางพระ                  
อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี   จำนวน 2 หลัง      

 
1,196,000   

 
บาท 

(2) ก่อสร้างฐานกิจกรรม 20 ฐาน   ค่ายลูกเสือวชิราวุธ  ตำบลบางพระ                
อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี        

 
960,000   

 
บาท 

2. เงินอุดหนุนสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ   91,000,000   บาท 
2.1 เงินอุดหนุนงบบุคลากร 15,279,700    บาท 

        2.1.1 เงินเดือน            13,282,600    บาท 
        2.1.2 ค่าจ้างประจำ        1,997,100    บาท 
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2.2 เงินอุดหนุนงบดำเนินงาน  38,651,700 บาท 
       2.2.1  ค่าตอบแทน 1,332,000 บาท 

            2.2.1.1 เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ             832,000     บาท 
            2.2.1.2 ค่าเบี้ยประชุม              500,000     บาท 

       2.2.2  ค่าใช้สอย 27,106,200 บาท 

            2.2.2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                        1,708,400     บาท  

            2.2.2.2 ค่าจ้างเหมาบริการ                                         17,078,700     บาท  

            2.2.2.3 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                                           300,000     บาท 

            2.2.2.4 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง                           400,000     บาท 

            2.2.2.5 ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ                                              500,000     บาท 

            2.2.2.6 ค่าภาษีและประกันรถยนต์                                      25,300    บาท 

            2.2.2.7 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร                                      144,000     บาท 

            2.2.2.8 ค่าเช่าที่ดิน (เช่าที่จุฬาฯ)                                   1,000,000     บาท 

            2.2.2.9 ค่าโอนกรรมสิทธ์ิที่ดิน /ค่ารังวัดที่ดิน                                        200,000     บาท 

            2.2.2.10 ค่าจัดประชุม เลี้ยงรับรอง จัดงานและพิธีการ                 877,800    บาท 

            2.2.2.11 ค่าใช้จ่ายโครงการ / การประชุมสัมมนา และฝึกอบรม                        4,872,000     บาท 

1) โครงการตรวจสอบด้านการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ  
ระเบียบ และเปิดคลินิกให้คำปรึกษาแนะนำ   

79,650 บาท 

                       2)   โครงการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายใน 32,150 บาท 
3)   โครงการตรวจสอบการดำเนินงานของส่วนอำนวยการ                        

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ      
90,200 บาท 

                       4)   โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
                            ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ   ประกอบด้วย 3  กิจกรรม 
                           -  กิจกรรมที่ 1 การเพ่ิมสมรรถนะ ระเบียบงานสารบรรณ และการเขียน  
                                   หนังสือราชการ วงเงิน  470,000 บาท   

             - กิจกรรมที่ 2 จัดทำการบรรยายลักษณะงาน (JOB DESCRIPTION)  
                 ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ   วงเงิน  150,000 บาท 

                            -  กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน          
                               สร้างความผูกพันในองค์กร   วงเงิน  780,000 บาท 

1,400,000  บาท 
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                    4)  โครงการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือและ 
                         บุคลากรที่เก่ียวข้อง  ประกอบด้วย  5 กิจกรรม  
                           -  กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาผู้กำกับลูกเสือให้มีคุณวุฒิวูดแบดจ์  
                              ในโอกาสครบ 100 ปี การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือโลก      
                              วงเงิน  670,000 บาท 
                           -  กิจกรรมที่ 2 การปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ และกฎกระทรวง  
                              ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ   
                              วงเงิน  380,000  บาท 
                          -  กิจกรรมที่ 3  การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสำรอง  ขั้นความรู้ชั้นสูง   
                              (A.T.C)  วงเงิน  420,000  บาท 
                          -  กิจกรรมที่ 4  การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ  ขั้นหัวหน้าผู้ให้การ  
                              ฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (4 ท่อน)  วงเงิน  400,000 บาท 

1,870,000 บาท 

                   5) โครงการพัฒนาการบริหารจัดการค่ายลูกเสือเพ่ือพัฒนาคุณภาพค่ายลูกเสือ 
                       อย่างยั่งยืน                             

1,000,000 บาท 

                   6) โครงการประชาสัมพันธ์กิจการลูกเสือ 250,000 บาท 
                   7)  โครงการพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
                       ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 

150,000 บาท 

        2.2.3  ค่าวัสดุ 3,535,300 บาท 
            2.2.3.1  ค่าวัสดุสำนักงาน                                       500 ,000     บาท   

            2.2.3.2  ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                           600 ,000     บาท   
            2.2.3.3  ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์                                     524 ,900     บาท    

            2.2.3.4  ค่าวัสดุสนามและการฝึก                                237,000    บาท   
            2.2.3.5  ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว                                426 ,000     บาท   
            2.2.3.6  ค่าวัสดุการเกษตร                                       400 ,000     บาท   

            2.2.3.7  ค่าวัสดุหนังสือวารสารและตำรา                        29 ,400     บาท   
            2.2.3.8  ค่าเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทางการลูกเสือ/            818,000     บาท 
                       เหรียญยั่งยืน /เข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ / 
                       เกียรติบัตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น                                    

  

        2.2.4 ค่าสาธารณูปโภค 6,678,200 บาท 
2.3 เงินอุดหนุนท่ัวไป 32,720,000   บาท 

         2.3.1 โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานลูกเสือจังหวัด   
                 สำนักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษา  และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด                                               

27,720,000 บาท 
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        2.3.2 ค่าบำรุงลูกเสือโลก                                    5,000,000     บาท 

2.4 เงินอุดหนุนงบรายจ่ายอ่ืน    4,348,600 บาท 
             2.4.1 โครงการอภิปรายเยาวชนลูกเสือโลก ครั้งที่ 14  ณ ประเทศอิยิปต์                       
                     (World Scout Youth Forum 2020 , Egypt)           

131,300 บาท 

             2.4.2 โครงการจัดส่งคณะผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมการประชุมสมัชชาลูกเสือโลก                  
                     ครั้งที่ 42 ณ ประเทศอิยิปต์  
                     (42 nd  World Scout Conference 2020, Egypt)                            

489,900   บาท 

            2.4.3  โครงการงานชุมนุมลูกเสือภาคพ้ืนยุโรป ณ ประเทศโปแลนด์  
                     (European Jamboree 2020)                         

3,422,000 บาท 

            2.4.4  โครงการประชุมสุดยอดผู้นำลูกเสือภาคพ้ืนเอเชีย – แปซิฟิก ครั้งที่ 10                        305,400   บาท 
3. โครงการสร้างกระบวนทัศน์เพ่ือพัฒนาลูกเสือจิตสาธารณะตามวัตถุประสงค์ 
    ของคณะลูกเสือแห่งชาติ                              

62,500,000 บาท 

1) การจัดงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า                       450,000     บาท 
2) การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ         8,200,000     บาท 
3) การจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 4,380,000   บาท 

     4) งานชุมนุมลูกเสือสามัญแห่งชาติ ครั้งที่ 1                     21,000,000     บาท 
     5) การประชุมคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดเพ่ือขับเคลื่อนกิจการลูกเสือในส่วนภูมิภาค       3,800,000     บาท 

     6) การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กิจการลูกเสือ         670,000 บาท 
     7) ลูกเสือมัคคุเทศก์                                                   24,000,000    บาท 

รวมท้ังส้ิน 284,397,400   บาท 
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แผนงานโครงการตามยุทธศาสตร์ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

ท่ี ยุทธศาสตร์ /โครงการ เป้าหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดกิจกรรมฝึกอบรมลูกเสือให้ทันสมัย  
                    จำนวน  5  โครงการ   เป็นเงิน  6,218,600  บาท 

1 โครงการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ
และบุคลากรที่เก่ียวข้อง  4  กิจกรรม    ประกอบด้วย   
- กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาผู้กำกับลูกเสือให้มีคุณวุฒิวูดแบดจ์  
  ในโอกาสครบ 100 ปี การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือโลก      
  วงเงิน  670,000 บาท 
-  กิจกรรมที่ 2 การปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ และกฎกระทรวง  
   ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ   
   วงเงิน  380,000  บาท 
-  กิจกรรมที่ 3  การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสำรอง   
   ขั้นความรู้ชั้นสูง  (A.T.C)  วงเงิน  420,000  บาท 
-  กิจกรรมที่ 4  การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ                     
   ขั้นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (4 ท่อน)   
   วงเงิน  400,000 บาท 

 
 
 
 
5,000  คน 
 
 
45  คน 
 
60 คน 
 
 
45 คน 

1,870,000 ส่วนพัฒนาลูกเสือ
และบุคลากร
ทางการลูกเสือ 

2 โ คร งกา รอภ ิ ปร า ย เย า ว ชน ล ู ก เส ื อ โ ลก  คร ั ้ งท ี ่  1 4                                        
ประเทศอิยิปต์ (World Scout Youth Forum 2020 , Egypt)           

3  คน 131,300     ส่วนพัฒนาลูกเสือ
และบุคลากร
ทางการลูกเสือ 

3 โครงการจัดส่งคณะผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมการประชุมสมัชชา
ลูกเสือโลก  ครั้งที่ 42  ณ ประเทศอิยิปต์  (42 nd  World Scout 
Conference 2020, Egypt) 

3 คน 489,900 ส่วนพัฒนาลูกเสือ
และบุคลากร
ทางการลูกเสือ 

4 โครงการงานชุมนุมลูกเสือภาคพ้ืนยุโรป ณ ประเทศโปแลนด์ 
(European Jamboree 2020) 
 

25 คน 3,422,000 ส่วนพัฒนาลูกเสือ
และบุคลากร
ทางการลูกเสือ 

5 โครงการประชุมสุดยอดผู้นำลูกเสือภาคพ้ืนเอเชีย – แปซิฟิก    
ครั้งที่ 10                     

5 คน 305,400 ส่วนพัฒนาลูกเสือ
และบุคลากร
ทางการลูกเสือ 
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ท่ี ยุทธศาสตร์ /โครงการ เป้าหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

6 โครงการประชุมสุดยอดผู้นำลูกเสือภาคพ้ืนเอเชีย – แปซิฟิก    
ครั้งที่ 10                        

5 คน 305,400 ส่วนพัฒนาลูกเสือ
และบุคลากร
ทางการลูกเสือ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  ปรับปรุง พัฒนาค่ายลูกเสือและกิจการลูกเสือให้มีประสิทธิภาพ 
                    จำนวน  1  โครงการ  เป็นเงิน  118,506,200  บาท 

7 โครงการพัฒนาค่ายลูกเสือ   26  แห่ง 118,506,200  ส่วนกิจการค่าย
ลูกเสือ  

 1) จังหวัดตรัง       4 รายการ 5,153,000   
 (1)  ปรับปรุงห้องน้ำ ห้องส้วม (ชาย)  ค่ายลูกเสือไทยเฉลิม   

      พระเกียรติ  ตำบลบางดี  อำเภอห้วยยอด    
      จังหวัดตรัง    

1  หลัง   622,000    

  (2)  ปรับปรุงห้องน้ำ ห้องส้วม (หญิง)     
     ค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติ  ตำบลบางดี   
      อำเภอห้วยยอด   จังหวัดตรัง       

1 หลัง 675,000  

  (3)  ก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม (ชาย) ค่ายลูกเสือไทยเฉลิม   
     พระเกียรติ  ตำบลบางดี  อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง 

3 หลัง 1,836,000  

      (4)  ก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม (หญิง)  ค่ายลูกเสือไทยเฉลิม 
           พระเกียรติ  ตำบลบางดี  อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง 

3 หลัง 2,020,000  

 2)  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์       2 รายการ 1,591,900    

      (1)  ปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วม (ชาย หญิง)  ค่ายลูกเสือ   
           จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   ตำบลอ่าวน้อย  อำเภอเมือง    
           ประจวบคีรีขันธ์  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์                      

1 หลัง                 
(18 ห้อง) 

1,430,400  

 (2)  ก่อสร้างป้ายค่าย  ค่ายลูกเสือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   
ตำบลอ่าวน้อย  อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์                
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

1 แห่ง 161,500  

 3) จังหวัดอุดรธานี     1 รายการ 1,081,000    

 (1) ปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วม (ชาย หญิง)  ค่ายลูกเสือ
จังหวัดอุดรธานี   ตำบลกุดสระ  อำเภอเมืองอุดรธานี                      

          จังหวัดอุดรธานี    

4 หลัง 1,081,000  

 4) จังหวัดศรีสะเกษ    3  รายการ 368,600    

 (1) ปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วม (หลังที่2) ค่ายลูกเสือห้วยคล้า  
ตำบลหมากเขียบ  อำเภอเมืองศรีสะเกษ                     
จังหวัดศรีสะเกษ 

1 หลัง 137,600  
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ท่ี ยุทธศาสตร์ /โครงการ เป้าหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 (1) ปรับปรุงห้องน้ำ ห้องส้วมหญิง  ค่ายลูกเสือห้วยคล้า                 
ตำบลหมากเขียบ  อำเภอเมืองศรีสะเกษ      

   จังหวัดศรีสะเกษ 

1 หลัง 159,000  

 (2) ปรับปรุงห้องน้ำในอาคารอำนวยการ   
ค่ายลูกเสือห้วยคล้า  ตำบลหมากเขียบ   
อำเภอเมืองศรีสะเกษ   จังหวัดศรีสะเกษ 

1 หลัง 72,000  

 5)  จังหวัดจันทบุรี   2 รายการ 2,756,000  

 (1) ปรับปรุงห้องน้ำ ห้องส้วม (ชาย หญิง)  ค่ายลูกเสือ
จังหวัดจันทบุรี  ตำบลพลวง  อำเภอเขาคิชกูฎ  
จังหวัดจันทบุรี 

2 หลัง 820,000  

 (2) ปรับปรุงที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่ายลูกเสือ
จังหวัดจันทบุรี  ตำบลเขาคิชกูฎ  อำเภอเขาคิชกูฎ  
จังหวัดจันทบุรี 

5 หลัง 1,936,000  

 6)  จังหวัดบุรีรัมย์ 4 รายการ 7,470,200  
 (1) ปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วมรวม  ค่ายลูกเสือจังหวัด

บุรีรัมย์  ตำบลเสม็ด  อำเภอเมืองบุรีรัมย์                  
จังหวัดบุรีรัมย์ 

1 หลัง 2,915,000  

 (2) ปรับปรุงที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่ายลูกเสือ
จังหวัดบุรีรัมย์  ตำบลเสม็ด  อำเภอเมืองบุรีรัมย์  
จังหวัดบุรีรัมย์ 

3 หลัง 2,557,000  

 (3)  ปรับปรุงระบบไฟฟ้าค่ายลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์               
ตำบลเสม็ด  อำเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์ 

1 แห่ง 1,209,600  

 (4) ก่อสร้างระบบประปา  ค่ายลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์  
ตำบลเสม็ด  อำเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์ 

1 แห่ง 788,600  

 7) จังหวัดเชียงใหม่ 4 รายการ 3,977,000  
 (1) ปรับปรุงห้องน้ำ ห้องส้วมค่ายลูกเสือจังหวัดเชียงใหม่  

ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมืองเชียงใหม่                   
จังหวัดเชียงใหม่ 

1 หลัง 800,000  

 (2) ปรับปรุงห้องอาบน้ำรวม  ค่ายลูกเสือจังหวัดเชียงใหม่ 
ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมืองชียงใหม่                          
จังหวัดเชียงใหม่ 

1หลัง 500,000  

 (3) ปรับปรุงที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่ายลูกเสือ
จังหวัดเชียงใหม่  ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมือง
เชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ 

2 หลัง 2,577,000  
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ท่ี ยุทธศาสตร์ /โครงการ เป้าหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 (1) ปรับปรุงถังเก็บน้ำประปา  ค่ายลูกเสือจังหวัด
เชียงใหม่  ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมืองเชียงใหม่  
จังหวัดเชียงใหม่  

1  แห่ง 100,000  

 8) จังหวัดสงขลา 3 รายการ 5,798,000  

 (1) ปรับปรุงที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม                     
ค่ายลูกเสือรัตรสาร  ตำบลเขารูปช้าง                   
อำเภอเมืองสงขลา  จังหวัดสงขลา 

5 หลัง 4,533,000  

 (2) ก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม  ค่ายลูกเสือปาดังเบซาร์                    
ตำบลปาดังเบซาร์  อำเภอสะเดา  จังหวัดสงขลา 

1 หลัง 800,000  

 (3) ก่อสร้างที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่ายลูกเสือ              
ปาดังเบซาร์   ตำบลปาดังเบซาร์  อำเภอสะเดา  
จังหวัดสงขลา 

2 หลัง 1,840,000  

 (4) ก่อสร้างที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม                            
ค่ายลูกเสือปาดังเบซาร์  อำเภอสะเดา  จังหวัดสงขลา 

10 ฐาน 465,000  

 9)  จังหวัดนครศรีธรรมราช 3 รายการ 2,192,000  

 (1)  ปรับปรุงที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่ายลูกเสือจังหวัด
นครศรีธรรมราช  ตำบลนบพิตำ  อำเภอนบพิตำ                  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

1  หลัง 921,200  

 (2) ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์  ค่ายลูกเสือจังหวัด
นครศรีธรรมราช  ตำบลนบพิตำ  อำเภอนบพิตำ                  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

1  หลัง 470,800  

 (3) ก่อสร้างห้องส้วม ค่ายลูกเสือจังหวัดนครศรีธรรมราช   
ตำบลนบพิตำ  อำเภอนบพิตำ  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

1 หลัง 800,000  

 10) จังหวัดอุทัยธานี 1 รายการ 4,590,000  
         (1)  ปรับปรุงที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่ายลูกเสือจังหวัด 

              อุทัยธานี  ตำบลน้ำซึม  อำเภอเมืองอุทัยธานี                     
              จังหวัดอุทัยธานี 

5 หลัง 4,590,000  

 11)  จังหวัดยโสธร 2  รายการ 4,951,000  
 (1) ปรับปรุงที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม (ชาย หญิง)                  

ค่ายลูกเสือจังหวัดยโสธร  ตำบลเดิด  อำเภอเมือง  
จังหวัดยโสธร 

2 หลัง 3,674,000  

 (2) ปรับปรุงที่พักวิทยากร  ค่ายลูกเสือจังหวัดยโสธร  
ตำบลเดิด  อำเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร 

1  หลัง 1,277,000  

แผนปฏิบัติการของสำนกังานลูกเสือแห่งชาติ  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓                 ๓๙ 
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ท่ี ยุทธศาสตร์ /โครงการ เป้าหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 12) จังหวัดขอนแก่น   1 รายการ 1,371,000  

 (1) ปรับปรุงที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่ายลูกเสือจังหวัด
ขอนแก่น  ตำบลโคกสี  อำเภอเมืองขอนแก่น                       
จังหวัดขอนแก่น 

3 หลัง 1,371,000  

 13)  จังหวัดน่าน 7 รายการ 17,788,400  
 (1) ปรับปรุงระบบประปา  ค่ายลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษา

จังหวัดน่าน เขต 2  ตำบลเชียงกลาง  อำเภอเชียงกลาง  
จังหวัดน่าน 

1 แห่ง 478,000  

 (2) ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์  ค่ายลูกเสืออำเภอเวียงสา  
ตำบลอ่ายนาไลย  อำเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน 

1 หลัง 8,294,000  

 (3) ก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม ค่ายลูกเสือสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาน่าน เขต 2  ตำบลเชียงกลาง                         
อำเภอเชียงกลาง  จังหวัดน่าน  

2 หลัง 379,600  

 (4) ก่อสร้างห้องส้วม  ค่ายลูกเสืออำเภอเวียงสา                        
ตำบลอ่ายนาไลย  อำเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน 

1 หลัง 800,000  

 (5) ก่อสร้างโรงอาหาร ค่ายลูกเสือจังหวัดน่าน  ตำบลดู่ใต้  
อำเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่าน 

1  หลัง 3,553,000  

 (6) ก่อสร้างหอประชุม  ค่ายลูกเสือสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาน่าน  เขต 2  ตำบลเชียงกลาง                
อำเภอเชียงกลาง  จังหวัดน่าน 

1 หลัง 2,876,300  

 (7) ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมรางระบายน้ำ    
ค่ายลูกเสือสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาน่าน เขต 2  
ตำบลเชียงกลาง  อำเภอเชียงกลาง  จังหวัดน่าน 

1 แห่ง 1,407,500  

 14 )  จังหวัดระนอง 1 รายการ 4,890,000  
 (1) ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์  ค่ายลูกเสือจังหวัดระนอง  

ตำบลราชกรูด  อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง 
1 หลัง 4,890,000  

 15)  จังหวัดนครพนม 1 รายการ 2,747,000  
 (1) ปรับปรุงโรงอาหารพร้อมครุภัณฑ์  ค่ายลูกเสือจังหวัด

นครพนม  ตำบลหนองญาติ  อำเภอเมืองนครพนม                 
จังหวัดนครพนม 

1 หลัง 2,747,000  
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ท่ี ยุทธศาสตร์ /โครงการ เป้าหมาย งบประมาณ 
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 16)  จังหวัดสุโขทัย 2 รายการ 1,330,100  

 (1) ปรับปรุงโรงอาหารค่ายลูกเสือจังหวัดสุโขทัย                        
ตำบลเมืองเก่า  อำเภอเมืองสุโขทัย  จังหวัดสุโขทัย 

1 หลัง 723,500  

 (2) ก่อสร้างระบบประปา  ค่ายลูกเสือจังหวัดสุโขทัย                
ตำบลเสม็ด  อำเภอเมืองสุโขทัย  จังหวัดสุโขทัย 

1 แห่ง 606,600  

 17)  จังหวัดพิจิตร 1 รายการ 685,000  
 (1) ปรับปรุงหอประชุมค่ายลูกเสือจังหวัดพิจิตร                    

ตำบลโรงช้าง  อำเภอเมืองพิจิตร  จังหวัดพิจิตร 
1 หลัง 685,000  

 18)  จังหวัดกาญจนบุรี 3  รายการ 2,640,000  
 (1) ปรับปรุงห้องน้ำ  ห้องส้วม  ค่ายลูกเสือจังหวัด

กาญจนบุรี ตำบลพนมทวน  อำเภอพนมทวน                 
จังหวัดกาญจนบุรี 

1 หลัง 800,000  

 (2) ปรับปรุงที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่ายลูกเสือจังหวัด
กาญจนบุรี   ตำบลพนมทวน   อำเภอพนมทวน        
จังหวัดกาญจนบุรี 

2 หลัง 1,840,000  

 (3) ก่อสร้างฐานกิจกรรม  ค่ายลูกเสือจังหวัดกาญจนบุรี   
ตำบลพนมทวน  อำเภอพนมทวน  จังหวัดกาญจนบุรี 

10 ฐาน 465,000  

 19) จังหวัดปราจีนบุรี 2 รายการ 10,915,000  
 (1) ปรับปรุงห้องน้ำรวม  ค่ายลูกเสือจังหวัดปราจีนบุรี  

ตำบลดงขี้เหล็ก  อำเภอเมือง  จังหวัดปราจีนบุรี 
1 หลัง 2,915,000  

 (2) ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ค่ายลูกเสือจังหวัด
ปราจีนบุรี  ตำบลดงขี้เหล็ก  อำเภอเมือง                       
จังหวัดปราจีนบุรี 

1 หลัง 8,000,000  

 20)  จังหวัดนครราชสีมา 2 รายการ 10,915,000  

 (1) ปรับปรุงห้องน้ำรวม  ค่ายลูกเสือจังหวัดนครราชสีมา  
ตำบลสุรนารี  อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 

1 หลัง 2,915,000  

 (2) ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์  ค่ายลูกเสือจังหวัด
นครราชสีมา  ตำบลสุรนารี  อำเภอเมืองนครราชสีมา  
จังหวัดนครราชสีมา 

1 หลัง 8,000,000  

 21)  จังหวัดสุรินทร์ 1 รายการ 2,915,000  
 (1) ปรับปรุงห้องน้ำรวม  ค่ายลูกเสือจังหวัดสุรินทร์             

ตำบลนอกเมือง  อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 
1 หลัง 2,915,000  
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ท่ี ยุทธศาสตร์ /โครงการ เป้าหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 22)  จังหวัดอ่างทอง 1  รายการ 2,915,000  

 (1) ปรับปรุงห้องน้ำรวม  ค่ายลูกเสือจังหวัดอ่างทอง  
ตำบลป่าง้ิว  อำเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง 

1 หลัง 2,915,000  

 23)  จังหวัดเลย 2 รายการ 5,830,000  
 (1) ปรับปรุงห้องน้ำรวม  ค่ายลูกเสือจังหวัดเลย                 

ตำบลกกดู่  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 
1 หลัง 2,915,000  

 (2)  ปรับปรุงที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่ายลูกเสือ
จังหวัดเลย  ตำบลกกดู่  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 

4 หลัง 3,680,000  

 24)  จังหวัดพัทลุง 2 รายการ 6,595,000  
 (1) ปรับปรุงห้องน้ำรวม  ค่ายลูกเสือจังหวัดพัทลุง                

ตำบลลำปำ  อำเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง 
1 หลัง 2,915,000   

 (2) ปรับปรุงที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่ายลูกเสือจังหวัด
พัทลุง  อำเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง 

4  หลัง 3,680,000  

 25) จังหวัดชลบุรี 3 รายการ 3,172,000  
 (1) ปรับปรุงอาคารพลับพลาที่ประทับ                        

ค่ายลูกเสือวชิราวุธ  ตำบลบางพระ  อำเภอศรีราชา  
จังหวัดชลบุรี 

1 หลัง 1,016,000  

 (2) ก่อสร้างที่จอดรถพร้อมห้องน้ำคนพิการ                   
ค่ายลูกเสือวชิราวุธ  ตำบลบางพระ  อำเภอศรีราชา  
จังหวัดชลบุรี 

2 หลัง 1,196,000  

 (3) ก่อสร้างฐานกิจกรรม  ค่ายลูกเสือวชิราวุธ                
อำเภอศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

20 ฐาน 960,000  

 26) จังหวัดนครนายก 1 รายการ 800,000  

 (1) ก่อสร้างห้องส้วม  ค่ายลูกเสือจังหวัดนครนายก             
ตำบลสาลิกา  อำเภอเมืองนครนายก                       
จังหวัดนครนายก 

1  หลัง 800,000  

ยุทธศาสตร์ท่ี 3  พัฒนาระบบ วิธีการบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ให้มีประสิทธิภาพ 
                     จำนวน  1  โครงการ  เป็นเงิน 1,000,000 บาท 

8 โครงการพัฒนาการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพค่ายลูกเสือ
อย่างยั่งยืน 

  1,000,000 ส่วนกิจการค่าย
ลูกเสือ  
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ท่ี ยุทธศาสตร์ /โครงการ เป้าหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4  ส่งเสริม สนับสนุน การยกระดับมาตรฐานบุคลากรและเครือข่ายทางการลูกเสือ  
                      จำนวน  3  โครงการ เป็นเงิน  98,620,000 บาท 

9 โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานลูกเสือจังหวัด
สำนักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษา  และสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัด   

- สนง.ลส.จ. 
76 จังหวัด 
- สำนักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัด 77 
จังหวัด 

27,720,000 ส่วนอำนวยการ 
  

10 โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ  

120 คน 1,400,000 ส่วนอำนวยการ  
  

 - กิจกรรมที่ 1 การเพ่ิมสมรรถนะ ระเบียบงานสารบรรณ  
   และการเขียน หนังสือราชการ  วงเงิน  470,000 บาท   

   

 - กิจกรรมที่ 2 จัดทำการบรรยายลักษณะงาน  
  (JOB DESCRIPTION) ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ   
  วงเงิน  150,000 บาท 
-  กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
   การปฏิบัติงานสร้างความผูกพันในองค์กร    
   วงเงิน  780,000 บาท 

    

11 โครงการสร้างกระบวนทัศน์เพ่ือพัฒนาลูกเสือจิตอาสา               
ตามวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ  7 กิจกรรม  
ประกอบด้วย 

1) การจัดงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า                   
วงเงิน  450,000  บาท 

2) การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  
วงเงิน  8,200,000  บาท 

3) การจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ    
พระเจ้าอยู่หัว     วงเงิน  4,380,000  บาท                        

4) งานชุมนุมลูกเสือสามัญแห่งชาติ  ครั้งที่ 1                      
วงเงิน  21,000,000 บาท     

   62,500,000 ส่วนอำนวยการ 
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ท่ี ยุทธศาสตร์ /โครงการ เป้าหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 5) การประชุมคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดเพ่ือขับเคลื่อน
กิจการลูกเสือในส่วนภูมิภาค วงเงิน  3,800,000  บาท 

6) การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรเพ่ือขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์กิจการลูกเสือ  วงเงิน  670,000  บาท 

7) ลูกเสือมัคคุเทศก์  วงเงิน  24,000,000  บาท 

   

ยุทธศาสตร์ท่ี 5  พัฒนาระบบ รูปแบบการบริหารจัดการกิจการลูกเสือตามหลักธรรมาภิบาล 
                     จำนวน 5  โครงการ  เป็นเงิน  602,000  บาท 

12 โครงการตรวจสอบด้านการเงิน  การปฏิบัติตามกฎหมา ย  
ข้อบังคับ ระเบียบ  และเปิดคลินิกให้คำปรึกษาแนะนำ 

 79,650 หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 
 

13 โครงการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายใน รายงานผล
การสอบทาน
การประเมิน 
ผลการควบคุม
ภายใน แบบ 
ปส. 1 ฉบับ 

32,150 หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 
  

14 โครงการตรวจสอบการดำเนินงานของส่วนอำนวยการ สำนักงาน
ลูกเสือแห่งชาติ 

 1 เร่ือง 
 

90,200 หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 
  

15 โครงการประชาสัมพันธ์กิจการลูกเสือ 1 เรื่อง 250,000 ส่วนอำนวยการ 
  

16 โครงการพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 

1 ระบบ 150,000 ส่วนอำนวยการ 
 

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 224,946,800   
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดกิจกรรมฝึกอบรมลูกเสือให้ทันสมัย                

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

 หลักสูตรและกิจกรรมการฝึกอบรมลูกเสือทุกระดับ/ประเภท มีความทันสมัย 

ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าประสงค์ 

 1. จำนวนหลักสูตรการฝึกอบรมลูกเสือทุกระดับ/ประเภท ที่ได้รับการพัฒนาให้ทันสมัย 
 2. จำนวนกิจกรรมการฝึกอบรมลูกเสือทุกระดับ/ประเภท ที่ได้รับการพัฒนาให้ทันสมัย 

กลยุทธ์ตามยุทธศาสตร์ 

 1. ทบทวนเนื้อหาให้ทันสมัย 
 2. ปรับกระบวนการเรียนรู้เป็น Active Learning 

3. พัฒนาสื่อให้ทันสมัย    

แผนงานโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ 

1. โครงการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือและบุคลากรที่เก่ียวข้อง   
ประกอบด้วย  4  กิจกรรม     

  -  กิจกรรมที่ 1   การพัฒนาผู้กำกับลูกเสือให้มีคุณวุฒิวูดแบดจ์  
               ในโอกาสครบ 100 ปี การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือโลก     
  -  กิจกรรมที่ 2   การปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ และกฎกระทรวง  
               ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ       
  -  กิจกรรมที่ 3   การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสำรอง  ขั้นความรู้ชั้นสูง  (A.T.C)  
  -  กิจกรรมที่ 4   การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ                     
                 ขั้นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (4 ท่อน)   

2. โครงการอภิปรายเยาวชนลูกเสือโลก ครั้งที่ 14 ณ ประเทศอิยิปต์ 
(World Scout Youth Forum 2020 , Egypt)   

3. โครงการจัดส่งคณะผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมการประชุมสมัชชาลูกเสือโลก  ครั้งที่ 42   
ณ ประเทศอิยิปต์  (42 nd  World Scout Conference 2020, Egypt) 

4. โครงการงานชุมนุมลูกเสือภาคพ้ืนยุโรป ณ ประเทศโปแลนด์ (European Jamboree 2020) 
5. โครงการประชุมสุดยอดผู้นำลูกเสือภาคพ้ืนเอเชีย – แปซิฟิก    ครั้งที่ 10 
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โครงการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือและบุคลากรท่ีเก่ียวข้อง  
แผนงาน  :  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
ผลผลิต  :  ผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม 
ยุทธศาสตร์ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ :  
ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดกิจกรรมฝึกอบรมลูกเสือให้ทันสมัย 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

กิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี  มีความ
รับผิดชอบช่วยสร้างสรรค์สังคมให้มีความเจริญก้าวหน้า  โดยผู้ที่มีบทบาทสำคัญอย่างมากในการดำ เนิน งาน               
คือ ผู้กำกับลูกเสือและรองผู้กำกับลูกเสือในสถานศึกษาทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  ซ่ึงจะเป็นผู้ทำหน้าที่
ฝึกอบรมลูกเสือให้เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายที่กำหนด  รวมทั้งผู้ที่จะทำหน้าที่ผู้อำนวยการฝึกอบรม หรือ
วิทยากรให้การฝึกอบรมจะต้อง เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจ  ในกระบวนการลูกเสืออย่างแท้จริง   
  นอกจากนี ้ ตามมาตรา 9 ของพระรา ชบ ัญญั ต ิล ู กเส ือ พ.ศ. 2551 ได้กำหนด ให้
กระทรวงศึกษาธิการ  มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนงานของคณะลูกเสือแห่งชาติ  ดังนั้น  สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
ซ่ึงเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่ดูแลงานลูกเสือ ได้เห็นความจำเป็นดังกล่าวจึงจัดทำ โคร งการ
ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือและบุคลากรที่เก่ียวข้อง  ขึ้น  โดยใช้แนวทางการฝึกอบรม
ของสำนักงานลูกเสือโลก  และคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาบุคลากร สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ  ทั้งนี้เพ่ือเป็นการ
ส่งเสร ิมให้ผ ู้บังคับบัญชาลูกเสือ  ซึ ่งเป็นระดับผู ้บริหารหน่วยงานต่าง ๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้ง 
ผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนกิจการลูกเสือ  ให้มีโอกาสเข้ารับการฝึกอบรม เพ่ือจะได้นำเอาหลักการ แนวคิด และวิธีการ
ทางกระบวนการลูกเสือ  ไปปรับปรุงคณะผู้ให้การฝึกอบรมในสังกัดของตนให้มีประสิทธิ ภา พดียิ่ งขึ้ น ต่อ ไป  
รวมทั้งเพ่ือให้สามารถนำเอาเทคนิควิธีการต่าง ๆ ไปใช้ในการดำเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาเยาวชนโดยผ่าน
กระบวนการลูกเสือได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  รวมทั้งสามารถให้คำแนะนำแก่ผู้เก่ียวข้องได้ต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร คู่มือ และกิจกรรมลูกเสือให้มีความทันสมัย   
 2.2  ส่งเสริม สนับสนุนและจัดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือหลักสูตรต่าง ๆ   
                   ทัง้ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
 2.3  ส่งเสริม พัฒนามาตรฐานการทำงานของบุคลากรลูกเสือทุกระดับ  
 2.4  จัดทำข้อบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเพ่ือใช้ในการดำเนินงานฝึกอบรม 
                   ตามพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551           
 
3. เป้าหมาย   
          3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ   
                -  ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ บุคลากรทางการลูกเสือ  จำนวน 5,150   คน 
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       -  จำนวนกฎระเบียบ หลักสูตร   ข้อบังคับ และกฎกระทรวง   ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาลูกเสือ   
                    และบุคลากรทางการลูกเสือสอดคล้องกับ พรบ.ลูกเสือ พ.ศ. 2551     
                      

3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
ผู้ผ่านการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการลูกเสือ และสามารถนำความรู้และทักษะใน
กระบวนการลูกเสือไปพัฒนาและปรับใช้ในการปฏิบัติงาน  
  

4. แนวทางการดำเนินงาน 
 ประกอบด้วย  4  กิจกรรม   รวมเป็นเงิน  1,870,000  บาท  ดังนี้ 

 กิจกรรมที่ 1  :   การพัฒนาผู้กำกับลูกเสือให้มีคุณวุฒิวูดแบดจ์  ในโอกาสครบ 100 ปี 
                     การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือโลก  
 กิจกรรมที่ 2  :   การปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ และกฏกระทรวง ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาลูกเสือ 
                               และบุคลากรทางการลูกเสือ 
 กิจกรรมที่ 3  :   การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสำรอง  ขั้นความรู้ชั้นสูง  (A.T.C) 
          กิจกรรมที่ 4  :    การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ  ขั้นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ  
                               (4 ท่อน) 
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กิจกรรมท่ี 1  : การพัฒนาผู้กำกับลูกเสือให้มีคุณวุฒิวูดแบดจ์  ในโอกาสครบ 100 ปี 
                                 การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือโลก  
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 กิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี มีควา มรับผิดชอบ               
ช่วยสร้างสรรค์สังคมให้มีความเจริญก้าวหน้า ซ่ึงเป็นส่วนช่วยในการพัฒนาประเทศได้ทางหนึ่ง นอกจากนี้
ก ิจกรรมลูกเสือย ังเป็นกิจกรรมที ่จ ัดข ึ ้นในสถานศึกษาเกือบทุกแห่ง ซึ ่งจำเป็นต้องมีบ ุคลากรที่มีความรู้                  
ความชำนาญ  และทักษะด้านต่าง ๆ ในกิจกรรมลูกเสือ เพื ่อให้การดำเนินกิจกรรมลูกเสือเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  โดยบุคลากรที่มีคุณภาพนั้นย่อมได้มาจากการฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้เล ็งเห็นความจำเป็นดังกล่าว  โดยเฉพาะผู ้กำกับลูกเสือที ่ส ังกัด                          
อยู่ตามสถานศึกษา  ซ่ึงเป็นผู้พัฒนาตัวลูกเสือและเนตรนารีโดยตรง  ในปัจจุบันมีผู้กำกับลูกเสือที่ยังไม่ไ ด้รับการ
พัฒนาและตกค้างอยู่จำนวนมาก  ทำให้มีความจำเป็นที ่จะต้ องพัฒนาผู้กำกับลูกเสือให้มีคุณวุฒิวูดแบดจ์                   
และเพื ่อให้มีความร ู ้ เป ็นไปในแนวทางเดียวกัน และมีความทันสมัยต่อสภาพปัจจ ุบ ัน  เพื ่อให้นำไปใช้                     
ในการปฏิบัติในกองลูกเสือได้อย่างถูกต้อง 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1  เพ่ือพัฒนาผู้กำกับลูกเสือให้มีคุณวุฒิวูดแบดจ์ 2 ท่อน 
2.2  เพ่ืออบรมทบทวนผู้กำกับลูกเสือให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ และเจตคติในการฝึกอบรมลูกเสือ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.3  เพ่ือเพ่ิมขวัญกำลังใจให้ผู้กำกับลูกเสือที่ทำหน้าที่ฝึกอบรมลูกเสือและพัฒนาตนเองให้มีคุณวุฒิ 
       สูงขึ้น 

 
3.  เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ  ผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่ผ่านการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ชั้นสูง เ กินกว่ า 2 ปี  
        (5 มี.ค.2551 – 30 เม.ย. 2560)  จำนวน 5,000 คน 

เชิงคุณภาพ   ผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่ผ่านการพัฒนาสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติใช้ในกองลูกเสือหรือ    
      หน่วยงานที่ต้นเองดูแลอยู่ได้ 

 
4.  วิธีการดำเนินงาน 

4.1  รับสมัครผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่ผ่านการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูงเกิน 2 ปี  
       ต้ังแต่วันที่ 5 มีนาคม 2551 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2560 และยังไม่ได้รับการแต่งต้ังให้มี 
        คุณวุฒิวูดแบดจ์ 
4.2  แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจขั้นที่ 5 เพ่ือรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 
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4.3  ดำเนินการฝึกอบรมทบทวน 
4.4  ดำเนินการตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล 
4.5  สรุป ประเมินผล และรายงานผล 

 
5. คุณสมบัติของผู้เข้าโครงการ 

5.1  ผ่านการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูงทุกประเภท  ต้ังแต่วันที่ 5 มีนาคม 2551 ถึงวันที่            
      30 เมษายน 2560 และยังไม่ได้รับการแต่งต้ังให้มีคุณวุฒิวูดแบดจ์ 
5.2  ผ่านการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับผู้นำขั้นความรู้ชั้นสูง ต้ังแต่วันที่ 5 มีนาคม 2551           
      ถึงวันที่ 30 เมษายน 2560 และยังไม่ได้รับการแต่งต้ังให้มีคุณวุฒิวูดแบดจ์ 
5.3  ได้รับแต่งต้ังให้มีตำแหน่งทางลูกเสือในกองลูกเสือหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

 
6.  ระยะเวลาและสถานท่ีดำเนินการ   

6.1  รับสมัคร ต้ังแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 – 28 กุมภาพันธ์ 2563 
6.2  จัดฝึกอบรมทบทวนและตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล  
       ระหว่างวันที่ 1 – 30 เมษายน  2563 ประเภทละ 3 วัน 2 คืน  ค่ายลูกเสือวชิราวุธ  
       อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี 

7.  งบประมาณ 
   จำนวน 670,000  บาท (หกแสนเจ็ดหม่ืนบาทถ้วน)  

 
8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส่วนพัฒนาลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 
 
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

9.1 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่ผ่านการพัฒนามีคุณวุฒิทางลูกเสือที่สูงขึ้น 
9.2 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่ผ่านการพัฒนาสามารถนำความรู้ที่ไปปฏิบัติใช้ในกองลูกเสือหรือหน่วยงาน  
     ที่รับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

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

 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการของสำนกังานลูกเสือแห่งชาติ  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓                 ๔๙ 
 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.hertfordshirescouts.org.uk/home/hertfordshire-scouts-logo-stack&psig=AOvVaw0g8io8P0s-xQuvCss6M3Im&ust=1584082330061000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCICJidmslOgCFQAAAAAdAAAAABAJ


 

   
 

กิจกรรมท่ี 2   การปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ และกฎกระทรวง ท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาลูกเสือ 
                         และบุคลากรทางการลูกเสือ 

 1. หลักการและเหตุผล 

  กิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมที่มีว ัตถ ุประสงค์ที ่จะพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี  มีความ
รับผิดชอบ ช่วยสร้างสรรค์สังคมให้มีความเจริญก้าวหน้า ซ่ึงเป็นส่วนช่วยในการพัฒนาประเทศเทศไ ด้ทา งหนึ่ง 
นอกจากนี้กิจกรรมลูกเสือยังเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นในสถานศึกษาเกือบทุกแห่ง ซ่ึงจำเป็นต้องมีบุคลากรที่มีควา มรู้  
ความชำนาญ และทักษะด้านต่าง ๆ ในกิจกรรมลูกเสือ เพื ่อให้การดำเ น ินกิจกรรมลูกเสือเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพโดยบุคลากรที่มีคุณภาพนั้นย่อมได้มาจากการฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ  ได้เล ็งเห็นความจำเป็นดังกล่าว โดยเฉพาะการจัดทำระเบียบ 
ข้อบังคับ และกฎกระทรวง  ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ  เพ่ือให้การปฏิบั ติ
หน้าที่ของ ผู้บริหารงานลูกเสือ ผู้กำกับลูกเสือ  สังกัดสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ  และสำนักงานลูกเสือจังหวัด  
ดำเนินไปในแนวทางเดียวกัน  จึงเห็นสมควรจัดให้มีการสัมมนาจัดทำระเบียบ ข้อบังคับ  และกฎกระทร วง                  
ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือให้สอดคล้องกับ พรบ.ลูกเสือ 2551  สามารถนำไปใช้
ในการดำเนินงานด้านลูกเสือได้อย่างถูกต้อง  และให้คำแนะนำแก่ผู้เก่ียวข้องได้ต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้ผู้บริหารงานลูกเสือ และผู้กำกับลูกเสือ ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาลูกเสือและบุคลากร
ทางการลูกเสือ  มีความรู้ ความเข้าใจ  ในจุดมุ่งหมายอย่างถูกต้อง ชัดเจน เป็นในแนวทางเดียวกัน  

2.2 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ  และสำนักงานลูกเสือจังหวัดที่เก่ียวข้องกับ
การพัฒนาลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ  สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 

3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ  จำนวนผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ในระเบียบ ข้อบังคับ และกฏกระทรวงเข้าร่วม

ประชุมฯ จำนวน 50 คน และคณะทำงาน 20 คน 
3.2 เช ิงคุณภาพ  สำนักงานลูกเสือแห่งชา ติ มีร ะเบ ียบ ข้อบังคับ  และกฏกระทร วง                    

ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือสอดคล้องกับ พรบ.ลูกเสือ 2551  และสามารถ
นำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  
4. วิธีดำเนินการ 

4.1 ขออนุมัติโครงการ 
4.2 ประสานงานสถานที่ในการจัดเตรียมสถานที่ประชุม 
4.3 พิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ในระเบียบ ข้อบังคับ และกฏกระทรวง 
4.4 แต่งต้ังคณะทำงาน 
4.5 ประชุมมอบหมายงาน 
4.6 ดำเนินการประชุม 
4.7 ประเมินผล สรุปรายงานผลการประชุม 
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5. ระยะเวลา 
               ระยะเวลาจัดประชุม 5 วัน  ในเดือนมีนาคม – กันยายน   ณ  โรงแรมในกรุงเทพมหานคร 
 
6. งบประมาณ 

 จำนวน  380,000 บาท  (สามแสนแปดหม่ืนบาทถ้วน) 
 

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส่วนพัฒนาลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 

8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
8.1 ผู้บริหารงานลูกเสือ และผู้กำกับลูกเสือ ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาลูกเสื อและบุ คลา กร

ทางการลูกเสือ  มีความรู้ ความเข้าใจ  ในจุดมุ่งหมายอย่างถูกต้อง ชัดเจน เป็นในแนวทางเดียวกัน 
8.2 ผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ  และสำนักงานลูกเสือจังหวัดที่ เก่ียวข้ อง กับการ

พัฒนาลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ  สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 
 

-------------------------------- 
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กิจกรรมท่ี 3 : การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสำรอง  ขั้นความรู้ชั้นสูง  (A.T.C) 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

กระทรวงศึกษาธิการมีมาตรการและแนวทางยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนและการจัดกิจ กรรม
ลูกเสือในสถานศึกษาให้สถานศึกษาทุกแห่งถือว่า  กิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารี  เป็นกิจกรรมหลักในการ พัฒนา
ผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช  2551 และในปี พ.ศ. 2562  ได้ครบรอบ           
61 ปี กิจการลูกเสือสำรองของประเทศไทย  ได้มีการกำหนดจ ัดงานชุมน ุมลูกเสือสำรอง คร ั ้งที่  1 ในวันที่                        
5 สิงหาคม 2562  พร้อมกันทั่วประเทศ  เพ่ือเป็นการส่งเสริมลูกเสือสำรองให้รักและศรัทธาในกระบวนการ
ลูกเสือและเป็นการพัฒนาเยาวชนให้มีระเบียบวินัย แล้วนั้น ปรากฏว่ายังมีบุคคลากรทางการลูกเสื อที่ ผ่านการ
จัดการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสำรอง  ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C)  ในแต่ละจังหวัดมีน้อยมาก  
 สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ จึงได้กำหนดจัดการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสำรอง  ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C )  
สำหร ับบุคลากรทางการลูกเสือ  และผู ้ส ่งเสร ิมสนับสนุนกิจการลูกเสือ  เพื ่อให้เป ็นไปตามนโยบายของ   
คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ  และสอดคล้องกับแนวการฝึกอบรมของคณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกอบรม
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  ในการต่อยอดส่งเสริมการจัดกิจกรรมของลูกเสือสำรองให้ต่อเนื่อง  และพัฒนาบุคลากร
ด้านการลูกเสือให้มีความรู้ ความเข้าใจ  และทักษะทางกระบวนการลูกเสือสำรองอย่างแท้จริง  เพ่ือจะได้นำไปใช้
ในการดำเนินงานในกองลูกเสือสำรอง  รวมทั้งสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพ่ือฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือให้มีความรู้ ความเข้าใจจุดหมาย วัตถุประสงค์และวิ ธีก าร ในการ
ฝึกอบรมเยาวชนแบบใหม่ตามแนวของสำนักงานลูกเสือโลก เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามอุดมการณ์ของสำนักงาน
คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 
 2.2  เพื ่อให้ผ ู ้กำกับลูกเสือ สามารถวางแผนดำเน ินการฝึกอบรมลูกเสือตามแนวการฝึกอบรม             
แบบใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.3  เพ่ือให้ผู้กำกับลูกเสือ สามารถทำหน้าที่บริหารกิจการลูกเสือในกลุ่มหรือกองลูกเสือของตน เองไ ด้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.4  เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ สามารถพัฒนาตนเองด้านลูกเสือ เพ่ือขอรับเครื่องหมายที่สูงขึ้น 

  
3.  เป้าหมาย 
  3.1  เชิงปริมาณ จัดการฝึกอบรมผู้กำกับสำรอง ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) รุ่นละ  60  คน  
  3.2  เชิงคุณภาพ    ผู้ผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)      
มีทักษะความรู้ ความสามารถทางวิชาลูกเสือ ได้ประสบการณ์เพ่ือไปพัฒนาการฝึกอบรมการบริหารงานลูกเสือใน
กลุ่ม / กองลูกเสือ และในโรงเรียนของตนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 
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4.  วิธีการดำเนินงาน 
 4.1  ขออนุมัติโครงการ 

4.2  ประสานงานสถานที่จัดฝึกอบรม และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
4.3  ประสานงานหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาส่งบุคลากรในสังกัด 
      เข้ารับการฝึกอบรม 

 4.4  พิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมและตอบรับ 
 4.5  แต่งต้ังคณะวิทยากร  ประชุมมอบหมายงาน 
 4.6  ดำเนินการฝึกอบรมแบบอยู่ค่ายพักแรม  โดยใช้หลักสูตรตามแนวทางของ 
        สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 

4.7  ประเมินผล  สรุปรายงานผลการฝึกอบรม           
ที ่ หน่วยงาน จำนวน 

1. สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 5 คน 
2. สำนักงานลูกเสือจังหวัด 50 คน 

3. หน่วยงานภาคีที่เก่ียวข้อง 5 คน 
  รวม 60  คน 

 
5.  ระยะเวลาและสถานท่ีดำเนินการ   

 ระหว่างเดือนเมษายน – มิถุนายน  2563 
ณ  ค่ายลูกเสือวชิราวุธ  อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี 

 
6.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส่วนพัฒนาลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 

  
7.  งบประมาณ 

   จำนวน 420,000 บาท (สี่แสนสองหม่ืนบาทถ้วน)   
 
8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

8.1  ผู้ผ่านการฝึกอบรมฯ มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของผู้กำกับลูกเสือสำรองดียิ่งขึ้น 
8.2  ผู้ผ่านการฝึกอบรมฯ สามารถนำความรู้ ไปฝึกอบรมลูกเสือสำรองในโรงเรียนของตนเองไ ด้อย่า งมี

คุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
8.3  ผู้ผ่านการฝึกอบรมฯ สามารถนำความรู้ ไปพัฒนาตนเองด้านลูกเสือได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
------------------------------------------ 
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กิจกรรมท่ี 4 :  การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ  ขั้นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (4 ท่อน) 

1.  หลักการและเหตุผล 

กิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี  มีความรับผิดชอบ  
ช่วยสร้างสรรค์สังคมให้มีความเจริญก้าวหน้า  โดยผู้ที่มีบทบาทสำคัญอย่างมากในการดำเนินงาน คือ  ผู้กำกับ
ลูกเสือและรองผู้กำกับลูกเสือในสถานศึกษาทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  ซ่ึงจะเป็นผู้ทำ หน้า ที่ฝึ กอบรม
ลูกเสือให้เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายที่กำหนด  รวมทั้งผู้ที่จะทำหน้าที่ผู้อำนวยการฝึกอบรม หรือวิทยากร
ให้การฝึกอบรมจะต้อง เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจ  ในกระบวนการลูกเสืออย่างแท้จริง   

นอกจากนี้ ตามมาตรา 9 ของพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 ได้กำหนดให้กระทรวง ศึกษาธิ การ                 
มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนงานของคณะลูกเสือแห่งชาติ  ดังนั้น  สำนักงานลูกเสือแห่งชา ติซ่ึ ง เป็ นหน่วยงาน        
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่ ดูแลงานลูกเสือ ได้เห็นความจำเป็นดังกล่าวจึงจัดทำโครงการฝึกอบรมบุคลากร
ทางการลูกเสือ  ข ั ้นหัวหน้าผู ้ให ้การฝึกอบรมผู ้กำกับลูกเสือ ( Leader Trainers Course : L.T.C.)  ขึ้น                     
โดยใช้แนวทางการฝึกอบรมของสำนักงานลูกเสือโลก  และคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาบุคลากร สำนักงานลูกเสือ
แห่งชาติ  ทั ้งน ี ้ เพื ่อเป็นการส่งเสร ิมให้ผ ู ้บังคับบัญชาลูกเสือซึ ่งเป็นระดับผู ้บร ิหารหน่วยงานต่าง ๆ ของ
กระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้ง ผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนกิจการลูกเสือ  ให้มีโอกาสเข้ารับการฝึกอบรม เพ่ือจะได้นำเอา
หลักการ แนวคิด และวิธีการ ทางกระบวนการลูกเสือ  ไปปรับปรุงคณะผู้ให้การฝึกอบรมในสังกัดของตน ให้ มี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นต่อไป  รวมทั้งเพ่ือให้สามารถนำเอาเทคนิควิธีการต่าง ๆ ไปใช้ในการดำเนินการจัดกิจกรรม
เพื ่อพัฒนาเยาวชนโดยผ่านกระบวนการลูกเสือได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  รวมทั ้งสามารถให้
คำแนะนำแก่ผู้เก่ียวข้องได้ต่อไป 

2.  วัตถุประสงค์ 

2.1  เพ่ือให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถทำหน้าที่ผู้อำนวยการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ  ขั้นความรู้ชั้นสูง  
(A.T.C.) หรือเป็นวิทยากรให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือได้ 

2.2  เพ่ือให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์  เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะในการ
ฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ  ตามแนวทางของสำนักงานลูกเสือโลก  

2.3  เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพของผู้ผ่านการฝึกอบรม  ให้สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาเยาวชน  โดย
ผ่านกระบวนการลูกเสือ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น 
3.  เป้าหมาย 

 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ  จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม  45  คน 
1. สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 5 คน 
2. สำนักงานลูกเสือจังหวัด 35 คน 
3. หน่วยงานภาคีที่เก่ียวข้อง 5 คน 
  รวม 45  คน 
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3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถทำหน้าที่  ผู้อำนวยการฝึกอบรมผู้กำกับลูก เสือ  
ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)  ผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ  และสามารถนำความรู้ ทักษะ ไปใช้ในการจัดกิจกรรม
พัฒนาเยาวชนโดยผ่านกระบวนการลูกเสือ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น 

4.  วิธีการดำเนินงาน 

4.1  ขออนุมัติโครงการ 
4.2  ประสานงานสถานที่จัดฝึกอบรม  และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
4.3  ประสานงานหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาส่งบุคลากรในสังกัด 
      เข้ารับการฝึกอบรม 
4.4  พิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมและตอบรับ 
4.5  แต่งต้ังคณะวิทยากร  ประชุมมอบหมายงาน 
4.6  ดำเนินการฝึกอบรมแบบอยู่ค่ายพักแรม  โดยใช้หลักสูตรตามแนวทางของสำนักงาน      
      ลูกเสือโลก และสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 
4.7  ประเมินผล  สรุปรายงานผลการฝึกอบรม 

5.  ระยะเวลาและสถานท่ีดำเนินการ 

 ระหว่างเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2563    (ระยะเวลาอบรม 7 วัน) 
ณ  ค่ายลูกเสือวชิราวุธ  อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี 
 

6. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส่วนพัฒนาลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ 

7.  งบประมาณ 

   จำนวน 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน)   

8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

8.1  ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถทำหน้าที่ผู้อำนวยการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ  ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) 
ผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ  และสามารถนำความรู้ ทักษะ ไปใช้ในการจัดกิจกรรมพัฒนาเยาวชนโดยผ่าน
กระบวนการลูกเสือ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น 

8.2 ผู้ผ่านการฝึกอบรมได้แลกเปลี่ยน  ความรู้ ประสบการณ์ ทักษะในการฝึกอบรม ซ่ึงเป็นการพัฒนา
ศักยภาพผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 

 

----------------------------------------- 
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โครงการอภิปรายเยาวชนลูกเสือโลก ครั้งท่ี 14  ณ ประเทศอียิปต์ 
(14th World Scout Youth Forum 2020, Egypt) 

แผนงาน  :  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
ผลผลิต  :  ผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม 
ยุทธศาสตร์ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ : ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดกิจกรรม
ฝึกอบรมลูกเสือให้ทันสมัย 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล  
  ด้วยสำนักงานลูกเสือและเนตรนารีสาธารณร ัฐอาหร ับอียิปต์ ( EFSGG) ได้ร ับเลือกให้เป็น
เจ ้าภาพจ ัดงานทั ้งหมด 2 กิจกรรมระดับโลกในปี 2020 ได้แก่ การประชุมสมัชชาลูกเสือโลก คร ั ้งที ่  42                     
(42nd World Scout Conference) และการอภิปรายเยาวชนลูกเสือโลก ครั้งที่ 14 (14 th World Scout Youth) 
โดยมีการสนับสนุนจากสำนักงานลูกเสือโลก (WOSM) ซ่ึงในการจัดการอภิปรายเยาวชนลูกเสือโลกนั้น ถือเป็น
เวทีลูกเสือโลก และเป็นสื่อกลางที่เยาวชนจะได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และเสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่
เป็นรูปธรรมเพ่ือเสนอในการประชุมสมัชชาลูกเสือโลก ซ่ึงมีความสอดคล้องกัน นับได้ว่าเป็นหนึ่งในกิจกรรมลูกเสือ
ที ่สำคัญของลูกเสือโลก โดยในคร ั ้งน ี ้  สำน ักงานลูกเสือและเนตรนาร ีสาธารณรั ฐอาหร ับอีย ิปต์ (EFSGG)                        
ได้วางแผน และดำเนินการจัดงานอภิปรายนี้ เพ่ือยกระดับความสามารถในชุมชนของลูกเสือเยาวชนชาว อียิป ต์ 
คณะกรรมการจึงได้ขอการสนับสนุน และเชิญลูกเสือเยาชนจากประเทศสมาชิกต่างๆมาเข้าร่วมงาน เพ่ือให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายของงานไปด้วยกัน  
  ทั ้งน ี ้  ในประเทศไทย ได้จ ัดส่งล ูกเสือเยาวชนไปเข้าร ่วมงานอภิปรายเยาวชนลูกเสือโลก                   
มาโดยตลอด เพื ่อเพิ ่มพูนความร ู้  ท ักษะ ประสบการณ์ในด้านวิชาการลูกเสือ อีกทั้ง ได้แสดงความคิดเห็น                 
และข้อเสนอแนะแก่กิจการลูกเสือโลก เพ่ือการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้นของลูกเสือโลก และทำให้กิจการลูกเสือไทยเป็นที่
รู้จักในวงการลูกเสือโลก  

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1  เพ่ือให้ลูกเสือเยาวชน ได้แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นทางวิชาการ ซ่ึงสามารถนำมา

ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับการพัฒนากิจการลูกเสือไทย 
2.2  เพ่ือเปิดโอกาสให้ลูกเสือเยาชนได้มีส่วนร่วมในเวทีลูกเสือโลก เพ่ือพัฒนากิจการลูกเสือโลก

ให้ดียิ่งขึ้น 
2.3  เพ่ือเสริมสร้างกระชับสัมพันธ์ไมตรีอันดีกับประเทศสมาชิกในภาคพ้ืนฯ ต่างๆ และเผยแพร่

ชื่อเสียงภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับ และรู้จักแพร่หลาย 

3.  เป้าหมาย 
  3.1 เชิงปริมาณ 

ส่งผู้แทนเยาวชนไปร่วมอภิปรายเยาวชนลูกเสือโลก ครั้งที่ 14 จำนวน 2 คน 
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  3.2 เชิงคุณภาพ 
   ผู้แทนเยาวชนได้รับประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ทางการลูกเสือระหว่างประเทศ เพ่ือพัฒนากิจการลูกเสือไทย  

4.  วิธีดำเนินการ 
  -  จัดทำโครงการและงบประมาณค่าใช้จ่ายสำหรับผู้แทนที่จะไปร่วมสัมมนา 
  -  นำเสนอเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติพิจารณาอนุมัติโครงการและตัวบุคคล 
                        ไปร่วมสัมมนา 
  -  ดำเนินการเรื่องขออนุมัติเดินทางไปต่างประเทศ 
  -  จองต๋ัวเครื่องบิน  จัดทำพาสปอร์ต  วีซ่า  ของคณะผู้เดินทาง 
  -  จัดทำกำหนดการเดินทางไปประชุม  และประสานงานแจ้งประเทศเจ้าภาพทราบ 
  -  เตรียมเอกสารการประชุม  สื่อประชาสัมพันธ์ผลงาน  ชุดนิทรรศการ  และของที่ระลึก 
  -  ประสานงานนัดหมายความพร้อมการเดินทางของคณะผู้เดินทาง 
  -  สรุปรายงานผลการประชุมรายงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ   
                        และประชาสัมพันธ์เผยแพร่โดยทั่วไป  

5.  ระยะเวลาและสถานท่ี 
5.1 ระยะเวลา 17 - 21 สิงหาคม 2563 
5.2 สถานที่  Sharm Al Sheikh ประเทศอียิปต์ 

6.  งบประมาณ  
      จำนวน  131,300 บาท (หนึ่งแสนสามหม่ืนหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน) 

7.  ผู้รับผิดชอบ 
  7.1 ส่วนพัฒนาลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ   
  7.2 อนุกรรมการลูกเสือฝ่ายต่างประเทศ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
8.1  ลูกเสือเยาวชนไทยได้รับทราบความรู้ และข้อเสนอแนะมุมมองใหม่ๆ ในการพัฒนากิจการ

ลูกเสือร่วมกับประเทศสมาชิกในภาคพ้ืน และลูกเสือโลก นำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับการพัฒนากิจ การ
ลูกเสือไทย 

8.2  ได้สร้างสัมพันธไมตรีอันดีกับประเทศสมาชิกในภาคพ้ืน ฯ และเผยแพร่ชื่อเสียง ภาพลักษณ์
ที่ดีของประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับ และรู้จักแพร่หลาย 

8.3  ล ูกเสือเยาวชน ร ู ้จักพัฒนาความรู ้ ความสามารถในกิจการลูกเสือของตนเองได้อยา่ง
ทัดเทียมมาตรฐานลูกเสือโลก 

 
------------------------------------------- 
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โครงการจัดส่งคณะผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมการประชุมสมัชชาลูกเสือโลก ครั้งท่ี 42  
ณ  ประเทศอียิปต์  (42nd World Scout Conference 2020, Egypt) 

แผนงาน  :  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
ผลผลิต  :  ผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม 
ยุทธศาสตร์ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ :  
ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดกิจกรรมฝึกอบรมลูกเสือให้ทันสมัย 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล  

ด้วยสำนักงานลูกเสือและเนตรนารีสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ (EFSGG) ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพ
จ ัดงานทั ้งหมด 2 กิจกรรมระดับโลกในป ี 2020 ได้แก่ การประชุมสมั ชชาลู กเสื อโลก คร ั ้งที ่  42                       
(42nd World Scout Conference) และการอภิปรายเยาวชนลูกเสือโลก ครั้งที่ 14 (14 th World Scout Youth) 
โดยมีการสนับสนุนจากสำนักงานลูกเสือโลก (WOSM) ซ่ึงเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจสูงสุดในกิจการลูก เสื อโลก  
โดยมีประเทศสมาชิก 164 ประเทศ แบ่งคณะกรรมการระดับภาคพ้ืนเป็น 6 ภาคพ้ืน ได้แก่ ภาคพ้ืน         เอเชีย 
– แปซิฟิก ภาคพื ้นแอฟริกา ภาคพื ้นอินเตอร ์อเมร ิกา ภาคพื ้นยูเรเซีย ภาคพื ้นอาหร ับ และภาคพื้นยุโรป                   
โดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆหมุนเวียนกันทุกปี เช่น การชุมนุมลูกเสือโลก การชุมนุมลูกเสือวิสามัญ และกิจกรรม
อ่ืน ๆ การประชุมสมัชชาลูกเสือโลกที่เกิดขึ้นในทุกๆ 3 ปี โดยมีสำนักงานลูกเสือโลก (WOSM) เป็นผู้กำกับดูแล 
ภายในการประชุมฯ จัดให้มีการเลือกต้ังคณะกรรมการลูกเสือโลก ซ่ึงจะเป็นผู้บริหารดำเนินงานในหน่วยงาน 
วัตถุประสงค์หลัก เพ่ือให้สมาชิกจากหลากหลายประเทศภายใต้สำนักงานลูกเสือโลก (WOSM) ได้มาพบปะ              
เพ่ือหารือเก่ียวกับนโยบาย และมาตรฐานของกิจการลูกเสือ ซ่ึงในแต่ละประเทศสมาชิก จะมีสิทธิออกเสีย งเท่า
เทียมกัน  

ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการดำเนินงานด้านกิจการลูกเสือมาโดยตลอด
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรม และพัฒนากระบวนการลูกเสือไทย ให้เกิดประโยชน์สู งสุ ด ในการ
พัฒนาลูกเสือ ได้แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นทางวิชาการลูกเสือกับผู้แทนประเทศอ่ืน และเพ่ือรับทรา บ
นโยบายต่างๆ  จะได้ปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสร้างความสัมพันธ์อันดีทางการลูก เสือร ะหว่าง
ประเทศ กับเพ่ือพัฒนากิจการลูกเสือไทย ให้เจริญก้าวหน้าและทัดเทียมกับภาคพ้ืนฯ อ่ืนๆ 

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1  เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นทางวิชาการ และพัฒนากิจการลูกเสือร่วมกับประเทศ

สมาชิกในภาคพ้ืนฯ ต่างๆ ซ่ึงสามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับการพัฒนากิจการลูกเสือไทย 
2.2  เพ่ือเสริมสร้างกระชับสัมพันธ์ไมตรีอันดีกับประเทศสมาชิกในภาคพ้ืนฯ ต่างๆ และเผยแพร่

ชือ่เสียงภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับ  และเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากขึ้น 
2.3  เพ่ือเสริมสร้างกระชับสัมพันธ์ไมตรีอันดี และศึกษาดูงานกิจการลูกเสือโลกภาคพ้ืนอาหรับ 

3.  เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

  ส่งผู้บริหารงานลูกเสือระดับสูง 4 คน และเจ้าหน้าที่ จำนวน 2 คน ไปร่วมประชุมสัมมนาทา ง
วิชาการลูกเสือ ในภาคพ้ืนอาหรับ รวม จำนวน 6 คน  
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3.2 เชิงคุณภาพ 
  ผู ้บร ิหารงานลูกเสือระดับสูง และเจ ้าหน้าที่ได้รับประสบการณ์ และแลกเปลี ่ยนเรยีนรู้  
สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการลูกเสือระหว่างประเทศ เพ่ือพัฒนากิจการลูกเสือไทย  

4.  วิธีดำเนินการ 
  -  จัดทำโครงการและงบประมาณค่าใช้จ่ายสำหรับผู้แทนที่จะไปร่วมสัมมนา 
  -  นำเสนอเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติพิจารณาอนุมัติโครงการและตัวบุคคล                         
                          ไปร่วมสัมมนา 
  -  ดำเนินการเรื่องขออนุมัติเดินทางไปต่างประเทศ 
  -  จองต๋ัวเครื่องบิน  จัดทำพาสปอร์ต  วีซ่า  ของคณะผู้เดินทาง 
  -  จัดทำกำหนดการเดินทางไปประชุม  และประสานงานแจ้งประเทศเจ้าภาพทราบ 
  -  เตรียมเอกสารการประชุม  สื่อประชาสัมพันธ์ผลงาน  ชุดนิทรรศการ  และของที่ระลึก 
  -  ประสานงานนัดหมายความพร้อมการเดินทางของคณะผู้เดินทาง 
  -  สรุปรายงานผลการประชุมรายงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ   
                        และประชาสัมพันธ์เผยแพร่โดยทั่วไป   
5.  ระยะเวลาและสถานท่ี 

5.1 ระยะเวลา 24 – 28 สิงหาคม 2563 
5.2 สถานที่  Sharm Al Sheikh ประเทศอียิปต์ 

 
6.  งบประมาณ 
       จำนวน   489,900 บาท (สี่แสนแปดหม่ืนเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
 
7.  ผู้รับผิดชอบ 
  7.1 ส่วนพัฒนาลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ   
  7.2 อนุกรรมการลูกเสือฝ่ายต่างประเทศ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 
 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

8.1  ได้นำความรู้ และข้อเสนอแนะจากลูกเสือประเทศอ่ืนๆ กลับมาประยุกต์ใช้ในการ พัฒนา
กิจการลูกเสือไทย  

8.2  ได้สร ้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศสมาชิกในภาคพื ้น ฯ และเผยแพร ่ช ื ่อเส ียง 
ภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับ และรู้จักแพร่หลาย 

 
----------------------------------------- 
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โครงการงานชุมนุมลูกเสือภาคพ้ืนยุโรป (European Jamboree 2020) 
ณ สาธารณรัฐโปแลนด์  

แผนงาน  :  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
ผลผลิต  :  ผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม 
ยุทธศาสตร์ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ :  
ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดกิจกรรมฝึกอบรมลูกเสือให้ทันสมัย 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 
               ด้วยสมาคมลูกเสือสาธารณรัฐโปแลนด์ ได้กำหนดจัดงานชุมนุมลูกเสือภาคพ้ืนยุโรป ประจำปี  ค.ศ. 2020 
หรือ พ.ศ. 2563  ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม – 6  สิงหาคม 2563  เพ่ือกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ
สมาชิกภาคพ้ืนยุโรป และประเทศสมาชิกองค์การลูกเสือโลก  ดังนั้น ประเทศไทยซ่ึงเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิก
องค์การลูกเสือโลกในภาคพ้ืนเอเชีย - แปซิฟิก จึงได้รับคำเชิญให้จัดส่งลูกเสือ เนตรนารีของประเทศไทยไปเข้าร่วมงาน
ชุมนุมลูกเสือภาคพ้ืนยุโรปในครั้งนี้ด้วย เพ่ือกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกเสือภาคพ้ืนยุโรป และลูกเสือใน
ภาคพ้ืนเอเชีย – แปซิฟิก แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษ ทักษะลูกเสือ กิจกรรมลูกเสือ และการใช้ชีวิตชาวค่าย
ร่วมกัน รวมทั้งการมีจิตอาสา/จิตสาธารณะในการรกัษาสภาพแวดล้อม การลดภาวะโลกร้อน และการพัฒนานวัตกรรม
ใหม่ๆ เพ่ือใช้ในกิจกรรมลูกเสือ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของหน่วยงานและสถานศึกษาของ
ประเทศไทย 
               ตามนโยบายรัฐบาลที่เน้นการสร้างโอกาสทางการศึกษาที่เห็นความสำคัญในการยกระดับ คุณภา พ
การศึกษา พัฒนาและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างต่อเนื่อง และสนองนโยบาย “ค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ” ในการปลูกฝังอุดมการณ์ยึดม่ันในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การมีจิต
สาธารณะ ตระหนักถึงผลประโยชน์ต่อส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางความคิด 
อุดมการณ์ และความเชื่อ รวมทั้งรู้คุณค่าและสืบสานวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงา มของไทย    
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ พิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่ือพัฒนากระบวนการดำเนินงานด้านลูกเสือ ของประเทศไทยให้มี
ความทันสมัย และสามารถกระตุ้นให้เยาวชนไทยสนใจในกิจกรรมลูกเสือมากยิ่งขึ้น จึงเห็นสมควรให้ความร่วมมือ
จัดส่งคณะผู้แทนลูกเสือไทยไปร่วมงานชุมนุมฯ เพ่ือกระชับสัมพันธไมตรีอันดีทางการลูกเสือระหว่างปร ะเทศ  
และเปิดโอกาสให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และเยาวชนลูกเสือไทยได้นำความรู้ ประสบการณ์ในการเรียนการสอน
ด้านทักษะลูกเสือ/กิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานจิตอาสาของตนเอง ไปแลกเปลี่ยน
เร ียนร ู ้และถ่ายทอดประสบการณ์ให้ชาวต่างชาติในงานชุมนุมลูกเสือระดับภาคพื ้นและระดับนานาชาติใน
ต่างประเทศ ได้รับทราบอย่างแพร่หลาย รวมทั้งช่วยเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
ของไทยให้แก่เพ่ือนเยาวชนลูกเสือประเทศอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นการเชิญชวนให้ชาวต่างชาติรู้จักและสนใจประเทศไทย
มากขึ้น  
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2.  วัตถุประสงค์    
       2.1 เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะวิชาการลูกเสือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ด้านกิจกรรมลูกเสือ
ต่างประเทศให้กับลูกเสือ  ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง และพัฒนา
เทคนิค รูปแบบการดำเนินกิจกรรมลูกเสือไทยให้มีประสิทธิภาพ 

2.2 เพ่ือเสริมสร้างกระชับความสัมพันธ์อันดีกับประเทศสมาชิกลูกเสือโลก ได้เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีไทย ชื่อเสียงคณะลูกเสือไทยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย  
       2.3  เพ่ือศึกษาสภาพแวดล้อม ขนบธรรมเนียมประเพณี  และวิวัฒนาการนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ให ม่ๆ 
ด้านการลูกเสือของต่างประเทศ เพื ่อจะได้นำมาพัฒนากิจกรรมใหม่ๆ และพัฒนากิจการลูกเสือไทย                          
ให้เป็นสากล   
       2.4  เพ่ือเป็นโอกาสส่งเสริม และกระตุ้นให้เยาวชน หันมาสนใจและให้ความสำคัญในการพัฒนากิจกรรม
ลูกเสือไทยและเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือเพ่ิมมากขึ้น 

3.  เป้าหมาย 
   3.1  เชิงปริมาณ  -  จัดส่งลูกเสือ เนตรนารี อายุ 14 - 17 ปี จำนวน 18 คน (2 หมู่) และผู้บังคับบัญชา

ลูกเสือ จำนวน 2 คน ผู้บริหารสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ผู้ตรวจการลูกเสือฝ่ายต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ จำนวน 7 คน ไปร่วมงานชุมนุมฯ รวม 27 คน 
     4.2 เช ิงคุณภาพ  -   ล ูกเสือและผู ้บ ังคับบัญชาลูกเสือ ผู ้ไปร ่วมงานได้ร ับความร ู ้ประสบการณ์                 
เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือในต่างประเทศ สามารถนำมาประยุกต์ใช้พัฒนาทักษะลูกเสือและทักษะวิชาบุกเบิก ไปใช้               
ในชีวิตประจำวัน และนำไปใช้ในสถานศึกษา ชุมชนของตนเองได้ รวมทั้งช่วยส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือให้
มีความทันสมัย กระตุ้นให้เยาวชนมีความสนใจในกิจการลูกเสือไทยเพ่ิมมากขึ้น  

 

5.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
5.1 วิธีการดำเนินการ 
  1)  ศึกษาหาข้อมูลรายละเอียดเก่ียวกับการจัดงานชุมนุมลูกเสือภาคพ้ืนยุโรป ณ สาธารณรัฐโปแลนด์  
 2)  ขออนุมัติโครงการฯ และงบประมาณ  
  3)  แจ้งเชิญชวนไปยังหน่วยงานหลักของกระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานที่เก่ียวข้องที่มีสถานศึกษา                

ในกำกับดูแล และสถานศึกษาต่างๆ ให้จ ัดส่งล ูกเสือ เนตรนาร ี มาสมัครสอบคัดเลือก เป็นคณะผู ้แทน                  
ลูกเสือไทยเข้าร่วมงานชุมนุมฯ  ณ  สาธารณรัฐโปแลนด์ 

 4)  จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ จำนวน 1 ครั้ง 
   5)  จัดการคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เพ่ือเป็นคณะผู้แทนลูกเสือไทยเข้าร่วมงานชุมนุมฯ โดยวิธีการ
สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์   
   6)  จัดการคัดเลือกลูกเสือ เนตรนาร ี เพื ่อเป็นคณะผู ้แทนล ูกเส ือไทยเข้าร ่วมงานช ุม น ุมฯ                           
(สอบภาคปฏิบัติ) ด้วยวิธีการอยู่ค่ายพักแรม   

แผนปฏิบัติการของสำนกังานลูกเสือแห่งชาติ  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓                 ๖๑ 
 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.hertfordshirescouts.org.uk/home/hertfordshire-scouts-logo-stack&psig=AOvVaw0g8io8P0s-xQuvCss6M3Im&ust=1584082330061000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCICJidmslOgCFQAAAAAdAAAAABAJ


 

   
 

         7)  เสนอเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ขออนุมัติคณะผู้แทนลูกเสือไทยเดินทางไปเข้าร่วมงาน
ชุมน ุมฯ ณ สาธารณรัฐโปแลนด์ จ ัดทำกำหนดการเดินทาง หนังสือเดินทางราชการ การขอวีซ่า และติดต่อ
ประสานงานประเทศเจ้าภาพ 
   8) โอนเงินค่าธรรมเนียมเข ้าร่วมงานชุมน ุมฯ ณ สาธารณร ัฐโปแลนด์ให้แก่คณะผู ้จัดงานชุมนุมฯ                       
ตามระยะเวลาที่คณะผู้จัดงานชุมนุมฯ กำหนด 
        9)  จัดซ้ือจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของจำเป็นต่างๆ เพ่ือใช้ในการเข้าร่วมงานชุมนุมฯ ได้แก่ อุปกรณ์
ตกแต่งค่ายและอยู่ค่ายพักแรม ของที่ระลึก ขนมไทยสำหรับกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เสื้อคณะผู้แทนลูกเสือไทย
ฯ ชุดนาฏศิลป์/ศิลปะไทย ยาสามัญประจำบ้าน ป้ายไวนิล ฯลฯ  
       10)  จัดการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง  (Pre - Camp)  ให้กับคณะลูกเสือ เนตรนารี  
จำนวน 2 ครั้ง    
        11)  เดินทางไปเข้าร่วมงานชุมนุมฯ ณ สาธารณรัฐโปแลนด์ ระยะเวลา 14 วัน          
           12) รายงานผลการไปร่วมงานชุมนุมฯ ต่อกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ผ่านเลขาธิการสำนักงาน
ลูกเสือแห่งชาติหลังเดินทางกลับจากการเข้าร่วมงานชุมนุมฯ ภายใน 30 วันทำการ 
    13)  จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ 
 5.2 ขั้นตอนการดำเนินงาน 

กิจกรรม วิธีการ/สถานท่ี ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
หมาย 
เหตุ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1. ขออนุมัติ
โครงการ/
งบประมาณ  
 

บันทึกข้อความ
เสนอเลขาธิการ
สำนักงานลูกเสือ
แห่งชาติ 

              

2. แจ้งเชิญ
ชวนสมัคร 
สอบฯ 

แบบลายลักษณ์
อักษร และ 
Website สลช. 

              

3. จัดสอบ
คัดเลือก 
(ข้อเขียน/
สัมภาษณ์) 

โรงเรียน/
สถานศึกษา 

              

4. จัดสอบ
ภาคปฏิบัติ 
ด้วยวิธีการอยู่
ค่ายพักแรม 

ศพลย. 
กฐิน      
สมุทรปราการ 

              
 

5. โอนเงิน
ค่าธรรมเนียม
เข้างานชุมนุมฯ 

โอนผ่าน
ธนาคารกรุงไทย 
ไปโปแลนด์ 
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กิจกรรม วิธีการ/สถานท่ี ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
หมาย 
เหตุ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

6. เสนอ               
อนุมัติบุคคล
เดินทางฯ 

บันทึกเสนอ
เลขาธิการ สลช.  

              

7. ฝึกอบรม
เตรียมความ
พร้อมก่อน
เดินทาง                 

ศพลย.กฐิน            
สมุทรปราการ 

              

8. เดินทางไป
เข้าร่วมงาน
ชุมนุมฯ  

สาธารณรัฐ 
โปแลนด์ 

              

9. รายงานผล
การเข้า
ร่วมงาน              
ชุมนุมฯ เสนอ 
กกบห. 

บันทึกเสนอ
เลขาธิการ
สำนักงานลูกเสือ
แห่งชาติและ
เผยแพร่ลง            
เว็บไซด์ สลช. 

              

10. ประชุม
สรุปผลการ
ดำเนินงาน
โครงการฯ 

กทม./ต่างจังหวัด               

6. ระยะเวลาและสถานท่ีดำเนินการ 
 1)  แจ้งเชิญชวนไปยังหน่วยงานหลักของกระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานที่เก่ียวข้อง และโรงเรียน/  

สถานศึกษาต่างๆ ให้จัดส่งลูกเสือ เนตรนารี มาสอบคัดเลือก ในเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2562 
 2) จัดสอบคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารีทั่วประเทศ โดยวิธีการสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ ในเดือน 

มกราคม 2563  ระยะเวลา 1 วัน 
  3) จัดการคัดเลือกผู้แทนคณะลูกเสือไทยเข้าร่วมงานชุมนุมฯ  โดยวิธีการสอบภาคปฏิบัติด้วยวิธีการอยู่
ค่ายพักแรมเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน 
 4)  ลงทะเบียนเข้าร ่วมงานชุมน ุมฯ และชำระค่าธรรมเนียมเข ้างานชุมน ุมฯ โดยการโอนเงนิไปยัง              
คณะผู้จัดงานชุมนุมฯ ในสาธารณรัฐโปแลนด์ ในเดือนมีนาคม – เมษายน 2563 
         5)  เสนอเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ อนุมัติตัวบุคคลเป็นผู้แทนคณะลูกเสือไทย ระหว่างเดือน
เมษายนถึงมิถุนายน 2563 
         6) ดำเนินการขออนุมัติเดินทางไปต่างประเทศ  เตรียมเอกสารการเดินทาง จัดทำกำหนดการเดินทาง  
กำหนดการ และติดต่อประสานงานประเทศเจ้าภาพ ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 – มิถุนายน 2563 
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         7) จ ัดซื ้อจ ัดจ ้างวัสดุอุปกรณ์การอยู ่ค่ายพักแรม ชุดนาฏศิลป์/ศิลปะไทย ขนม/อาหารไทย               
ของที่ระลึก เสื้อคณะผู้แทนลูกเสือไทย ยาสามัญประจำบ้าน และอ่ืนๆ ระหว่างเดือนมิถุนายน ถึงกรกฎาคม 
2563 
         8) จัดการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง (Pre-  Camp)  ให้กับคณะลูกเสือ เนตรนารี  
จำนวน 2 ครั้ง  ได้แก่  ครั้งที่ 1  ในเดือนเมษายน 2563  ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน และครั้งที่ 2  ก่อนเดินทาง                
ไปเข้าร่วมงานชุมนุมฯ ในเดือนกรกฎาคม 2533 ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน แล้วจึงเดินทางไปเข้าร่วมงานชุมนุมฯ ใน
วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 
        9) เดินทางไปเข้าร่วมงานชุมนุมฯ ระหว่างวันที่  25 กรกฎาคม –  10 สิงหาคม 2563 ณ  ค่ายลูกเสือ 
Gdansk (Sobieszewo Island)   สาธารณรัฐโปแลนด์  รวมระยะเวลา  14  วัน  

 10) รายงานผลการเดินทางไปไปร่วมงานชุมนุมฯ ต่อกกบห. ผ่านเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่ งชา ติ
และเผยแพร่ผลการดำเนินงานในเว็บไซต์สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ภายในระยะเวลา 30 วันทำการ หลังจาก
เดินทางกลับประเทศไทย ภายในเดือนสิงหาคม – ต้นกันยายน 2563 
     11)  จ ัดประชุมสร ุปผลการดำเนินงานโครงการฯ  จำนวน 2 วัน 1 คืน ในเดือนกันยายน 2563                     
ณ โรงแรมในกรุงเทพมหานคร หรือจังหวัดใกล้เคียง  

7. งบประมาณ         
  จำนวน 3,422,000 บาท (สามล้านสี่แสนสองหม่ืนสองพันบาทถ้วน)    

8.  หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   
       ส่วนพัฒนาลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 
9.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย    
  ผู ้ เข ้าร ่วมโครงการฯ นำความร ู ้ประสบการณ์ที ่ได้ร ับจากการเข ้าร ่วมงานชุมน ุมฯ ไปถ่ายทอด/                     
จดักิจกรรม และส่งรายงาน ร้อยละ 100 
10.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ    
       10.1 ลูกเสือ ผู ้บ ังคับบัญชาลูกเสือที ่ไปร ่วมงาน ได้ร ับประสบการณ์ทางการลูกเสือต่างประเทศ              
ได้เรียนรู้ทักษะลูกเสือวิทยาการใหม่ๆ เป็นการพัฒนาตนเองและกิจการลูกเสือไทยให้เจริญก้าวหน้าทันโลกและ
ทันสมัยยิ่งขึ้น 
 10.2 เสริมสร้างกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกเสือไทยและลูกเสือโลก ได้เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย  
ส่งเสริมชื่อเสียงประเทศและคณะลูกเสือแห่งชาติ ให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางยิ่งขึ้น 
          10.3 ได้ร ับความร ู ้  ความเข้าใจ เทคนิค ทักษะในการพัฒนากิจการลูกเสือไทยให้ก้าวสู ่สากล                 
มากยิ่งขึ้น           
 10.4 ส่งเสริมให้เยาวชนไทย มีความสนใจและใส่ใจในการเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือมากยิ่งขึ้น   

---------------------------------------------------------- 
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โครงการประชุมสุดยอดผู้นำลูกเสือภาคพ้ืนเอเชีย – แปซิฟิก ครั้งท่ี 10 
(The 10th APR Scout Leaders Summit) 

แผนงาน  :  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
ผลผลิต  :  ผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม 
ยุทธศาสตร์ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ : ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดกิจกรรม
ฝึกอบรมลูกเสือให้ทันสมัย 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 

กา รประช ุ มส ุดยอดผ ู ้น ำล ูก เส ือภาคพ ื ้น เอเช ี ย –  แปซ ิฟ ิ ก  (APR Scout Leaders Summit)  
เป็นการประชุมสำหรับผู้นำทางการลูกเสือ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่จะบูรณาการความรู้ ต่างๆทางวิชาการลูก เสือ 
มาประยุกต์ใช้และนำความรู้มาปฏิบัติจริงในกิจการลูกเสือไทย เพ่ือการเป็นผู้นำที่ดีพร้อมด้วยทักษะ และการ
พัฒนากิจการลูกเสือไทยให้ดีย ิ ่งข ึ ้น การประชุมคร ั ้งน ี ้  ผ ู ้นำลูกเสือจากนานาชาติ จากหลายประเทศ  
มาเข้าร่วมทำกิจกรรม แลกเปลี่ยนความรู้ทางการลูกเสือ วัฒนธรรม และภาษา  วัตถุประสงค์เพ่ือเน้นคุณค่าของ
ลูกเสือ และการทำงานเป็นทีม อีกทั้งส่งเสริมแนวคิดในการเป็นผู้นำในกิจการลูกเสือด้วย  

ในฐานะที ่ประเทศไทยเป็นหนึ ่งในประเทศสมาชิกที ่มีบทบาทในเวทีสากล และให้ความร ่วมมือ 
ในกิจกรรมทางการลูกเสือต่างๆมาโดยตลอด และสำนักงานลูกเสือประเทศต่างๆมาโดยตลอด จ ึงควรให้  
ความร่วมมือจัดส่งผู้แทนคณะลูกเสือไทยไปร่วมงานด้วย เพ่ือกระชับความสัมพันธไมตรีอันดีทา งกา รลู กเสือ
ระหว่างประเทศ ซ่ึงมีมิตรสัมพันธ์อันใกล้ชิดมาโดยตลอด ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ศิลปวัฒนธรรมกับเ พ่ือน
ลูกเสือประเทศอื ่น ๆ เป็นการพัฒนาตนเองและนำ ควา มร ู ้มา ประยุกต์ ใช ้ พัฒนากิจ การล ูก เสื อ ไทย  
ให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1  เพ่ือนำความรู้ นโยบาย และวิชาการลูกเสือต่างๆมาประยุ กต์ใช้ในการพัฒนากิจการลู กเสื อไทย  

และให้ปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน 
2.2  เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น วัฒนธรรม ประเพณี ตลอดจนความมีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน 
2.3  เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีทางการลูกเสือระหว่างประเทศในภาคพ้ืนฯ 
2.4  เพ่ือเผยแพร่ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ และกิจการลูกเสือไทยให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 
2.5 เพื ่อปฏิบัติให ้เป ็นไปตามธรรมนูญลูกเสือภาคพื ้นเอเชีย -แปซิฟิก และนโยบายขององค์การ                

ลูกเสือโลก 

3. เป้าหมาย 
3.1  เชิงปริมาณ 
- ผู้บริหารงานลูกเสือระดับสูง จำนวน 4 คน และเจ้าหน้าที่ 1 คน รวม 5 คน 

- ประธานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ หรือ เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 
- ผู้ตรวจการลูกเสือฝ่ายต่างประเทศ  กรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 
- ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 
- เจ้าหน้าที่สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ  1  คน ในฐานะเลขานุการคณะ 
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3.2 เชิงคุณภาพ 
 คณะลูกเสือไทยได้เสร ิมสร้างความสัมพันธ์อันดีทางการลูกเสือ และเครือข่ายความร ่วมมอืใน 

การพัฒนากิจการลูกเสือเพ่ิมขึ้น 

4. การดำเนินงาน 
4.1  ขออนุมัติโครงการ 
4.2  ดำเนินการในเรื่องการขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศ 
4.3  จัดทำกำหนดการเดินทางและแจ้งประเทศเจ้าภาพทราบ 
4.4  จัดเตรียมข้อมูลและเอกสารการประชุม และจัดประชุมปรึกษาหารือเตรียมการ 
       ของคณะก่อนเดินทาง 
4.5  เตรียมเอกสารแผ่นพับ วิซีดี และภาพกิจกรรมสำหรับนำไปเสนอต่อที่ประชุม  
      เพ่ือแสดงผลงานของคณะลูกเสือไทย 
4.6  เดินทางไปร่วมการประชุม 
4.7  รายงานผลการดำเนินการ 
 

5. ระยะเวลาและสถานท่ี 
ระหว่างวันที่ 19 – 22 เมษายน 2563  ณ ประเทศเกาหลีใต้  

 
6. งบประมาณ  

จำนวน 305,400 บาท (สามแสนห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ   

- ส่วนพัฒนาลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 

 

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
8.1  กิจการลูกเสือไทยพัฒนาและก้าวหน้าทัดเทียมกับประเทศอ่ืน ๆ  
8.2  เป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์และความเข้าใจที่ดีต่อกันและต่อกิจการลูกเสือ 
       ภาคพ้ืนเอเชีย-แปซิฟิก 
8.3  เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีทางการลูกเสือระหว่างประเทศและลูกเสือไทยด้วยกัน 
8.4  ชื่อเสียงของประเทศไทยและกิจการลูกเสือไทย เป็นที่ยอมรับและรู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น 

 

----------------------------------- 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2  ปรับปรุง พัฒนาค่ายลูกเสือและกิจการลูกเสือ 
    
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์   

 ค่ายลูกเสือและกิจการลูกเสือได้รับการปรับปรุงและพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าประสงค์ 

 จำนวนค่ายลูกเสือที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ตามยุทธศาสตร์     

 1.  ฟ้ืนฟูค่ายลูกเสือทั่วประเทศ 
 2.  แสวงหางบประมาณเพ่ือพัฒนาค่ายลูกเสือ 
 3.  วางระบบการใช้ค่ายและกำหนดมาตรฐาน 
 
แผนงานโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ 

 โครงการพัฒนาค่ายลูกเสือ  
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โครงการพัฒนาค่ายลูกเสือ  

แผนงาน  :  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
ผลผลิต  :  ผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม 
ยุทธศาสตร์ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ : ยุทธศาสตร์ที่ 2  ปรับปรุง พัฒนาค่ายลูกเสือและกิจการลูกเสือ 
                                                      ให้มีประสิทธิภาพ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. หลักและเหตุผล 

  การลูกเสือ เป็นกระบวนทางการศึกษาที่เป็นระบบ มีหลักการชัดเจน มุ่งเน้นพัฒนาเยาวชน                
ให้เป ็นพลเมืองดีของประเทศชาติให้มีความเพียบพร้อมทั ้งคุณธรรม จร ิยธรรม และความมีระเบียบวินัย                               
ซึ ่งสอดคล้องกับย ุทธศาสตร ์ในการปฏิร ูปการศึกษาที ่มุ ่ง เน ้นการพัฒนาคุณภาพของคนในชาติทุกระดับ                           
ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสังคม ปัจจุบันค่ายลูกเสือของรัฐที่ มีอยู่ 133 แห่ง ทั่วประเทศในร ะดับชา ติ                
ระดับภาค ระดับเขตการศึกษา ระดับจ ังหวัด และระดับอำเภอ เป็นเสมือนห้องปฏิบัติก ารของลูกเสือ                            
ในการฝึกอบรมตามวิธีการของลูกเสือ มีสถานที่กว้างขวาง มีสภาพแวดล้อมที่ยังคงสภาพตามธรรมชาติอย่าง
สมบูรณ์ สวยงาม สามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งศึกษาหาความร ู ้และท่องเที ่ยวเช ิงอนุร ักษ์ได้เป ็นอย่างดี                 
รวมทั้งสามารถส่งเสริมให้มีบริการจัดกิจกรรมให้หลากหลาย เพ่ือดึงดูดผู้ที่มาใช้ค่าย การจัดวิทยากรสำหรับให้
คำแนะนำการจัดกิจกรรมรูปแบบต่างๆ และกิจกรรมหนึ่งของค่ายลูกเสือที่สามารถดึงดูดความสนใจ คือ เป็นศูนย์
ศึกษาธรรมชาติแวดล้อมและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และสามารถใช้ค่ายได้อย่างคุ้มค่า  และเกิดประโยชน์
สูงสุด  จากเหตุผลดังกล่าว จึงเห็นสมควรพัฒนาค่ายลูกเสือให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 

2. วัตถุประสงค์ 

  2.1 เพ่ือพัฒนาค่ายลูกเสือให้เป็นสถานที่ฝึกอบรมลูกเสือ/ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ประเภทต่างๆ 
ทุกระดับ 
  2.2 เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงเป็นสถานที่จัดงานชุมนุมลูกเสือและกิจกรรมอ่ืนๆของลูกเสือ 
  2.3 เพ่ือให้ค่ายลูกเสือมีความพร้อมในการให้บริการด้านการพักแรมและฝึกอบรม  

3. เป้าหมาย         

3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ    
  ค่ายลูกเสือของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติที่ได้รับงบประมาณปี 2563   
                     จำนวน 26 จังหวัด 30  ค่าย                       
 3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

ค่ายลูกเสือที่ได้รับการพัฒนามีความพร้อมในการให้บริการ  
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4. งบประมาณ  เป็นเงิน  118,506,200 บาท   ประกอบด้วย 

ค่าปรับปรุงส่ิงก่อสร้างอ่ืนท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า  10 ล้านบาท                                     
เป็นเงิน 80,752,100 บาท 

1) ปรับปรุงห้องน้ำ ห้องส้วม (ชาย)  ค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติ               
ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง   จำนวน  1  หลัง                       
เป็นเงิน  622,000  บาท 

2) ปรับปรุงห้องน้ำ ห้องส้วม (หญิง)  ค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติ                  
ตำบลบางดี   อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง   จำนวน  1 หลัง  
เป็นเงิน 675,000 บาท 

3) ปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วม (ชาย หญิง)  ค่ายลูกเสือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   
ตำบลอ่าวน้อยอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์                    
จำนวน 1 หลัง (18 ห้อง)  เป็นเงิน  1,430,400  บาท 

4) ปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วม (ชาย หญิง)  ค่ายลูกเสือจังหวัดอุดรธานี                     
ตำบลกุดสระ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี  จำนวน 4 หลัง                         
เป็นเงิน  1,081,000  บาท 

5) ปรับปรุงห้องน้ำ ห้องส้วม (หลังที่ 2) ค่ายลูกเสือห้วยคล้า   ตำบลหมากเขียบ  
อำเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ  จำนวน 1 หลัง                                 
เป็นเงิน 137,600 บาท 

6) ปรับปรุงห้องน้ำ ห้องส้วมหญิง ค่ายลูกเสือห้วยคล้า  ตำบลหมากเขียบ                  
อำเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 1 หลัง  ป็นเงิน 159,000 บาท                                   

7) ปรับปรุงห้องน้ำอาคารอำนวยการค่ายลูกเสือห้วยคล้า  ตำบลหมากเขียบ                       
อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ  จำนวน 1 หลัง                                      
เป็นเงิน  72,000 บาท 

8) ปรับปรุงห้องน้ำ ห้องส้วม (ชาย หญิง)  ค่ายลูกเสือจังหวัดจันทบุรี                     
ตำบลพลวง   อำเภอเขาคิชกูฎ  จังหวัดจันทบุรี   จำนวน 2 หลัง   
เป็นเงิน 820,000 บาท 

9) ปรับปรุงที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม   ค่ายลูกเสือจังหวัดจันทบุรี                     
ตำบลเขาคิชกูฎ อำเภอเขาคิชกูฎ จังหวัดจันทบุรี   จำนวน 5 หลัง                         
เป็นเงิน  1,936,000 บาท 

10) ปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วมรวม  ค่ายลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์    ตำบลเสม็ด      
     อำเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 2,915,000 บาท 
11) ปรับปรุงที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม   ค่ายลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์  ตำบลเสม็ด   
     อำเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์จำนวน 3 หลัง  เป็นเงิน  2,557,000  บาท 
12) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าค่ายลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์  ตำบลเสม็ด                     

อำเภอเมืองบุรีรัมย์   จังหวัดบุรีรัมย์  จำนวน 1 แห่ง                                                  
เป็นเงิน  1,209,600  บาท 
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13)  ปรับปรุงห้องน้ำ ห้องส้วมค่ายลูกเสือจังหวัดเชียงใหม่  ตำบลช้างเผือก                          
 อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่จำนวน  1 หลัง                                              
 เป็นเงิน  800,000 บาท 

14)  ปรับปรุงห้องอาบน้ำรวม   ค่ายลูกเสือจังหวัดเชียงใหม่  ตำบลช้างเผือก                 
 อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  จำนวน  1 หลัง                                         
 เป็นเงิน  500,000 บาท 

15)   ปรับปรุงที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม   ค่ายลูกเสือจังหวัดเชียงใหม่                         
       ตำบลช้างเผือก    อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  จำนวน 3 หลัง               
      เป็นเงิน  2,577,000  บาท 
16) ปรับปรุงถังเก็บน้ำประปา ค่ายลูกเสือจังหวัดเชียงใหม่  ตำบลช้างเผือก                  

อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  จำนวน  1  แห่ง                                           
เป็นเงิน  100,000  บาท 

17) ปรับปรุงที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่ายลูกเสือรัตรสาร  ตำบลเขารูปช้าง อำเภอ
เมืองสงขลา  จังหวัดสงขลา   จำนวน 5 หลัง                                                
เป็นเงิน  4,533,000  บาท 

18) ปรับปรุงที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่ายลูกเสือจังหวัดนครศรีธรรมราช                 
ตำบลนบพิตำ  อำเภอนบพิตำ  จังหวัดนครศรีธรรมราช  จำนวน 1  หลัง                     
เป็นเงิน  921,200  บาท 

19) ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์   ค่ายลูกเสือจังหวัดนครศรีธรรมราช                  
ตำบลนบพิตำ   อำเภอนบพิตำ  จงัหวัดนครศรีธรรมราช  จำนวน 1 หลัง                 
เป็นเงิน  470,800  บาท 

20) ปรับปรุงที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม   ค่ายลูกเสือจังหวัดอุทัยธานี  ตำบลน้ำซึม 
อำเภอเมือง  จังหวัดอุทัยธานี  จำนวน 5 หลัง  เป็นเงิน  4,590,000  บาท 

21) ปรับปรุงที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม  (ชาย หญิง)  ค่ายลูกเสือจังหวัดยโสธร     
ตำบลเดิด   อำเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร จำนวน 2 หลัง                                   
เป็นเงิน  3,674,000  บาท   

22) ปรับปรุงที่พักวิทยากร ค่ายลูกเสือจังหวัดยโสธร  ตำบลเดิด  อำเภอเมืองยโสธร   
 จังหวัดยโสธร   จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน  1,277,000  บาท 

23) ปรับปรุงที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม   ค่ายลูกเสือจังหวัดขอนแก่น  ตำบลโคกสี
อำเภอเมืองขอนแก่น   จังหวัดขอนแก่น   จำนวน  3 หลัง                              
เป็นเงิน  1,371,000  บาท 

24) ปรับปรุงระบบประปา  ค่ายลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษาน่าน เขต 2                     
ตำบลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน  จำนวน 1  แห่ง                     
เป็นเงิน  478,000  บาท 

25) ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์   ค่ายลูกเสืออำเภอเวียงสา  ตำบลอ่ายนาไลย   
   อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน  จำนวน 1  หลัง  เป็นเงิน  8,294,000  บาท 
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26) ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์   ค่ายลูกเสือจังหวัดระนอง  ตำบลราชกรูด               
อำเภอเมืองระนอง   จังหวัดระนอง   จำนวน  1  หลัง                                            
เป็นเงิน  4,890,000  บาท 

27) ปรับปรุงโรงอาหารพร้อมครุภัณฑ์   ค่ายลูกเสือจังหวัดนครพนม                                   
        ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม   จำนวน 1 หลัง   
        เป็นเงิน  2,747,000  บาท 

28) ปรับปรุงโรงอาหารค่ายลูกเสือจังหวัดสุโขทัย  ตำบลเมืองเก่า                         
อำเภอเมือง สุโขทัย   จังหวัดสุโขทัย  จำนวน 1 หลัง   เป็นเงิน  723,500  บาท   

29) ปรับปรุงหอประชุมค่ายลูกเสือจังหวัดพิจิตร   ตำบลโรงช้าง                              
อำเภอเมืองพิจิตร   จังหวัดพิจิตร   จำนวน  1  หลัง   เป็นเงิน  685,000  บาท          

30) ปรับปรุงห้องน้ำ ห้องส้วม ค่ายลูกเสือจังหวัดกาญจนบุรี   ตำบลพนมทวน    
อำเภอพนมทวน  จังหวัดกาญจนบุรี  จำนวน 1 หลัง   เป็นเงิน  800,000  บาท 

31) ปรับปรุงที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่ายลูกเสือจังหวัดกาญจนบุรี                   
ตำบลพนมทวน  อำเภอพนมทวน   จังหวัดกาญจนบุรี   จำนวน  2  หลัง                                   
เป็นเงิน 1,840, 000 บาท 

32) ปรับปรุงห้องน้ำรวม ค่ายลูกเสือจังหวัดปราจีนบุรี    ตำบลดงขี้เหล็ก                      
อำเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี   จำนวน 1 หลัง                                    
เป็นเงิน 2,915,000 บาท 

33) ปรับปรุงห้องน้ำรวม ค่ายลูกเสือจังหวัดนครราชสีมา   ตำบลสุรนารี    
อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา  จำนวน  1  หลัง   
เป็นเงิน  2,915,000  บาท 

34) ปรับปรุงห้องน้ำรวม ค่ายลูกเสือจังหวัดสุรินทร์   ถนนสุรินทร์ - ช่องจอม                   
         ตำบลนอกเมือง  อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์   จำนวน 1 หลัง   
         เป็นเงิน  2,915,000  บาท 

35) ปรับปรุงห้องน้ำรวม ค่ายลูกเสือจังหวัดอ่างทอง     ตำบลป่าง้ิว  
         อำเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง  จำนวน 1 หลัง  เป็นเงิน  2,915,000  บาท          

36) ปรับปรุงห้องน้ำรวม ค่ายลูกเสือจังหวัดเลย  บ้านตูบโกบ    ตำบลกกดู่ 
                   อำเภอเมือง จังหวัดเลย   จำนวน 1 หลัง  เป็นเงิน 2,915,000 บาท 

37) ปรับปรุงที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่ายลูกเสือจังหวัดเลย      
    ตำบลกกดู่  อำเภอเมือง  จังหวัดเลย  จำนวน 4 หลัง   
    เป็นเงิน 3,680,000 บาท 

38) ปรับปรุงห้องน้ำรวม ค่ายลูกเสือจังหวัดพัทลุง  ตำบลคำปำ   อำเภอเมืองพัทลุง 
         จังหวัดพัทลุง   จำนวน 1 หลัง  เป็นเงิน 2,915,000 บาท 

39) ปรับปรุงที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่ายลูกเสือจังหวัดพัทลุง  ตำบลคำปำ           
    อำเภอเมือง   จังหวัดพัทลุง  จำนวน 4 หลัง   เป็นเงิน 3,680,000 บาท 

40) ปรับปรุงอาคารพลับพลาที่ประทับ   ค่ายลูกเสือวชิราวุธ  ตำบลบางพระ                        
   อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 หลัง   เป็นเงิน  1,016,000  บาท 

แผนปฏิบัติการของสำนกังานลูกเสือแห่งชาติ  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓                 ๗๑ 
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ค่าส่ิงก่อสร้างอ่ืนท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท  เป็นเงิน 37,754,100 บาท                
1)  ก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม (ชาย) ค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติ ตำบลบางดี                      

 อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง จำนวน 3 หลัง  เป็นเงิน 1,836,000 บาท 
2)  ก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม (หญิง) ค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติ ตำบลบางดี                     

 อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง  จำนวน 3 หลัง เป็นเงิน  2,020,000 บาท 
3)  ก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม ค่ายลูกเสือสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาน่าน  เขต 2                              

 ตำบลเชียงกลาง  อำเภอเชียงกลาง  จังหวัดน่าน จำนวน 2 หลัง  
 เป็นเงิน  379,600 บาท 

4)  ก่อสร้างห้องส้วม ค่ายลูกเสืออำเภอเวียงสา  ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา                     
 จังหวัดน่าน   จำนวน 1 หลัง  เป็นเงิน 800,000 บาท 

5)  ก่อสร้างโรงอาหาร ค่ายลูกเสือจังหวัดน่าน   ตำบลดู่ใต้  อำเภอเมืองน่าน  
 จังหวัดน่าน  จำนวน 1 หลัง  เป็นเงิน  3,553,000  บาท 

6)  ก่อสร้างหอประชุม ค่ายลูกเสือสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาน่าน เขต 2                          
 ตำบลเชียงกลาง   อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน จำนวน 1 หลัง                                      
 เป็นเงิน 2,876,300 บาท 

7)  ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมรางระบายน้ำ                           
 ค่ายลูกเสือสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาน่าน เขต 2   ตำบลเชียงกลาง                 
 อำเภอเชียงกลาง  จังหวัดน่าน  เป็นเงิน 1,407,500  บาท 

8)  ก่อสร้างห้องส้วม ค่ายลูกเสือจังหวัดนครศรีธรรมราช   ตำบลนบพิตำ  
 อำเภอนบพิตำ  จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 หลัง                                   
 เป็นเงิน 800,000 บาท 

9)  ก่อสร้างห้องส้วม ค่ายลูกเสือจังหวัดนครนายก  ตำบลสาลิกา  
 อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก  จำนวน 1 หลัง  เป็นเงิน 800,000 บาท 

10)    ก่อสร้างป้ายค่าย ค่ายลูกเสือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ตำบลอ่าวน้อย  
      อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  จำนวน 1 แห่ง   
      เป็นเงิน 161,500 บาท 

11)    ก่อสร้างระบบประปา ค่ายลูกเสือจังหวัดสุโขทัย  ตำบลเมืองเก่า  
 อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย  จำนวน 1 แห่ง  เป็นเงิน  606,600 บาท 

12)    ก่อสร้างระบบประปา ค่ายลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์  ตำบลเสม็ด 
        อำเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์  จำนวน 1 แห่ง เป็นเงิน 788,600 บาท 
13)    ก่อสร้างฐานกิจกรรม ค่ายลูกเสือจังหวัดกาญจนบุรี   ตำบลพนมทวน                  
        อำเภอพนมทวน  จังหวัดกาญจนบุรี   จำนวน 10 ฐาน  เป็นเงิน  465,000  บาท 
14)    ก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วมค่ายลูกเสือปาดังเบซาร์  ถนนสะเดา - ปาดังเบซาร์                       

   ตำบลปาดังเบซาร์  อำเภอสะเดา   จังหวัดสงขลา จำนวน 1 หลัง                                         
 เป็นเงิน 800,000 บาท 

15)    ก่อสร้างที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่ายลูกเสือปาดังเบซาร์  ตำบลปาดังเบซาร์   
 อำเภอสะเดา   จังหวัดสงขลา  จำนวน 2 หลัง เป็นเงิน 1,840,000 บาท  

แผนปฏิบัติการของสำนกังานลูกเสือแห่งชาติ  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓                 ๗๒ 
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15)  ก่อสร้างฐานกิจกรรม ค่ายลูกเสือปาดังเบซาร์                        
 ตำบลปาดังเบซาร์  อำเภอสะเดา   จังหวัดสงขลา  จำนวน 10 ฐาน                                       
 เป็นเงิน 465,000 บาท 

16)  ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ค่ายลูกเสือจังหวัดปราจีนบุรี                      
 ตำบลดงขี้เหล็ก  อำเภอเมือง  จังหวัดปราจีนบุรี   จำนวน 1 หลัง   
 เป็นเงิน 8,000,000 บาท 

17)  ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ค่ายลูกเสือจังหวัดนครราชสีมา                     
 ตำบลสุรนารี  อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  จำนวน 1 หลัง    
 เป็นเงิน 8,00,000 บาท 

18)  ก่อสร้างที่จอดรถ  พร้อมห้องน้ำคนพิการ  ค่ายลูกเสือวชิราวุธ                          
 ตำบลบางพระ    อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี   จำนวน 2 หลัง    
 เป็นเงิน 1,196,000  บาท 

19) ก่อสร้างฐานกิจกรรม 20 ฐาน   ค่ายลูกเสือวชิราวุธ  ตำบลบางพระ                
อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี    เป็นเงิน  960,000  บาท 

5. ระยะเวลาดำเนินการ 
 เดือนมีนาคม  - กันยายน 2563 
6. วิธีการและแผนการดำเนินงาน 
 1. ตรวจสอบรูปแบบรายการและประมาณราคา 
 2. เสนอเลขาธิการอนุมัติแบบรูปรายการและประมาณราคา 

3. ดำเนินการตาม พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง พ.ศ. 2560  
    (กรณีค่ายลูกเสือที่อยู่ในกำกับของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ) 

 4. ขออนุมัติโอนเงิน/แจ้งโอนเงินให้จังหวัดที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
 5. แจ้งมอบอำนาจให้จังหวัดดำเนินการตาม พรบ. จัดซ้ือจัดจ้าง พ.ศ. 2560 
 6. ติดตามความก้าวหน้าการก่อหนี้ผูกพัน 
 7. ติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 8. จังหวัดที่ได้รับงบประมาณรายงานผลการดำเนินงาน 

 7. ผู้รับผิดชอบโครงการ    
 ส่วนกิจการค่ายลูกเสือ  สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 

8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
ค่ายลูกเสือที่ได้รับการพัฒนามีความพร้อมในการให้บริการ  

9. ตัวชี้วัดผลสำเร็จ 
          จำนวนค่ายลูกเสือที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ 

----------------------------------------- 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบ  บริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ให้มีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์    

  มีระบบและวิธีการบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ของลูกเสือที่มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น   

ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าประสงค์ 

  จำนวนกิจการลูกเสือที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ตามยุทธศาสตร์    

  1.  จัดการกรรมสิทธ์ิที่ดินให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า 
  2.  ทบทวนสิทธิประโยชน์กับหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นมาตรฐาน 
  3.  ดำเนินการหารายได้จากทรัพย์สินทุกช่องทาง ที่มีกฎหมายรองรับอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

แผนงานโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ 

 โครงการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพค่ายลูกเสืออย่างยั่งยืน 
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โครงการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพค่ายลูกเสืออย่างย่ังยืน 

แผนงาน  :  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
ผลผลิต  :  ผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบ วิธีการบริหารจั ดการทรั พย์สิน               
และสิทธิประโยชน์ให้มีประสิทธิภาพ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1. หลักการและเหตุผล 

ค่ายลูกเสือถือว่าเป็นสถานที่ที่ใช้ในการใช้ฝึกอบรมหรือจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกิจกรรมลูก เสือ  
ยุวกาชาด เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ นอกสถานศึกษา และยังสามารถจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของเยาวชน                 
อีกทั้งยังเป็นสถานที่สำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ การเล่นกีฬา เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้  และกิจกรรมอ่ืน  ๆ                    
แก่ชุมชนได้  
 ปัญหาของค่ายลูกเสือที่พบในปัจจุบัน จากการอยู่ค่ายลูกเสือในแต่ละครั้ง ผู้ใช้บริการมักประสบปัญหา
เก่ียวกับการประสานงานกับค่ายลูกเสือ อันเนื่องมาจากการบริหารจัดการของค่ายลูกเสือทีย่ังขา ดร ะบบการ
จัดการภายในค่ายลูกเสือที่ต้องเน้นผู้ เข้ารับบริการเป็นหลัก บุคลากรที่ปฏิบัติงานในบา งหน้า ที่ ขา ดควา มรู้
ความสามารถและความรับผิดชอบ ระบบสาธารณูปโภคไม่มีความพร้อมในการใช้งานและไม่เพียงพอกับผู้ที่ มา ใช้
บริการและเข้าร่วมกิจกรรม     
 จากสภาพปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมตามแนวทาง พัฒนาลู กเสือ                
ในค่ายลูกเสือดังกล่าว   ดังนั้น  สำนักงานลูกเสือแห่งชาติจึงเห็นควรมีการศึกษารูปแบบและการบริหารจั ดการ
ค่ายลูกเสือที่ย ั ่งย ืน   มีการปร ับปรุงระบบสาธารณูปโภคและที ่พักแรมในค่ายลูกเสือ  ให้มีความเหมาะสม                
สะดวก และเพียงพอสำหรับลูกเสือที่มาอยู่ ค่ายพักแรม  และจัดระบบรักษาความปลอดภัยรวมทั้งมีกฎร ะเบียบ  
ในการเข้าค่ายให้เข้มงวด   เพ่ือให้ลูกเสือที่มาเข้า ค่ายมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น  และเป็นการสร้างขวัญและ
กำลังใจ  โดยการยกย่องเชิดชูค่ายลูกเสือที่มีความพร้อมในการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการค่ายลูกเสืออย่างยั่งยืน 
 2.2 เพ่ือพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการค่ายลูกเสือให้มีมาตรฐานพร้อมในการให้บริการ 
 2.3 เพ่ือสำรวจปัญหาและอุปสรรคของค่ายลูกเสือสำหรับการปรับปรุง 
          2.4 เพ่ือติดตามและประเมินผลการนำหลักการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพค่ายลูกเสือ 
                อย่างยั่งยืนไปปฏิบัติในค่ายลูกเสือเพ่ือพัฒนาคุณภาพค่ายลูกเสืออย่างยั่งยืน 
 2.5 เพ่ือเชิดชูค่ายลูกเสือต้นแบบ 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1 รูปแบบมาตรฐานค่ายลูกเสือ 1 รูปแบบ 
 3.2 ค่ายลูกเสือที่เป็นต้นแบบ  
 3.3 ค่ายลูกเสือที่เข้าร่วมโครงการ 62 ค่าย 
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4. วิธีดำเนินการ 
 4.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานเพ่ือกำหนดกรอบแนวทางการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ
ค่ายลูกเสืออย่างยั่งยืน 
 4.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการบริหารจัดการค่ายลูกเสือให้ผู้ ดูแล ค่าย
ลูกเสือจังหวัด 
 4.3 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ / ถอดบทเรียน สนับสนุนการดำเนินงานตามบริบทของพ้ืนที่และติดตา ม
ประเมินผลเป็นระยะๆ 
 4.4 รับสมัครและคัดเลือกค่ายลูกเสือต้นแบบ และผู้ดูแลค่ายลูกเสือตัวอย่าง  /การนำเสนอค่ายลูกเสือที่
ผ่านการคัดเลือก ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ 
 4.5 มอบรางวัลค่ายลูกเสือและผู้ดูแลค่ายลูกเสือต้นแบบ 
 4.5 รายงานสรุปผลโครงการ และเสนอประเด็นในการพัฒนาโครงการเพ่ิมเติม 
5. แผนดำเนินงาน 

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

1.เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติและแต่งต้ัง
คณะทำงาน 

  
  

         

2.จัดประชุมคณะทำงานเพ่ือกำหนด
กรอบแนวทางการพัฒนารูปแบบการ
บริหารจัดการค่ายลูกเสืออย่างย่ังยืน 

  
 

 
 

        

3.จ ัดทำเอกสารประกอบการประชุม
และจัดเตรียมการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

  
 

          

5.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือให้ความรู้ 
ความเข้าใจ ในการบริหารจัดการค่าย
ลูกเสือให้ผู้ดูแลค่ายลูกเสือจังหวัด 

    
 

 
 

      

6. รับสมัครค่ายลูกเสือจังหวัดท่ีสนใจ
เข้าร่วมโครงการเพ่ือคัดเลือกค่ายลูกเสือ
ต้นแบบ และผู้ดูแลค่ายลูกเสือ               
ตัวอย่าง  /การนำเสนอค่ายลูกเสือท่ีผ่าน
การคัดเลือก ประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือ
ต่างๆ 

             

 8. จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ / ถอด
บทเรียน สนับสนุนการดำเนินงานตาม
บริบทของพ้ืนท่ีและติดตามประเมินผล
เป็นระยะๆ 

             

9.ประเมินผลโครงการและจัดทำรายงาน      
 

  
 

     
 
6. ระยะเวลา 
 เดือนมีนาคม – กันยายน 2563 
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7. งบประมาณ   
  จำนวน 1,000,000 บาท  งบดำเนินงาน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 

  
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส่วนกิจการค่ายลูกเสือ  สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 
 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 9.1 ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจและสามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานค่ายลูกเสื อในพ้ืนที่ไ ด้
อย่างยั่งยืน 
 9.2 ได้แนวทางในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพค่ายลูกเสือให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตามระบบการพัฒนา
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง และทราบถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพของค่ายลูกเสือ  ที่จะ
ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งความต้องการและความจำเป็นของผู้ใช้บริการค่ายลูกเสือ 
 9.3 มีการพัฒนาองค์ความรู้ ระบบฐานข้อมูลค่ายลที่ก่อให้เกิดการตระหนัก สร้างจิตสำนึกในคุณค่าและ
ความสำคัญของค่ายลูกเสือและการนำไปสู่การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชี วภา พใน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เพ่ือการดำรงชีวิตของคนในท้องถิ่นควบคู่กับการนำไปใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ไ ด้อย่าง
ยั่งยืน  
   
10. ตัวชี้วัดผลสำเร็จ 
 10.1  ค่ายลูกเสือที่มีความพร้อมในการให้บริการ 
           10.2  มีคู่มือการบริหารจัดการและมาตรฐานค่ายลูกเสือ 
 
 
 

------------------------------------- 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ส่งเสริม สนับสนุน  การยกระดับมาตรฐานบุคลากรและเครือข่ายทางการลูกเสือ 
 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์   

 บุคลากรทางการลูกเสือและเครือข่ายได้รับการพัฒนาที่มีมาตรฐานและเข้มแข็ง   

ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าประสงค์   

 1. ร้อยละของบุคลากรทางการลูกเสือที่ได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐาน 
 2. ร้อยละของเครือข่ายทางการลูกเสือที่ได้รับการพัฒนาให้มีความเข้มแข็ง   

กลยุทธ์ตามยุทธศาสตร์ 

 1.   พัฒนามาตรฐานการทำงานของบุคลากรลูกเสือทุกระดับ/ประเภท 
 2.   สร้างเสริมขวัญกำลังใจอย่างมีคุณภาพและเป็นระบบ 
 3.   ยกระดับคุณภาพบุคลากรลูกเสือ 

แผนงานโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ 

1. โครงการสนับสนุนการดำเนินงานสำนักงานลูกเสือจังหวัด 
      สำนักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษา  ศึกษาธิการจังหวัด 

2. โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 
ประกอบด้วย  3  กิจกรรม 

  กิจกรรมที่ 1     การเพ่ิมสมรรถนะ ระเบียบงานสารบรรณ และการเขียนหนังสือราชการ   
 กิจกรรมที่ 2   จัดทำการบรรยายลักษณะงาน (JOB DESCRIPTION) ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ    
 กิจกรรมที่ 3   การพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  
                       สร้างความผูกพันในองค์กร                            

3. โครงการสร้างกระบวนทัศน์เพ่ือพัฒนาลูกเสือจิตอาสาตามวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ 
1) การจัดงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 
2) การจัดงานวันคล้ายวันสถาปณาคณะลูกเสือแห่งชาติ 
3) การจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
4) งานชุมนุมลูกเสือสามัญแห่งชาติ  ครั้งที่ 1 
5) การประชุมคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดเพ่ือขับเคลื่อนกิจการลูกเสือในส่วนภูมิภาค 
6) การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กิจการลูกเสือ 
7) ลูกเสือมัคคุเทศก์ 
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โครงการสนับสนุนการดำเนินงานสำนักงานลูกเสือจังหวัด 
สำนักงานลูกเสือเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 

แผนงาน  :  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
ผลผลิต  :  ผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ  :  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุน  การยกระดับมาตรฐาน
บุคลากรและเครือข่ายทางการลูกเสือ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1. หลักการและเหตุผล 
 ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายในการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการปฏิรูประบบความรู้ของ
สังคมไทย พัฒนาระบบการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม มุ่งสร้างจริยธรรมในระดับปัจเจ กร วมทั้ งสร้า ง
ความตระหนักในสิทธิและหน้าที่ความเสมอภาค  และดำเนินการให้การศึกษาเป็นพ้ืนฐานของสังคมประชาธิปไตย
ที่แท้จริง ปรับปรุงโครงสร้างระบบบริหารการศึกษาโดยกระจายอำนาจสู่พ้ืนที่ให้เสร็จสมบูรณ์โดยเริ่มจากพ้ืนที่ที่ มี
ความพร้อม ซ่ึงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ 
  ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 ให้มีคณะกรรมการลูกเสือจั งหวั ด โดยมีผู้ว่า
ราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการ และมาตรา 33 ให้มีสำนักงานลูกเสือจังหวัดอยู่ในสำนัก งา นเขต พ้ืน ที่
การศึกษา  เขต 1 เป็นหัวหน้าสำนักงาน ทำหน้าที่บังคับบัญชาและรับผิดชอบการดำเนินงานของลูกเสื อจังหวัด  
ทั้งนี้ มาตรา 35 ให้มีสำนักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษา  โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การ ศึกษาเป็น
ประธานคณะกรรมการ  ดังนั้น  เพ่ือให้การดำเนินงานของสำนักงานลูกเสือจังหวัดและสำนักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่
การศึกษา  เป็นไปตามพระราชบัญญัติลูกเสือ  พ.ศ.2551  เพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานสำนักงานลูกเสือจังหวั ด
และสำนักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามมาตรา 9 และสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัด   ตามมาตรา 20 (8)  คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่11/2559 เรื่อง การบริหารราชการ
ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานลูกเสือจังหวัด สำนักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่

การศึกษา และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
2.2 เพ่ือสร้างเครือข่ายด้านการบริหารกิจการลูกเสือทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอย่าง

เป็นระบบ เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน 

3. เป้าหมาย 
   สำนักงานลูกเสือจังหวัด  สำนักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด รวมทั้งสิ้น 153 หน่วยงาน ซ่ึงประกอบด้วย 

3.1 สำนักงานลูกเสือจังหวัด  76  จังหวัด 
3.2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 77 จังหวัด 

แผนปฏิบัติการของสำนกังานลูกเสือแห่งชาติ  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓                 ๗๙ 
 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.hertfordshirescouts.org.uk/home/hertfordshire-scouts-logo-stack&psig=AOvVaw0g8io8P0s-xQuvCss6M3Im&ust=1584082330061000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCICJidmslOgCFQAAAAAdAAAAABAJ


 

   
 

4. การดำเนินงาน 
4.1 เสนอแนวทางการดำเน ินงานโครงการสนับสนุนการดำเนินงานสำนักงานสำนักงาน

ลูกเสือจังหวัดและสำนักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
4.2 เสนอขออนุมัติโครงการ 
4.3 แจ้งให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องรับทราบและให้ส่งเอกสารที่เก่ียวข้องมาให้สำนักงานลู กเสื อ

แห่งชาติ 
4.4 ตรวจเอกสารและจัดทำรายละเอียดเพ่ือส่งให้ฝ่ายการเงินทำการโอนเงิน 
4.5 แจ ้งให้หน ่วยงานที่ เก ี่ยวข้องทราบหลังจากทำการโอนเงินแล้ว  เพื ่อให้หน ่วยงานที่

เก่ียวข้องจัดส่งใบเสร็จรับเงินมาให้สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 
4.6 รวบรวมใบเสร็จรับเงิน และส่งให้การเงิน 
4.7 สรุปและรายงานผล 

 

5. ระยะเวลาในการดำเนินงาน 
 ตลอดทั้งปีงบประมาณ 2563  (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 
 

6. สถานท่ี 
 สำนักงานลูกเสือจังหวัด (ที่มีค่ายลูกเสือจังหวัด) และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 

7.  งบประมาณ   
  จำนวน 27,720,000 บาท  (ยี่สิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนสองหม่ืนบาทถ้วน) 
 จากงบประมาณประจำปี 2563 ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ รายละเอียด ดังนี้     
  7.1 โอนเงินสนับสนุนค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานลูกเสือ จำนวน 25,020,000 บาท   
     1)  สำนักงานลูกเสือจังหวัด  62 จังหวัด ละ 15,000 บาท/เดือน (เงินตอบแทน 
                            ตามคุณวุฒิ   วุฒิสูงสุดปริญญาตรี) จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 11,160,000 บาท 

                    (หมายเหตุ : ตรวจสอบจากสถานที่ต้ังของค่ายลูกเสือ และคุณวุฒิของผู้ปฏิบัติงาน) 
     2)  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด  77 จังหวัด ละ 15,000 บาท/เดือน (เงินตอบแทน                 
                            ตามวุฒิสูงสุดปริญญาตรี) จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 13,860,000 บาท 
  7.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ลูกเสือเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ             
การปฏิบัติงาน จำนวน 150 คน ( เจ้าหน้าที่ลูกเสือ  139 คน คณะทำงานและวิทยากร 11 คน )                  
 
8. ผู้รับผิดชอบ 

 ส่วนอำนวยการ  สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 
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9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

9.1  สำนักงานลูกเสือจังหวัด สำนักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษา สำนักงานศึกษา ธิการ
จังหวัด  ได้รับเงินสนับสนุนการดำเนินงาน 

9.2   สำนักงานลูกเสือแห่งชาติได้เครือข่ายและข้อมูลสนับสนุนการบริหารอย่า ง เป็ นร ะบบ                    
เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงาน 

 
---------------------------------------------------- 
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โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 

แผนงาน  :  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
ผลผลิต  :  ผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ  :  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุน  การยกระดับมาตรฐาน
บุคลากรและเครือข่ายทางการลูกเสือ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. หลักการและเหตุผล  
 ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและประสิทธิภาพของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ มุ่งเน้น          
การบริหารจัดการที่เป็นเลิศและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริม
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีมีคุณภาพและมีธรรมาภิบาล ซ่ึงมุ่งพัฒนาโครงสร้างและระบบการทำงาน
ให้สอดคล้องกัน ยืดหยุ่นได้ตามลักษณะงาน ลดการซ้ำซ้อน ใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า และมีการวัดประสิทธิภาพ
ของการบร ิหารงานในทุกระดับการทำงาน โดยนำระบบการวัดประสิทธิภาพการบร ิหารงานที ่คำนึงถึง
ประสิทธิภาพการบริหารและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ความพึงใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการจัดการองค์ความรู้  
และการสั่งสมความรู้ รวมทั้งประสิทธิภาพของการพัฒนาระบบงานภายใน เพ่ือสนับสนุนการวางแผน กลยุทธ์
และการตัดสินใจ ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาองค์กรตามวัตถุปร ะสงค์ของ
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เพ่ือร่วมกันพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญและ
จำเป็นมากในการพัฒนาองค์กร 
                  สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ  จึงกำหนดให้มีการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือมุ่งให้เกิดการพัฒนาปรับปรุง
คุณภาพงานและประสิทธิภาพงานประจำอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังให้บุคลากรตระหนักและเห็นคุณค่าใน มุมมอง
ของการเป็นผู้ให้บริการที่มีคุณภาพ ด้วยการคำนึงถึงความพอใจ ความประทับใจของผู้รับบริการจึงมีโคร งการที่
เข ้าร ่วมการพัฒนาคุณภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการทำงานในองค์กร จำนวน 3 กิจกรรม  ดังนี้                      
1. (กิจกรรมที่ 1) การเพ่ิมสมรรถนะ ระเบียบงานสารบรรณ และการเขียนหนังสือราชการ  2. (กิจกรรมที่ 2) การจัดทำ
การบรรยายลักษณะงาน (JOB DESCRIPTION) ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ  3. (กิจกรรมที่ 3) การพัฒนาบุคลากร
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน สร้างความผูกพันในองค์กร 
 
2. วัตถุประสงค์ 

 1. ปรับและพัฒนากระบวนการดำเนินงานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ สามารถลดระยะเวลา
และลดขั้นตอนเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจและการบริหารงาน  

 2 . ส่งเสร ิมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้มีข ีดความสามารถที ่จะตอบสนองการทำงาน                
ทั้งในปัจจุบันและอนาคตเพ่ือรองรับการปฏิบัติงานในสังคมที่มีพลวัตสูงแบบเน้นผลลัพธ์การดำเนินงานี่ สำคัญแก่
ผู้ที่เก่ียวข้อง  
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                     3 . ส่งเสร ิมให้บ ุคลากรในทุกระดับชั้ นขององค์กรได้วางแผนและปฏิบัติงาน โดยมุ ่งยึดเอา
เป้าหมายหลัก  หรือวัตถุประสงค์รวมขององค์กรเป็นแนวทางร่วมกัน เพ่ือเพ่ิมการทำงานให้มีประสิ ทธิ ผลและ
ประสิทธิภาพสูงสุด 
 
3. เป้าหมาย         

พนักงานและลูกจ้าง สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภา ค ได้รับการ
พัฒนาให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 
4. วิธีดำเนินการ   
  1.  ดำเนินการโครงการและกิจกรรมตามแผน  
  2.  ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินการแต่ละโครงการ     

 

5. งบประมาณ   จำนวน 1 ,400 ,000 บาท (หนึ ่งล ้านสี ่แสนบาทถ้วน) จากงบดำเน ินงานของสำนักงาน 
    ลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย 

1. ก ิ จกรรมท ี ่  1  การเพ ิ ่ มสมรรถนะ ระเบ ี ยบงานสารบรรณ และการเข ี ยนหน ั งส ื อราชการ  
วงเงิน  470,000  บาท   

2. กิจกรรมที ่ 2  จ ัดทำการบรรยายลักษณะงาน (JOB DESCRIPTION) ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ    
วงเงิน  150,000  บาท 

3. กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน สร้างความผูกพันในองค์กร                            
วงเงิน  780,000  บาท 
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กิจกรรมที่ 1   การเพิ่มสมรรถนะ ระเบียบงานสารบรรณ และการเขียนหนังสือราชการ 
   

1. หลักการและเหตุผล 
   เนื่องจากงานด้านการบริหารเอกสารหรืองานสารบรรณเป็นงานพ้ืนฐานที่ทุกหน่วยงานในองค์กร
ภาครัฐจะต้องปฏิบัติโดยเฉพาะการบริหารหนังสือราชการซ่ึงเป็นเอกสารสำคัญที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารโต้ตอบและ
ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องมีความรู้พ้ืนฐาน เทคนิคและศิลปะในการใช้ภาษาที่ดี
ควบคู่ไปกับความรู้ในระเบียบงานสารบรรณ  สำนักงานลูกเสือแห่งชาติได้ตระหนักถึงความสำคัญของระเบียบงานสาร
บรรณ และการเขียนหนังสือติดต่อราชการ ในการจัดทำบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชา เป็นอย่างดี เนื่องจากสิ่งเหล่านี้
เป็นปัจจัยสำคัญต่อการปฏิบัติงานและการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานในองค์กร  ดังนั้น จึงเห็นสมควรจัดให้
มีการฝึกอบรมฯ เกี ่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ และการเข ียนหนังสือราชการในการจ ัดทำบันทึกเสนอ
ผู้บังคับบัญชาให้กับบุคลากรในสังกัดฯ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ และสามารถนำไปใช้ในการปฏิ บั ติง าน ได้ อย่ าง มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์  
    2.1  เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการที่ถูกต้อง เก่ียวกับระเบียบงานสารบรรณ และ   
การเขียนหนังสือราชการ ในการจัดทำบันทึกหนังสือเสนอผู้บังคับบัญชา ในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง   
    2.2  เพ่ือให้บุคลากรสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้พัฒนาทักษะในการเขียนหนังสือราชการ และ
สามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

3.  กลุ่มเป้าหมาย  
    บุคลากรของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ  ที่ปฏิบัติงานด้านเอกสาร และที่เก่ียวข้องกับการ
บริหารงานภายในสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ  จำนวน  75  คน 
 

4. วิธีดำเนินการ   
4.1 เสนอโครงการ เพ่ือขออนุมัติโครงการ  
4.2 ดำเนินงานวางแผนการดำเนินงานและกำหนดหัวข้อ ตามโครงการฯ 
4.3 ประสานงานวิทยากรและผู้เข้าร่วมโครงการ 
4.4 ดำเนินการโครงการ 

- บรรยาย/เนื้อหาวิชา  
- การเสริมสร้างทักษะความรู้โดยการให้ปฏิบัติจริง 

       - แบ่งกลุ่มทำกิจกรรมฝึกปฏิบัติ  
  หลังการฝึกอบรม 
- ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม  

        - รายงานผลการดำเนินการโครงการ  

 

5. สถานท่ีจัดฝึกอบรม 
    โรงแรมในกรุงเทพมหานคร หรือปริมณฑล 
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6. ระยะเวลาและสถานท่ี 
   ระหว่างเดือน  มีนาคม – พฤษภาคม 2563 

7. งบประมาณ    

   จำนวน  470,000  บาท (สี่แสนเจ็ดหม่ืนบาทถ้วน)    

 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ส่วนอำนวยการ  งานบุคลากรและบำเหน็จความชอบ 
 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
9 .1 บุคลากรมีการพัฒนาความรู ้ความสามารถ และมีทักษะในการเข ียนหนังสือราชการ 

สามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
9.2 บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับระเบียบงานสารบรรณและหลักการเขียนหนังสือราชการ

ที่ถูกต้อง จัดลำดับความสำคัญ มีความกะทัดรัด ชัดเจน บรรลุวัตถุประสงค์ 

-------------------------------------------------- 
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กิจกรรมท่ี  2  การจัดทำการบรรยายลักษณะงาน (JOB DESCRIPTION) ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 
  

1. หลักการและเหตุผล  
       สำ น ั ก งา นล ู ก เส ื อแห ่ งช า ต ิ  เป ็ นหน ่ วย งา น ในกำ ก ั บของกร ะทร วงศ ึ กษา ธ ิ การ  
ตามพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑  มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของคณะ
ลูกเสือแห่งชาติตามนโยบายของสภาลูกเสือไทยและกระทรวงศึกษาธิการ ทำหน้าที่ส่งเสริมและดูแล กิจการ
ลูกเสือ ประสานงานดำเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนากิจการลูกเสือ และบุคลากรทางการลูก เสื อให้ มี
ศักยภาพ ในการบริหารจัดการกิจการลูกเสือในสถานศึกษาและในหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือพัฒนาชี้นำเยาวชน
ให้เป็นพลเมืองดี  มีความรับผิดชอบ และช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคีและมีความเจริญก้า วหน้า 
พัฒนาด้านความคิด มีจ ิตสาธารณะ มีคุณธรรม จร ิยธรรมที ่ ดี  เป็นตัวอย่างที ่ด ีของประเทศชา ติ ส ่งผลให้
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ มีภารกิจที่สำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรทางการลูกเสือให้มีความรู้ เพ่ือนำไป
พัฒนาตนเองและพัฒนาเยาวชนของชาติให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีควา มรู้
ความสามารถและพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและให้สอดคล้องกับภารกิจของสำนั ก งาน
ลูกเสือแห่งชาติ  
   สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ  ได้เห ็นถึงความสำคัญในการบร ิหารทร ัพยากรบุคคลภา ย  
ในองค์กร เพ่ือตอบสนองต่อภารกิจของหน่วยงานที่มีจำนวนมาก และให้สอดคล้องกับภาระงานในสภาวะปัจ จุบัน
ให้รองรับกับการปรับเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานให้มีโอกาสในการเติบโตในสายอาชีพ และเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการ
จัดทำการวางแผนอัตรากำลังคน จึงจำเป็นต้องจัดทำการบรรยายลักษณะงาน (JOB DESCRIPTION) ของสำนักงาน
ลูกเสือแห่งชาติ  
2. วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือกำหนดหน้าที่งานความรับผิดชอบขอบเขตงานของตำแหน่งงาน 
  2. เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินผลงานเพ่ือเพ่ิมผลผลิตของงาน 

3. เพื ่อพิจารณาในการปร ับเปลี ่ยนตำแหน่งพนักงานให้มีโอกาสในการเติบโตในสายอาชีพ 
4. เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำการวางแผน ปรับเปลี่ยนตำแหน่งงานในอนาคต 

3. เป้าหมาย         
 คณะทำงานตามคำสั่งสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ และผู้มีส่วนเก่ียวข้องเข้าร่วม กิจกรรมที่ 2                   

การจัดทำการบรรยายลักษณะงาน (JOB DESCRIPTION) ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ  จำนวน 65  คน  
 

4. วิธีดำเนินการ   
  4.1  เสนออนุมัติโครงการ  
  4.2  แต่งต้ังคณะทำงาน 
                     4.3  ดำเนินการวางแผนการจัดประชุมคณะทำงานฯ  
   4.4  ประสานงานคณะทำงานฯ  
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  4.5  ดำเนินการโครงการ 

• จัดประชุมคณะทำงานฯ  
• จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานฯ  
• สร ุปผลการจ ัดทำการบรรยายลักษณะงาน (JOB DESCRIPTION) เสนอเลขาธิการ

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เพ่ือเห็นชอบและดำเนินการประกาศใช้ต่อไป 
4.6  รายงานผลการดำเนินการโครงการฯ 
 

5. ระยะเวลาและสถานท่ี 
ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึง กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมศาลาวชิราวุธ ชั้น 3  สำนักงาน

ลูกเสือแห่งชาติ  
 

6. งบประมาณ   
     จำนวน 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน)   
 
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส่วนอำนวยการ  งานบุคลากร และบำเหน็จความชอบ 

 

8. ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย    
  สำ น ั ก งา นล ู ก เส ื อแห ่ งช าติ   ไ ด้จ ั ดทำการบรรยายล ั กษณะงาน ( JOB DESCRIPTION)  
ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เพ่ือพิจารณาในการปรับเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานให้มีโอกาสในการเติบโตในสาย
อาชีพ และใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำการวางแผน ปรับเปลี่ยนตำแหน่งงานในอนาคต  
 
                                                                                                                      

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
9.1  สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ สามารถจัดทำการบรรยายลักษณะงาน (JOB DESCRIPTION)  

ในแต่ละตำแหน่งงานภายในสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ให้มีความเข้มแข็งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล อันจะ
นำไปสู่การพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร เพ่ือให้สอดคล้องและรองรับกับภารกิจของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 

          9.2  สำนักงานลูกเสือแห่งชาติสามารถบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กร ให้เกิดผลสั มฤทธิ์                   
ต่อภารกิจงานของหน่วยงานให้เกิดการเตรียมความพร้อมในสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต เกิดความคุ้มค่า และ                 
เกิดประโยชน์สูงสุด 
 

------------------------------------------------- 
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กิจกรรมท่ี 3  การพัฒนาบุคลากร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน สร้างความผูกพันพันในองค์กร 
 
1. หลักการและเหตุผล  
 สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ตามพระราชบัญญัติ
ล ูกเสือ พ.ศ. 2551  ซึ ่งได้ประกาศใช้เมื ่อว ันที ่  5 มีนาคม 2551  มีหน ้าที ่ร ับผิดชอบในการดำเน ินการ                                 
ตามวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ นโยบายของสภาลูกเสือไทย และกระทรวงศึกษาธิการ  ทำหน้าที่
ส่งเสริมและดูแลกิจการลูกเสือ ประสานงานดำเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนากิจการลูกเสือและบุ คลา กร
ทางการลูกเสือให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการกิจการลูกเสือในสถานศึกษาและในหน่วย งานที่ เ ก่ีย วข้ อง  
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ   มีภารกิจที่สำคัญในการพัฒนาเยาวชนของชาติ ช่วยส่งเสริมและพัฒนาชี้นำเยาวชน            
ให้เป็นตัวอย่างที่ ดีของประเทศชาติ พัฒนาด้านความคิด มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี ส่งผลให้
สำนักงานฯ  จะต้องส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีความรู้ความสามารถปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ใน
การทำงานให้สอดคล้องกับพันธกิจหลักของสำนักงานฯ  ให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนมีทัศนคติที่ ดีต่ออง ค์กร  
มีความรักและความสามัคคีต่อกัน มีจิตเป็นสาธารณะประโยชน์ต่อสังคมและองค์กร และมีใจรักงานด้านบริการ
อำนวยความสะดวกให้กับกิจการลูกเสือ 
                   ดังนั้น เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ เสริมสร้างความเข้าใจที่ ดีกับอง ค์กร พัฒนาด้าน
ความคิด  มีจิตสาธารณะ  มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี  ในภารหน้าที่ในกิจการลูกเสือ และประสบการณ์ด้านการ
ทำงานของบุคลากรเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  จึงได้จัดโครงการพัฒนาบุคลา กรเ พ่ื อ
เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรในสังกัดทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  อันจะส่งผลต่อการ
พัฒนากิจการลูกเสือต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 

 2.1 เพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
2.2 เพ่ือเพ่ิมพูนสมรรถนะและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร 

  2.3 เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจถึงภารกิจการดำเนินงานของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ รวมทั้ง
เทคนิควิธีการประสานการทำงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และมีจิตสำนึกสาธารณะ 

2.4 เพื ่อสร ้างสัมพันธภาพที ่ดีและให้บุคลากรได้แลกเปลี ่ยนความคิดเห็นประสบการณ์  
เกิดความรัก ความสามัคคีในการทำงานร่วมกัน และพัฒนาองค์กรให้มีภาพลักษณ์ที่ ดีเป็นที่รู้จักของบุ คคลและ
หน่วยงานทั่วไป 

 
3. เป้าหมาย         

พนักงานและลูกจ้าง สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน  100  คน ได้รับ
การพัฒนาให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ      
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4. วิธีดำเนินการ   
4.1 เสนอโครงการ เพ่ือขออนุมัติโครงการ  
4.2 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน 
4.3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพ่ือวางแผนการดำเนินงานและกำหนดหัวข้อการประชุม

เชิงปฏิบัติการ ตามโครงการและกิจกรรม 
4.4 ประสานคณะกรรมการ วิทยากรและผู้เข้าร่วมโครงการ 
4.5 ดำเนินการโครงการ 

- บรรยาย (Lecture)/ อภิปรายกลุ่ม (Group Discussion)  
- การเสริมสร้างทักษะโดยการให้ปฏิบัติจริง (Practice) 
- การพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 
- การเรียนรู้ร่วมกัน (Learning Contract/Partners) 
- ศึกษาดูงาน 
- ประเมินผล 

 4.6 รายงานผลการดำเนินการโครงการ 
 

5. ระยะเวลาและสถานท่ี 
5.1 การประชุมสัมมนาบุคลากรเพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานฯ ใช้เวลา 4 วัน  

    ในระหว่างเดือน สิงหาคม ถึง กันยายน 2563 
5.2 ดำเนินการตามโครงการและกิจกรรมที่กำหนดไว้ในเป้าหมาย  

 

6. งบประมาณ     จำนวน  780,000  บาท (เจ็ดแสนแปดหม่ืนบาทถ้วน)   
 

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ส่วนอำนวยการ  งานบุคลากรและบำเหน็จความชอบ 
 

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
8.1 บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ความสามารถ และมีทักษะในการปฏิบัติงาน สามารถนำไป 
       ปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
8.2 บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานของสำนักงานลูกเสือ 
       แห่งชาติ รวมทั้งมีเทคนิค วิธีการประสานการดำเนินงานที่ดีทั้งภายในหน่วยงานและ 
       หน่วยงานที่เก่ียวข้อง และมีจิตสาธารณะในการปฏิบัติงาน 
8.3 บุคลากรมีเกิดความรัก ความสามัคคี ในการทำงานร่วมกัน เกิดความรักองค์กรมีการ 
       พัฒนาองค์กรให้เป็นที่รู้จักของบุคคลและหน่วยงานทั่วไป 
 

---------------------------------- 
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โครงการสร้างกระบวนทัศน์เพ่ือพัฒนาลูกเสือจิตสาธารณะตามวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ 

แผนงาน  :  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
ผลผลิต  :  ผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม 
นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล : การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 
นโยบายรัฐบาล : 1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
   8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
ยุทธศาสตร์ชาติ : 3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์    

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

  การลูกเสือเป็นกระบวนการหนึ่ง ซึ ่งเรียกกันว่า“ขบวนการลูกเสือ” (Scout Movement)               
ที่ประเทศต่างๆ ทั่วโลกยอมรับเป็นเอกฉันท์ว่า เป็นขบวนการที่สามารถพัฒนาเยาวชน ให้เป็นพลเมืองที่ มีควา ม
รับผิดชอบต่อตนเอง  ต่อส่วนรวมและชาติบ้านเมืองเป็นอย่างดี  สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นหน่วยงานของรัฐ
ที ่จ ัดตั ้งข ึ ้น  มีฐานะเป็นน ิติบ ุคคลอยู ่ในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ตามพระราชบัญญัติล ูกเสื อ                     
พ.ศ.2551  เม่ือวันที่ 5 มีนาคม 2551  มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนา
กิจการลูกเสือของชาติในทุกระดับทั่วประเทศโดยตรง  ได้ดำเนินการฟ้ืนฟูกิจการลูกเสือทุกระบบ ทั้งในระบบ
โรงเรียน นอกระบบโรงเรียน   โดยนำกระบวนการลูกเสือมาเป็นตัวขับเคลื่อนในการเร่งรัดพัฒนาคุณภา พของ
เยาวชนไทย เพื ่อสร้างคุณภาพความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข                               
และเสริมสร้างทักษะชีวิต คุณธรรม จริยธรรม พัฒนาบุคลิกภาพ สุขภาพ ตลอดจนการเสริมสร้างศักยภา พของ
นักเรียนและเยาวชนไทยให้เป็นบุคคลที่มี คุณค่าทั้งต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ  โดยส่งเสริมให้
สถานศึกษาทั่วประเทศจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ควบคู่กับการเรียนการสอนในด้านวิชาการ  เช่น ส่งเสริม
และพัฒนาเยาวชนโดยใช้กฎและคำปฏิญาณของลูกเสือ สร้างความตระหนัก ความรับผิดชอบต่อตนเองและการมี
ส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้อ่ืนตามอุดมการณ์ของลูกเสือ   เนตรนารี  การบำเพ็ญประโยชน์  การจัดงานชุมนุม 
การส่งเสริมให้เยาวชนลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือมีโอกาสเข้าร่วมงานชุมนุมทั้งในระดับท้องถิ่น 
ระดับชาติ นานาชาติ การนำกระบวนการลูกเสือมาแก้ปัญหาเยาวชนและสังคม โดยสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนเป็น
คนที่มีความรู้และเป็นคนดี มีระเบียบวินัย  มีความเป็นผู้นำ   ผู้ตามที่ดี รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ไม่ติดยา
เสพติด เล่นการพนัน  รวมทั้งการฟ้ืนฟูลูกเสือวิสามัญในสถานศึกษาอาชีวศึกษา  และ กศน. โดยให้บุคคลากร
ทางการลูกเสือเป็นแนวร่วมในการพัฒนาเยาวชน  เป็นการกระตุ้นให้เยาวชน บุคคลทั่วไป หน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม พร้อมทั้งให้มีการพัฒนาปรับปรุงบริบทท่ีเก่ียวข้อง เช่น ค่ายลูกเสือที่มีอยู่ทั่วประเทศ
ให้เป็นศูนย์ปฏิบัติการทางการลูกเสือและแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชน 
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2. วัตถุประสงค์ 

  2.1 เพ่ือส่งเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติและยึดม่ันการปกครองระบบประชา ธิป ไตย                 
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
  2.2 เพื ่อส่งเสร ิมให้ผ ู ้ เร ียนมีเจตคติที ่ด ีต่อบ้านเมือง   มีโอกาสทำหน้าที ่ เป ็นพลเมืองดี                     
และมีพ้ืนฐานชีวิตที่ม่ันคงและมีคุณธรรม 
  2.3 เพื ่อส่งเสร ิมให้ล ูกเสือมีจ ิตสาธารณะ ช่วยเหลือผู ้อ ื ่นทุกเมื ่อตามกฎและคำปฏิญาณ                
ของลูกเสือ 
  2.4 ส่งเสริมและสร้างภาพลักษณ์ที่ ดีของกิจการลูกเสือให้เป็นที่ประจักษ์ สร้างเสริมความเข้าใจ
ให้แก่ประชาชนทั่วไปและทุกหน่วยงานที่เก่ียวข้อง โดยเฉพาะเยาวชนลูกเสือ ได้เข้าถึงอุดมการณ์ ความมุ่งหมาย 
และแนวทางปฏิบัติที่แท้จริงของกิจการลูกเสือ 
  2.5 ส่งเสริมให้เยาวชนลูกเสือปฏิบัติกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ทั้งในท้องถิ่นของตนเอง
และระดับนานาชาติ 
  2.6 ส่งเสริมการดำเนินงานกิจการลูกเสือของสำนักงานลูกเสือจังหวัดเพ่ือขับ เคลื่ อน กิจ การ
ลูกเสือในส่วนภูมิภาค 
 
3. แนวทางการดำเนินงาน 
  3.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาทั่วประเทศใช้กิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน      
เพ่ือเสริมสร้างความเป็นพลเมือง (Civic Education) และการเสริมสร้างทักษะชีวิต   คุณธรรม จริยธรรมของ
นักเรียนให้มากและทั่วถึงยิ่งขึ้น โดยการจัดต้ังกองลูกเสือใน  สถานศึกษาทั่วประเทศให้เพ่ิมมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ
การต้ังกองลูกเสือ  การจัดงานชุมนุมลูกเสือทุกประเภท 
  3.2 ฟื ้นฟูล ูกเสือวิสา มัญ ในสถานศึกษาอา ชีวศึกษาและ กศน. เพื ่อสร ้างภูมิค ุ ้ ม กัน                     
ลดความรุนแรงด้านพฤติกรรม  และเสริมสร้างความเป็นพลเมืองของนักเรียนนักศึกษา  
  3.3 พัฒนาค่ายลูกเสือที่ มีความพร้อมให้เป็นศูนย์ฝึกอบรมและแหล่งเรียน รู้ท างการลู ก เสือ      
รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนให้มีการใช้ค่ายลูกเสือในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิต   สำหรับเด็ก เยาวชน  
และประชาชนให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น 
  3.4  สนับสนุนการดำเน ินงานขององค์กรลูกเสือในส่วนภูมิภาค สำนักงานลูกเสือจังหวัด     
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด รวมทั้งองค์กรเครือข่ายทางการลูกเสือให้เป็นรูปธรรม  
       3.5  จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนา สร้างภาวะผู้นำและการมีส่วนร่วมให้กับเยาวชนลูกเสือเพ่ือเ พ่ิม
มาตรฐานเยาวชนในการแข่งขันกับนานาประเทศให้มากยิ่งขึ้น โดยจัดหรือส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนลูกเสือได้ มี
โอกาสเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือนานาชาติให้มากยิ่งขึ้น 
  3.6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติให้มีความทันสมัยให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมและนโยบายของรัฐบาลเพ่ือการขับเคลื่อนกิจการลูกเสือ 
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ประกอบด้วย  7  กิจกรรม   รวมเป็นเงิน  62,500,000  บาท  ดังน้ี 
1. การจัดงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า  เป็นเงิน  450,000  บาท 
2. การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  เป็นเงิน  8,200,000  บาท 
3. การจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

เป็นเงิน  4,380,000  บาท 
4. งานชุมนุมลูกเสือสามัญแห่งชาติ  ครั้งที่ 1    เป็นเงิน  21,000,000 บาท 
5. การประชุมคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดเพ่ือขับเคลื่อนกิจการลูกเสือในส่วนภูมิภาค 

เป็นเงิน  3,800,000  บาท   
6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการขององค์กรเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กิจการลูกเสือ 

เป็นเงิน  670,000  บาท 
7. ลูกเสือมัคคุเทศก์  เป็นเงิน   24,000,000  บาท 
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1. การจัดงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 
 
1. หลักการและเหตุผล 

   ส ืบเน ื ่องจากเมื ่อว ันที่  25 พฤศจ ิกายน 2468 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู ่หัว                 
พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ผู้ทรงเป็นปราชญ์ในหลายด้านจนได้รับสมัญญานามว่า  “พระมหาธีรราช
เจ้า” เสด็จสวรรคต  นับเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่แก่ปวงชนชาวไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหล่าบรรดาลู ก เสือ 
เนตรนารี ทั้งปวง กอปรกับคณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันที่  2 กันยายน 2546  กำหนดให้วันที่ 25 พฤศจิกายน เป็น  
“วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” และคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ  กำหนดเป็นวันสำคัญวันหนึ่ งของ
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  และแสดงความกตัญญูกต เวทิ ตา
ธรรม    

ดังนั้น จึงกำหนดจัดโครงการ “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2562 ขึ้น เพ่ือน้อม
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  และแสดงความกตัญญูตกเวทิตาธรรม  แด่พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย   

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้ลูกเสือ เนตรนารี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความกตัญญู – 

กตเวทิตาธรรม โดยประกอบพิธีถวายบังคม และถวายราชสดุดี แด่พระผู้พระราชทานกำเนิด
ลูกเสือไทย  โดยพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ 

2.2 เพ่ือให้ลูกเสือ เนตรนารี ได้กระทำตนให้เป็นประโยชน์ร่วมกัน อันนำมาซ่ึงความมีระเบียบ
วินัย  และความสามัคคีในหมู่คณะ 

2.3 เพ่ือให้ลูกเสือ เนตรนารี แต่งเครื่องแบบลูกเสือ  เนตรนารี  โดยพร้อมเพรียงกัน              
ออกบำเพ็ญประโยชน์ต่อสถานที่สาธารณะ 

2.4 เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์กิจการลูกเสือออกสู่สายตาประชาชนอย่างกว้างขวาง 

3. เป้าหมาย 

  3.1 เชิงปริมาณ  - ลูกเสือ เนตรนารี ประกอบพิธี ถวายบังคม – ถวายราชสดุดี   
  แต่งเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี  /  ออกบำเพ็ญประโยชน์ 
  โดยพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ 
- ลูกเสือ เนตรนารี (ส่วนกลาง)  ประกอบพิธีวางพวงมาลา –  
  ถวายบังคม – ถวายราชสดุดี   จำนวน  3,500 คน 

3.2 เชิงคุณภาพ  - ลูกเสือ เนตรนารี  มีจิตสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
  และพร้อมที่จะกระทำตนให้เป็นประโยชน์ตามอุดมการณ์ 
  ของลูกเสือ 
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4. สถานท่ีดำเนินการ  
      ส่วนกลาง    ณ  บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์  รัชกาลที่ 6  สวนลุมพินี  
      ส่วนภูมิภาค ณ  ศาลากลางจังหวัด  สนามกีฬาจังหวัด  หรือสถานที่ท่ีเหมาะสม 

5. ระยะเวลา  
5.1  การประกอบพิธีถวายบังคม  และถวายราชสดุดี  วันที่ 25  พฤศจิกายน  2562   
5.2  กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์  วันที่  25 พฤศจิกายน 2562 

6. วิธีดำเนินงาน  
  6.1  ขออนุมัติโครงการ 
  6.2  นำเสนอคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 

6.3  ทำหนังสือแจ้งเวียนขอความร่วมมือจัดงานไปยังสำนักงานลูกเสือจังหวัด/สถานศึกษา  
       ในส่วนกลาง 
6.4  ทำหนังสือแจ้งขอความอนุเคราะห์หน่วยงานต่างๆ 
6.5  แต่งต้ังคณะกรรมการจัดงาน 
6.6  จัดประชุมเตรียมงานให้เป็นไปตามขอบข่ายหน้าที่ 
6.7  จัดซ้ือ – จัดจ้าง 
6.8  ดำเนินการจัดงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”  / หนังสือตอบขอบคุณ 

  6.9  รายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ        

7. งบประมาณ  
   จำนวน  450,000 บาท   (สี่แสนห้าหม่ืนบาทถ้วน)  

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

   สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ  

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
9.1 ลูกเสือ เนตรนารี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย  
9.2 ลูกเสือ เนตรนารี ปฏิบัติตามคำปฏิญาณและอุดมการณ์ของลูกเสือ 
9.3 กิจการลูกเสือได้รับความสนใจ  และความศรัทธามาขึ้น  

11. ลักษณะโครงการ 
เป็นโครงการที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี 

 

------------------------------------ 
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2.  การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

เน ื ่องจากกิจการลูกเสือไทยได้ร ับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ ้าอย ู ่ห ัว  พระราชทานให้แก่ปวงชนชาวไทย  เมื ่อว ันที ่ 1 กรกฎาคม 2454  จากนั ้นกิจการลูกเสือไทย                  
ได้เจร ิญรอยตามพระราชปณิธานในแต่ละยุคแต่ละสมัยจนถึงปัจจ ุบ ันครบ 109 ปี แล ะตามมาตรา 7                    
แห่งพระราชบัญญัติลูกเสือพ.ศ. 2551 บัญญัติว่า “พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของคณะลูกเสื อแห่ งชา ติ”  
น ับเป็นพระมหากร ุณาธิคุณ  แก่บรรดาลูกเสือ เนตรนาร ีทั้งปวง  คณะกรรมการบร ิหารลูกเสือแห่งชาติ                  
จึงกำหนดให้วันที่  1 กรกฎาคม  เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของคณะลูกเสือแห่งชาติ  คือ “วันคล้ายวันสถาปนาคณะ
ลูกเสือแห่งชาติ”  และมอบให้สำนักงานลูกเสือแห่งชาติจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ขึ้นเป็น
ประจำทุกปี 

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย    
2.2 เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ    
2.3 เพ่ือให้ลูกเสือ เนตรนารี แต่งเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี ประกอบกิจกรรมบำเพ็ญ    
     ประโยชน์พร้อมกันทั่วประเทศ  อันนำมาซ่ึงความมีระเบียบวินัยและความสามัคคี     

  2.4 เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์กิจการลูกเสือออกสู่สายตาประชาชนอย่างกว้างขวาง 

3. เป้าหมาย 
  3.1 เชิงปริมาณ       -  ลูกเสือ เนตรนารี  ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและประชาชนทั่วไป 

         รับชมและมีความรู้เก่ียวกับวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 
         จำนวน 61,600 คน  
      -  ผลิตสื่อสารคดี  spot เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางสถานีโทรทัศน์ 

  3.2  เชิงคุณภาพ      -  ลูกเสือ เนตรนารี  มีจิตสำนึกและเทิดทูนสถาบันชาติ   ศาสนา   
 พระมหากษัตริย์   พร้อมที่จะกระทำตนให้เป็นประโยชน์ตาม   
 อุดมการณ์ของลูกเสือ           

4. สถานท่ีดำเนินการ 
 เผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ทุกช่องทาง 
  

5. วิธีดำเนินการ 
  5.1  ขออนุมัติโครงการ  
  5.2  แต่งต้ังคณะกรรมการ  
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  5.3  ประชุมเตรียมการ  
           5.4  เตรียมงานและประสานงานหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
  5.5  ตรวจสอบความเรียบร้อย  
  5.6  ดำเนินการจัดงาน   
  5.7  ประเมินผลการดำเนินงาน  
 
7. งบประมาณ    

  งบดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.  2563  ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ   
จำนวน 8,200,000 บาท   (แปดล้านสองแสนบาทถ้วน)           

 

8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ      
ส่วนอำนวยการ  สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ    

 

9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
9.1  ลูกเสือ เนตรนารี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา  
       และพระมหากษัตริย์ 
9.2  ลูกเสือ เนตรนารี  ปฏิบัติตามคำปฏิญาณและอุดมการณ์ของลูกเสือ 
9.3  ลูกเสือ เนตรนารี  ตระหนักถึงความสำคัญในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 
9.4  กิจการลูกเสือได้รับความสนใจ  และความศรัทธาจากภาคประชาชนมากขึ้น  

 
10.  ลักษณะโครงการ 

เป็นโครงการที่คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติกำหนดให้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี 
 

--------------------------------- 
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การจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว    

 1. หลักการและเหตุผล 

  นับแต่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระห ม่อม
พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย เม่ือวันที่ 1 กรกฎาคม 2454  ด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะฝึกอบรมเยาวชนของ
ชาติ ต้ังแต่เยาว์วัยให้เป็นพลเมืองที่มีระเบียบวินัย รู้จักเสียสละ และบำเพ็ญประโยชน์เป็น กำลังสำคัญ แก่ชาติ
บ้านเมืองในภายภาคหน้า กิจการลูกเสือได้ดำเนินตามพระราชปณิธานสืบต่อมา โดยที่ปัจจุบันกิจการลูกเสือไทย
ได้ขยายสู่ประชาชนทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง   ได้กำหนดให้เป็นกิจกรรมพัฒนาผู้ เรี ยนใน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  ทั้งนี้หากได้พัฒนา
กิจการลูกเสือให้มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะเยาวชนของชาติได้รับการพัฒนาให้มีความเป็นพลเมืองมีคุณธรรมและ
ระเบียบวิน ัยมา กย ิ ่ งข ึ ้นจ ะเป็น ส่ วนสำ ค ัญ ในการพัฒนา ประเทศชา ติ ให ้เจร ิญก ้าวหน้า ในอนา คต                         
ซ่ึงสอดคล้องกับนโยบายในการพัฒนาและเสริมสร้างความสมานฉันท์ และความสามัคคีของคนในชาติ ไ ด้เป็น
อย่างดียิ่ง   
  ซ่ึงในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่ หัว                
องค์ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เพ่ือเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิ คุณ
ที่พระองค์ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรชาวไทย และเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลสมัยเฉลิม
พระชนมพรรษานี้ อีกทั้งเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและบุคลากรทางการ
ลูกเสือมีความยึดม่ันในความจงรักภักดีต่อชาติศาสนา พระมหากษัตริย์  สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ  จึงกำหนดการ
จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 69  พรรษา               
วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ขึ้น     

2. วัตถุประสงค์ 
  2 .1 เพื ่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ ้าอย ู ่ห ัว  พระองค์ประมุขของ                 
คณะลูกเสือแห่งชาติ   
  2.2 เพ่ือส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกให้ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูก เสื อและบุ คลา กร
ทางการลูกเสือมีความยึดม่ันในความจงรักภักดีต่อชาติศาสนา พระมหากษัตริย์   
  2.3  เพ่ือให้ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือได้ปฏิบัติตามกฎ
และคำปฏิญาณตนของลูกเสือ 

3.  กลุ่มเป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 
  1)  ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือทั่วประเทศ  
                          จำนวน  67,000 คน 
  2) สารคดีเฉลิมพระเกียรติองค์พระมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ จำนวน 1 ชุด 
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3.2 เชิงคุณภาพ 
ลูกเสือ เนตรนารี  ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ ได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดี 

ความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และความสามัคคีของลูกเสือทุกหมู่เหล่า 
4. ระยะเวลาในการดำเนินการ /สถานท่ี 
 28 กรกฎาคม  2563  ณ  ส่วนกลางและสำนักงานลูกเสือจังหวัดทั่วประเทศ  
  

5. วิธีดำเนินการ 
 5.1  ประชุมคณะทำงานเพ่ือวางแผนการดำเนินโครงการ 
 5.2  ส่งเสริม สนับสนุนจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติพร้อมกันทั่วประเทศ  
 5.3   ผลิตสารคดีเฉลิมพระเกียรติองค์พระมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ  เพ่ือเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์
และสื่อออนไลน์    

5.4  ประเมินผลการจัดงานและรายงานผลการดำเนินงานให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องทราบ 
 
6.  งบประมาณ 
 จำนวน  4,380,000  บาท (สี่ล้านสามแสนแปดหม่ืนบาทถ้วน)     
 
7.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   
 ส่วนอำนวยการ  สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 
 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  8 .1  ลูกเสือ เนตรนาร ี ผ ู ้บ ังคับบัญชาลูกเสือ และบุคลากรทางการลูกเสือรวมถึงประชาชนทั ่วไป                
แสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
 8.2  ลูกเสือ เนตรนาร ี ได้ร ับการพัฒนาทางสติปัญญา อารมณ์ ส ังคม ปลูกฝังล ักษณะนิส ัยที ่ ดี                  
มีคุณธรรม ระเบียบวินัย มีจิตอาสาบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้ อ่ืน  ส่งผลให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ
ในอนาคต 
 
 

       --------------------------------- 
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 4.  งานชุมนุมลูกเสือสามัญแห่งชาติ  ครั้งท่ี 1 

1.  หลักการและเหตุผล 

  “งานชุมน ุมลูกเสือ” เป็นกิจกรรมสำคัญของการลูก เสือ  เพราะสาระของงานช ุมนุ ม                  
เป็นการปลูกฝังค่านิยมพ้ืนฐานให้แก่เยาวชน  พัฒนาความรู้ ทักษะทางการลูกเสือ วิชาการและเทคโน โลยี
สมัยใหม่ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน  “กระบวนการลูกเสือ”  คือกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง
อย่างมีระบบ เป็นประโยชน์ในการพัฒนาทั ้งปัจเจกบุคคลและส่วนรวม  แม้จะต่างกันด้วยวัฒนธรรมหรือ
ขนบธรรมเนียมประเพณี แต่สามารถสร้างเยาวชนให้มีลักษณะนิสัยและค่านิยมในทางที่ถูกที่ควร  คือ ความมี
คุณธรรมจริยธรรม ความมีน้ำใจ และความเสียสละ เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน   
  เพ่ือเป็นการสนับสนุน และพัฒนาศักยภาพทางกาย สติปัญญา  จิตใจ  สังคม  ศีลธรรมอันดี  
ความเป็นพลเมืองที่ ดี  มุ่งเน้นการทำงานจิตอาสา  และความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันในสังคม  ของลูกเสือสามัญ 
(Scout)  ซ่ึงเป็นเยาวชนอายุ 8 – 11 ปี  ตามคติพจน์ “ จงเตรียมพร้อม”  จึงกำหนดจัดงานชุมนุมลูกเสือสามัญ
แห่งชาติ  ครั้งที่ 1  ขึ้น      

2.  วัตถุประสงค์  

 2.1  เพื ่อน ้อมร ำลึ ก ในพระมหา กร ุณาธิ ค ุณพระบา ทสมเด ็จพร ะมงก ุฎ เกล้า เจ ้า อย ู ่ หั ว                              
พระผู ้พระราชทานกำเน ิดลู กเส ือไทย  และแสดงความจงร ักภักดีแ ด่ พร ะบา ทสมเด็จพร ะเจ ้า อย ู ่หั ว                   
องค์พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ 
 2.2 เพ่ือให้ลูกเสือได้รับการปลูกฝังลักษณะนิสัยที่ ดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม  โดยมุ่งเน้นให้ เป็น                
ผู้มีระเบียบมีวินัย  รู้จักช่วยเหลือตนเองและหมู่คณะ  และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข  สอดคล้อง
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
       2.3  เพ่ือให้ลูกเสือ  ผู้บังคับบัญชา  ได้ประกอบกิจกรรมร่วมกัน  สร้างเสริมทักษะวิชาการลูก เสือ 
พัฒนาสติปัญญา  อารมณ์  สังคม  และส่งเสริมให้ เยาวชนเป็นทรัพยากรบุคคลของชาติที่ มีคุณภา พในอนา คต
       2.4  เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของกิจการลูกเสือไทยให้เป็นที่แพร่หลาย  
 
3.  เป้าหมาย   จำนวน  12,200  คน 
  โดยกำหนดจัด 4 ภาค ภาคละ 3,000 คน 
 3.1 เชิงปริมาณ  

 -  ลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาทุกหน่วยเหล่า   12,000  คน  
 -  คณะกรรมการติดตามจากส่วนกลาง  200 คน  
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3.2 เชิงคุณภาพ   

- ผู้เข้าร่วมงานชุมนุมมีจิตสำนึกรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
- ลูกเสือ ร ู ้จ ักช่วยเหลือตนเอง / หมู ่คณะมากยิ ่งข ึ้น เป็นการเพิ่มทักษะและเสร ิมสร้าง

คุณธรรมให้แก่ตนเอง 
- ลูกเสือมีความรู้ความเข้าใจที่ดีในสังคมประชาธิปไตย 
- ลูกเสือไทยและลู กเส ือต่างประเทศได้ปร ะกอบกิจกรรมร ่ วมกันมี ควา มสั ม พ ัน ธ์                    

แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น 
- ลูกเสือต่างประเทศมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับบทบาทและความสำคัญของกิจการลูกเสือ

ไทย 
- กิจการลูกเสือเป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วน และพร้อมที่จะให้การสนับสนุน 

4.  การดำเนินงาน 
 - ขออนุมัติโครงการ/แผนงบประมาณค่าใช้จ่าย 
 - แต่งต้ังคณะกรรมการ / คณะทำงาน 
 - เชิญประชุมคณะกรรมการ/ คณะทำงาน เพ่ือจัดทำกำหนดการ/ แผนงานกิจกรรม 
 - แจ้งเชิญชวนลูกเสือ – เนตรนารี ไทย และต่างประเทศเข้าร่วมโครงการฯ 
 - ติดต่อประสานงานบุคลากรในพ้ืนที่ เรื่องกำหนดการ/ แผนงานกิจกรรม 
 - จัดเตรียมสถานที่ และอุปกรณ์การอยู่ค่ายพักแรม 
 - ดำเนินโครงการตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กำหนด 
 - รายงานผลงานโครงการฯ ต่อคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 
 วิธีการจัดกิจกรรม 

   โดยให้เยาวชนมาอยู่ค่ายพักแรม ปฏิบัติกิจกรรมและช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน  ด้วยบรรยากาศอันอบอุ่น
แบบไมตรีจิตมิตรภาพ  แม้จะต่างด้วยวัฒนธรรม  เพ่ือสร้างความมีระเบียบวินัย  ความซ่ือสัตย์สุจริต ความอดทน  
ความเสียสละ  นอกจากนั้น  ยังเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดซ่ึงกันและกัน พัฒนาความรู้  ทักษะทางการลูกเสือ   
และวิชาการสมัยใหม่  มุ่งหวังให้ผู้ที่เข้าร่วมชุมนุมได้รับประสบการณ์ชีวิตอย่างมีคุณค่า อันจะก่อให้เกิดประโยชน์
แก่สังคมและประเทศ  
 ระยะเวลา   5  วัน  ระหว่างวันที่ 1 – 5 กันยายน 2563  
        สถานที่    
    ภาคเหนือ  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จังหวัดขอนแก่น 
    ภาคใต้  จังหวัดตรัง 
       ภาคกลาง  ภาคตะวันตกและภาคตะวันออก  จังหวัดชลบุรี   
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     กิจกรรมประกอบด้วย 

1. กิจกรรมหลัก  ได้แก่   กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง  หมู่บ้านโลกาภิวัตน์ (GDV)   
          กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กิจกรรมผจญภัย  กิจกรรมเดินทางไกล   

     กิจกรรมมรดกโลกและวัฒนธรรม   ฯลฯ                        
2. กิจกรรมยามว่าง  ได้แก่  นิทรรศการ และมิตรสัมพันธ์ ฯลฯ 
3. กิจกรรมพิเศษ ได้แก่ กิจกรรมพิธีเปิด – ปิด พิธีบวงสรวง  พิธีถวายพระพรชัยมงคล  
   การแสดงพิเศษของหน่วยงานต่างๆ  การแสดงประเพณีและศิลปวัฒนธรรม 
   การชุมนุมรอบไฟ  งานกิลเวลล์รียูเนียน (Gilwell Reunion) ฯลฯ  
   หมายเหตุ : กิจกรรมปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมตามพ้ืนท่ี 

5.  งบประมาณ 
 จำนวน  21,000,000  บาท  (ยี่สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน) 

6.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส่วนอำนวยการ   สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ   

7. การติดตามผล 
       มีคณะกรรมการฝ่ายติดตามและประเมินผล ติดต่อประสานงานทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้การ
ดำเน ินงานเป็นไปด้วยความเร ียบร้อย ตามกำหนดระยะเวลาและหลังเสร ็จสิ ้นการจัดงานจะนำข้อสรุป                    
เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ และสภาลูกเสือไทยต่อไป 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
     8.1  ลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือทุกหมู่เหล่ามีจิตสำนึกในการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
     8.2  ลูกเสือ เนตรนารี ได้รับการพัฒนาทางสติปัญญา อารมณ์ สังคม ปลูกฝังลักษณะนิสัยที่ดี มีคุณธรรม                                    
           มีระเบียบวินัย รู้จักช่วยเหลือตนเองและหมู่คณะ สร้างเสริมให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในอนาคต 
     8.3  ลูกเสือและผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่ร่วมงานได้ประสบการณ์ทางการลูกเสือต่างประเทศ เรียนรู้ทักษะ 
           ลูกเสือ วิทยาการใหม่ ๆ เป็นการพัฒนาตนเองทั้งด้านภาษาต่างประเทศและวิชาการ กิจกรรม                                          
           ทางการลูกเสือที่ทันสมัย 
     8.4  ได้เสริมสร้างกระชับความสัมพันธ์อันดีทางการลูกเสือระหว่างลูกเสือไทยและลูกเสือนานาชาติที่เข้า 
           ร่วมงานชุมนุม รวมทั้งได้เผยแพร่ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ ดีของประทศไทย คณะลูกเสือไทย 
 

   
--------------------------------------- 
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5. การประชุมคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดเพ่ือขับเคล่ือนกิจการลูกเสือในส่วนภูมิภาค 

 

1. หลักการและเหตุผล 

  ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติล ูกเส ือ พ.ศ. 2551 มาตรา 28  ได้กระจายอำนาจ                   
การบริหารงานลูกเสือไปยังส่วนภูมิภาค  โดยมีสำนักงานลูกเสือจังหวัดและในแต่ละจังหวัดให้ จัดร ะเบียบการ
ปกครองลูกเสือโดยมีคณะกรรมการบริหารลูกเสือจ ังหวัดประกอบด้วย  ผู ้ว ่าราชการจังหวัด  เป็นประธาน
กรรมการ  รองผู ้ว ่าราชการจังหวัด  เป็นรองประธานกรรมการ  ปลัดจ ังหวัด  นายกเหล่ากาชาดจังหวัด                     
ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายอำเภอ  นายกเทศมนตรี  นายกสมาคม
การศึกษาเอกชนจังหวัด  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา  ผู้แทนสถานศึกษา
อาชีวศึกษา  ผู ้แทนค่ายลูกเสือจังหวัด  ผ ู ้แทนสมาคมสโมสรลูกเสือ  ผ ู ้แทนลูกเสือชาวบ้าน และกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกิน  10 คน  โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  เขต 1  เป็นกรรมการ
และเลขานุการ  ดังนั้น  เพ่ือให้การบริหารงานลูกเสือของคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดเป็นไปตามวัตถุประสง ค์ของ
คณะลูกเสือแห่งชาติและบังเกิดผลดีต่อกิจการลูกเสือ  จึงได้จัดโครงการประชุมคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดขึ้น 

2.  วัตถุประสงค์ 

  2.1  เพ่ือให้การพัฒนากิจการลูกเสือจังหวัดเป็นไปตามบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติลูก เสือ 
พ.ศ. 2551 

  2.2  เพ่ือให้การดำเนินการของการบริหารจัดการกิจการลูกเสือของสำนักงานลูกเสือจังหวัด เป็น
รูปธรรม  และขับเคลื่อนกิจการลูกเสือในส่วนภูมิภาค 

3.  เป้าหมาย 

 เชิงปริมาณ 

  คณะกรรมการลูกเสือจังหวัด 77 จังหวัดๆละ  30  คน 

 เชิงคุณภาพ 

   การบร ิหารจ ัดการกิจการลูกเสือของสำนักงานลูกเสือจังหวัด เป็นไปตามบทบัญญัติตาม
พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 

 

4. การดำเนินงาน 
  4.1  ให้แต่ละจังหวัดแต่งต้ังคณะกรรมการลูกเสือจังหวัด  พร้อมทั้งส่งรายชื่อคณะกรรมการไป
ยังสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ  เพ่ือแจ้งให้คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติทราบ 

  4.2  โอนเงินค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการลูกเสือจังหวัด 
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  4.3  ให้สำนักงานลูกเสือจังหวัดรายงานผลการประชุมและการดำเนินงานไปยังสำนักงานลูก เสือ
แห่งชาติเพ่ือทราบ 

  4.4  เสนอผลการประชุมของคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดรายการคณะกรรมการบริหารลู กเสื อ
แห่งชาติ  และเสนอสภาลูกเสือไทย 

  4.5  ประสานและติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานลูกเสือจังหวัด 

5.  ระยะเวลาดำเนินงาน 

  เดือนมีนาคม – กันยายน 2563 

6. งบประมาณ     

  จำนวน  3,800,000  บาท  (สามล้านแปดแสนบาทถ้วน) 
  โอนเงินให้สำนักงานลูกเสือจังหวัด  เพ่ือดำเนินการจัดประขุมคณะกรรมการลูกเสือจังหวัด 76 
จังหวัดๆละ  50,000  บาท  เป็นเงิน  3,800,000  บาท 

 

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  ส่วนอำนวยการ  สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 

 

8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

  การพัฒนากิจการลูกเสือในส่วนภูมิภาคเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  ครอบคลุมพื้นที ่อย่าง             
เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

 

----------------------------------------- 
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6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรเพ่ือขับเคล่ือนกิจการลูกเสือ  

1.  หลักการและเหตุผล 
  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)  ข้อ 6 ยุทธศาสตร์ชาติด้านกการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบร ิหารจัดการภาคร ัฐ  มีเป ้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพื ่อปร ับเปลี ่ยนภาคร ัฐที่ย ึดหลัก              
“ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชน  และประโยชน์ส่วนรวม”  โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาท
ภารกิจ  แยกแยะบทบาท  หน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่ในการกำกับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มี
การแข่งขัน  มีสมรรถนะสูง  ยึดหลักธรรมาภิบาล  ปรับวัฒนธรรมการทำงานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์
ส่วนรวมมีความทันสมัย  และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยุ่ตลอดเวลา  โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการนำนวัตกรรม  เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหม่  ระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า
และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล  รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง  เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ ทุกภาค
ส่วนเข ้ามามีส ่วนร ่วม  เพื ่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย ่างสะดวก รวดเร ็ว  และโปรง่ใส  
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบบริหารองค์กร  เพ่ือพัฒนาระบบงานและองค์กรให้เข้า
สู่มาตรฐานสากล 
  ทั้งนี้  เพ่ือปรับเปลี่ยนกระบวนการ  วิธีการทำงาน  และปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์  วัฒนธรรม
และค่าน ิยมในการทำงานของบุคลากร  ปร ับเป็นการทำงานเชิงยุทธศาสตร ์  บุคลากรให้มีความเข้าใจใน
ยุทธศาสตร์การทำงานเป้าหมาย 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
  2.1  เพ่ือให้สำนักงานลูกเสือแห่งชาติดำเนินการบริหารจัดการองค์กรสู่มาตรฐานสากล 
  2.2  เพ่ือให้หน่วยงานภายในของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติมีการสร้างนวัตกรรมหรื อ พัฒนา
กระบวนการทำงานเพ่ือพัฒนากิจการลูกเสือ 
  2.3  เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการระบบติดตามและประเมินผลของสำนักงานลูกเสือแห่งชา ติ
รองรับการทำงานแบบบูรณาการให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสา มารถขับเคลื่อนกิจการลูกเสือ  
 
3. เป้าหมาย 
  การพัฒนานวัตกรรมหรือกระบวนการทำงานของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ  6  เรื่อง 
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4. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ 
 

 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ หน่วยงานภายในสำนักงานลูกเสือ
แห่งชาติสร้างนวัตกรรมหรือพัฒนา
กระบวนการทำงานเพ่ือพัฒนา
กลุ่มเป้าหมาย 

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติสร้างนวัตกรรม
หรือพัฒนากระบวนการทำงานเพ่ือพัฒนา
กลุ่มเป้าหมาย 6 นวัตกรรมหรือ
กระบวนการ 

เชิงคุณภาพ ร้อยละของนวัตกรรมหรือกระบวนการ
พัฒนาการทำงานที่พัฒนาขึ้นมีความ
สอดคล้องกับความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ100ของนวัตกรรมหรือกระบวนการ
พัฒนาการทำงานที่พัฒนาขึ้นมีความ
สอดคล้องกับความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย 

 
5. ผลผลิตโครงการ (Output)  
  สำนักงานลูกเสือแห่งชาติมีการสร้างนวัตกรรมหรือกระบวนการทำงานเพ่ือพัฒนากลุ่มเป้าหมาย
  
6. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
  สำนักงานลูกเสือแห่งชาติขับเคลื่อนนวัตกรรมวิชาการหรือพัฒนากระบวนการทำงานเพ่ือ พัฒนา
กลุ่มเป้าหมายที่สอดคล้องกับความต้องการ 
 
7. แนวทางการดำเนินงาน 
  7.1  ศึกษาวิเคราะห์บทบาทและภารกิจของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติอย ่างเป็นระบบ                   
โดยมุ่งเน้นถึงการทบทวนและตรวจสอบพันธกิจและอำนาจหน้าที่  การจัดวางโครงสร้างองค์การและระบบงาน  
ผลสัมฤทธิ์  การใช้ทรัพยากร การบริหารจัดการทรัพย์สินและอัตรากำลังของหน่วยงานอย่างจริงจัง  อันจะนำไปสู่
การเพ่ิมประสิทธิภาพ  
  7.2  นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล  การพัฒนาให้มีการนำข้อมูลและข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้
ในการพัฒนานโยบาย การตัดสินใจ การบริหารจัดการ การให้บริการ    รวมถึงการเชื่อมโยงการทำงานและข้อมูล
ระหว่างองค์กรทั้งภายในและภายนอก  
  7.3 การจัดประชุมคณะทำงาน 7 คณะ 
   1)  คณะทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 
   2)  คณะทำงานพัฒนาค่ายลูกเสือและการหารายได้ 
   3)  คณะทำงานแก้ไขปรับปรุงการดำเนินการด้านบุคลากร 
                                    ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 
   4)  คณะทำงานพัฒนางานด้านวิชาการ  ด้านหลักสูตรลูกเสือและบุคลากรทางการ  
                                    ลูกเสือ  และพิธีการลูกเสือ 
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   5)  คณะทำงานจัดทำข้อบังคับ  ระเบียบ  และประกาศของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 
   6)  คณะทำงานสำรวจความต้องการของสังคมต่อสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 
   7)  คณะทำงานจัดทำกฎหมายว่าด้วยการเบิกจ่ายของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ  
  7.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและทบทวนแผนการขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน   
 
8. งบประมาณ  

จำนวน  670,000 บาท  (หกแสนเจ็ดหม่ืนบาทถ้วน)  
 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  สำนักงานลูกเสือแห่งชาติมีการทำงานเชิงยุทธศาสตร์ที่ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  มีระบบการ
ติดตามประเมินผลและการดำเนินนวัตกรรมวิชาการที่มีประสิทธิภาพเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และการจัดการ
ความรู้อย่างเป็นระบบ 
 
 

------------------------------------------------ 
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7. ลูกเสือมัคคุเทศก์ 
 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการพัฒนาลูกเสือด้านการมัคคุเทศก์ โดยมุ่งหวังในการสร้างผู้นำ

รุ่นใหม่ที่รอบรู้ และเรียนรู้ผ่านสถานการณ์จริงด้านการมัคคุเทศก์ ซ่ึงสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ด้านการ
เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพและทุนมนุษย์ ให้มีคุณภาพสูง อีกทั้งยังเป็นทุนทางสังคมที่สำคัญ ในการขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่ 2)   พ.ศ. 2560 - 2564 
มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการวางรากฐาน และแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวของ
ประเทศ ทั้งด้านคุณภาพแหล่ง ท่องเที่ยว บุคลากรการท่องเที่ยว และโครงสร้างพ้ืนฐาน รวมทั้งการสร้างความ
สมดุลของการพัฒนา ทั้งในมิติของพ้ืนที่ เวลา กิจกรรม รูปแบบ และกลุ่มนักท่องเที่ยว เพ่ือการสร้างรายได้และ
กระจายรายได้สู่ชุมชนและการเตรียมความพร้อมของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสู่การเติบโตในอนาคตบนพ้ื นฐาน
ของการลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ ตลอดจนการให้ความสำคัญกับการทำงานอย่างบูรณาการ
ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และระหว่างประเทศ ซ่ึงสอดคล้องกับงานกิจกรรมลูกเสื อที่จ ะพัฒนา
เยาวชนให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เจริญก้าวหน้า ดังนั้น นับเป็นส่วนช่วยในการ
พัฒนาประเทศอีกทางหนึ่ง 

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ จึงได้กำหนดจัดการฝึกอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์ เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ และเป็นการพัฒนาลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือให้มีสมรรถนะด้านการมัคคุเทศก์ 
รวมทั้งนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติต่อไป 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือให้ลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือมีความรู้ ความเข้าใจด้านมัคคุเทศก์ 

 2.2 เพ่ือให้ลูกเสือมีทักษะด้านมัคคุเทศก์ 
 2.3 เพ่ือให้ลูกเสือสามารถนำความรู้และทักษะด้านมัคคุเทศก์ไปใช้ในการปฏิบัติจริง  
          ช่วยเหลือและพัฒนาชุมชนในท้องถิ่น 

   
3.  เป้าหมาย 
  3.1  เชิงปริมาณ  
   3.1.1 ประชุมปฏิบัติการออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์ จำนวน 1 หลักสูตร 
   3.1.2 จัดฝึกอบรมลูกเสือ บุคลากรทางการลูกเสือและบุคลากรของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
                             จำนวน 1,250 คน 

3.1.3 ผลิตสื่อกิจกรรมลูกเสือ   
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          3.2  เชิงคุณภาพ  
   3.2.1 หลักสูตรฝึกอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์มีคุณภาพ สามารถนำไปใช้ฝึกอบรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
   3.2.2 ลูกเสือ บุคลากรทางการลูกเสือและบุคลากรของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง มีความรู้ ความ
เข้าใจ มีทักษะด้านมัคคุเทศก์ และสามารถนำความรู้และทักษะด้านมัคคุเทศก์ไปใช้ในการปฏิบัติจริง 
   3.2.3 มีสื่อเพ่ือการประชมสัมพันธ์กิจกรรมลูกเสือ 
    

4. วิธีการดำเนินการ   
       4.1 ขออนุมัติโครงการ 
       4.2 แต่งต้ังคณะทำงานออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์ 
       4.3 ประชุมปฏิบัติการออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์ 
       4.4 แต่งต้ังคณะวิทยากรและคณะทำงาน 
       4.5 ประชุมคณะวิทยากรและคณะทำงาน เพ่ือเตรียมความพร้อมการฝึกอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์ 
       4.6 ดำเนินการฝึกอบรม 
       4.7 ประเมินผลการฝึกอบรม 
       4.8  ผลิตสื่อกิจกรรมลูกเสือ 
       4.9 รายงานผลการฝึกอบรม 
 
5. ระยะเวลาดำเนินการ    

ตุลาคม  – กันยายน  2563 
 

6. งบประมาณ   
จำนวน  24,000,000 บาท  (ยี่สิบสี่ล้านบาทถ้วน) ประกอบด้วย 

  
7. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
 ส่วนพัฒนาลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 
 
 

8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
   8.1 ลูกเสือมัคคุเทศก์สามารถช่วยงานด้านการท่องเที่ยวในชุมชนที่ตนเองรับผิดชอบ 
        ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

          8.2 แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนได้รับการยกระดับการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ 
          8.3 เป็นต้นแบบการบูรณาการดำเนินการท่องเที่ยวของภาครัฐ เอกชนและประชาสังคม 
 

----------------------------------------------------- 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 5 พัฒนาระบบ รูปแบบการบริหารจัดการกิจการลูกเสือตามหลักธรรมาภิบาล 

 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  

 มีระบบการบริหารจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าประสงค์   

 จำนวนระบบการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ตามยุทธศาสตร์    

 1. ปรับปรุงโครงสร้างและกรอบอัตรากำลังของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 
 2. ปรับปรุงข้อบังคับ กฎ ระเบียบ คำสั่ง ให้สามารถรองรับการทำงานได้อย่างคล่องตัว 
 3. สร้างเครือข่ายการปฏิบัติงานทั้งในและต่างประเทศ 
 4. นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการบริหารจัดการ 

 

แผนงานโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ 

1. โครงการตรวจสอบด้านการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ  
          และเปิดคลินิกให้คำปรึกษาแนะนำ 

2. โครงการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายใน 
3. โครงการตรวจสอบการดำเนินงานของส่วนอำนวยการ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 
4. โครงการประชาสัมพันธ์กิจการลูกเสือ 
5. โครงการพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 

ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการของสำนกังานลูกเสือแห่งชาติ  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓                 ๑๐๙ 
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โครงการตรวจสอบด้านการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ  
และเปิดคลินิกให้คำปรึกษาแนะนำ 

สอดคล้องกับประเด็น เรื่อง การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบายของรัฐบาล ข้อ 12 การป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และ
กระบวนการยุติธรรม 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริ มให้ ทุก
ภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบรูปแบบการบริหารจัดการ กิจการ
ลูกเสือตามหลักธรรมาภิบาล 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล :  
 เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานและอำ นาจหน้าที่
ของส่วนงานสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ พ.ศ.2551 ข้อ 5 (1 ) และระเบียบ คณะกรรมการบริ ห าร ลู ก เสื อ
แห่งชาติ  ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน พ.ศ.2554  ข้อ 15 (1) ที่กำหนดให้หน่วยตรวจสอบภายในมีหน้าที่
และความรับผิดชอบ กำกับดูแลเก่ียวกับการศึกษา   วิเคราะห์ และประเมินผลการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ 
ตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ รายได้ ทรัพย์สินอ่ืน ๆ และสิทธิประโยชน์ของสำน ัก งา น ล ูก เส ือ
แห่งชาติ (สำนักงาน) ให้เป็นไป    ตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง และนโยบาย  ประกอบกับจากการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ ระหว่างปีงบประมา ณ พ.ศ. 2552  ให้เป็น ไป ตา ม
ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการใช้จ่ายเงินหรือรายได้ของสำนั กลู ก เสื อแห่ งช า ติ            
พ.ศ. 2554  ยังพบการปฏิบัติงานที่ยังต้องปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามข้อกำหนดให้ถูกต้อง   

               หน่วยตรวจสอบภายในได้ตระหนักถึงความเสี ่ยง ใน เร ื่ องดังกล่าว อั นอาจนำไปสู่ความ
เสียหายของ สลช. จึงได้จัดทำโครงการคลินิกให้คำปรึกษาเบื้อ งต้น ในเรื่องการปฏิบัติทางการเงินให้เป็นไป
ตามข้อกำหนด และจะทำการตรวจสอบ  การปฏิบัติงานจริงพร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะควบคู่กันไป เพ่ือให้ข้อมูล
ทางด้านการเงิน และการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เก่ียวข้อง ถูกต้องและเชื่อถือได้ 

2. วัตถุประสงค์ :  
  เพ่ือให้ความเชื่อม่ันแก่บุคคลที่เก่ียวข้องต่อความถูกต้อง และเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการ เงิน  
และการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เก่ียวข้อง   

3. เป้าหมาย : 
   เชิงคุณภาพ :  ข้อมูลทางการเงิน และการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ที่เก่ียวข้อง  

       ถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้  
          เชิงปริมาณ :   รายงานผลการตรวจสอบ และให้ข้อเสนอแนะด้านการเงิน และการปฏิบัติตามกฎหมาย  
                     ข้อบังคับ ระเบียบที่เก่ียวข้อง จำนวน ๑ ฉบับ 
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4. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน : 
 1)  ศึกษาและรวบรวมกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 2)  ตรวจสอบและสังเกตการณ์ด้านการรับ-จ่าย-เก็บรักษาเงินรายได้ทุกประเภท 
 3)  ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ 
 4)  ตรวจสอบความถูกต้องในการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบจากเอกสารหลักฐาน                
ด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ 
 5)  สอบทานการบันทึกบัญชี  การลงทะเบียนคุมต่างๆ 
 6)  ตรวจสอบการจัดทำงบเทียบยอดเงินฝากธนาคารทุกบัญชีเงินฝากธนาคาร 
 7)  ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการเงินประจำปีทุกรายงาน  (รายงานการเงินตรวจสอบของ
ปีงบประมาณ 2562) 
 8)  สรุปผลการตรวจสอบ วิเคราะห์ และจัดทำรายงานผลการตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะ 
 9)  ติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยรับตรวจ 
 10)  เปิดหน่วยงานในลักษณะคลินิกให้คำปรึกษาเพ่ือลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานด้านการเงิน และ
การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เก่ียวข้องแก่บุคลากรของสำนักงาน และบุคคลที่เก่ียวข้อง    

7.  ระยะเวลาในการดำเนินงาน  :  
 ระหว่างวันที่  ตุลาคม 2562 –  กันยายน 2563 
8. สถานท่ีดำเนินการ: หน่วยตรวจสอบภายใน และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 
9. งบประมาณ : จำนวนเงิน  79,650 บาท   

  
10. ผู้รับผิดชอบโครงการ : หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 
 
11. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย:  จำนวนร้อยละของรายการที่ตรวจสอบซ่ึงได้รับคำแนะนำ หรือข้อเสนอแนะ 
         ในการปฏิบัติงานด้านการเงิน  และการปฏิบัติตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบที่เก่ียวข้อง ได้รับการนำไป 
         ปฏิบัติได้ถูกต้อง 
 
12. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ : ข้อมูลทางการเงิน และการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ          
        ที่เก่ียวข้อง ถูกต้อง ครบถ้วนเชื่อถือได้ 
 
 

------------------------------------------ 
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โครงการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายใน 
สอดคล้องกับประเด็น เรื่อง การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบายของรัฐบาล ข้อ 12 การป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และ
กระบวนการยุติธรรม 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริ มให้ ทุก
ภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบรูปแบบการบริหารจัดการกิจ การ
ลูกเสือตามหลักธรรมาภิบาล 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.หลักการและเหตุผล :   
        ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561  มาตรา 79  บัญญัติให้หน่วยงานของ
รัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติตา มมา ตร ฐา น
และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ตามหนังสือ กระทรวงการคลัง ด่วนมาก  ที่ กค 0409.3/ว 105  
ลงวันที่ 5 ตุลาคม และระเบียบ คตง. ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2546  กำหนดให้ผู้ตรวจสอบ
ภายใน มีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบ  และประเมินความเพียงพอและความมีประสิทธิผล ของการควบคุม
ภายในที ่ฝ ่ายบร ิหารกำหนดโดยการสอบทานการประเมินของฝ่ายบร ิหารและรายงานผลการประเมินด้วยความ 
ระมัดระวังรอบคอบ 

            หน่วยตรวจสอบภายในจ ึงได้จ ัดทำโครงการสอบทาน และประเมินผลการควบคุมภายในตามที่
กระทรวงการคลังกำหนด  เพ่ือสรุปความเห็นและจัดทำรายงานว่าระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอ และมีประสิทธิ ผล
หรือไม่ เพียงใด   

2. วัตถุประสงค์ : 
  เพื ่อให้ความเชื ่อมั ่นต่อระบบการควบคุมภายในของสำนักงานลู กเสื อแห่ งชาติ (สำนักงาน)                        
ว่าเหมาะสมเพียงพออย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานจะบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ 
  
3. เป้าหมาย : 

เชิงคุณภาพ :  สำนักงานได้ดำเนินการตามวิธีการควบคุมภายในที่กำหนดอย่างเพียงพอ และมีประสิทธิผล   
เชิงปริมาณ : รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบ ปค. 6  จำนวน 1 ฉบับ 
 

4. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน : 
1)   ประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (CSA) 
2)   สอบทานการประเมินผลของฝ่ายบริหาร โดยประเมินความเพียงพอและความ 
      มีประสิทธิผลของมาตรฐานการควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารกำหนด   
3)   สอบทานการรายงานผลการประเมินของฝ่ายบริหาร 
4)   จัดทำรายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน – แบบ ปค. 6  
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5. ระยะเวลาในการดำเนินงาน  :   
ระหว่าง ตุลาคม 2562 – กันยายน  2563 

6. สถานท่ีดำเนินการ : หน่วยตรวจสอบภายใน และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

7. งบประมาณ :  จำนวนเงิน 32,150 บาท   

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ :  หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 
 
9. ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย :  จำนวนร้อยละของข้อเสนอแนะ ที่สำนักงานนำไปปรับปรุง การควบคุมภายใน 
    ให้มีความเพียงพอ  และมีประสิทธิผล  
 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ :  ระบบการควบคุมภายในของสำนักงานมีความเหมาะสมเพียงพอ 
           อย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานจะบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์   

     
------------------------------------------ 
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โครงการตรวจสอบการดำเนินงานของส่วนอำนวยการ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 
สอดคล้องกับประเด็น เรื่อง การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบายของรัฐบาล ข้อ ๑๒ การป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และ
กระบวนการยุติธรรม 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริ มให้ทุก
ภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบรูปแบบการบริหารจัดการ กิจการ
ลูกเสือตามหลักธรรมาภิบาล 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล :   
  ด้วยส่วนอำนวยการ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ (สลช.)  มีหน ้าที ่และความร ับผิดชอบ                  
กลุ่มช่วยอำนวยการ งานช่วยอำนวยการ และประสานงาน งานคณะกรรมการ งานบุคลากร  และบำเหน็จ
ความชอบ งานนิ ติ ก า ร   งา นลู ก เสือชา วบ้ าน  กลุ ่ มบร ิ หา รสำนัก งาน งา นกา รเงิ น   บัญชีและพัสดุ                         
งานนโยบายและยุทธศาสตร์    งานเทคโนโลยีสารสนเทศ   งานการประชาสัมพันธ์    จากการตรวจสอบ                       
การดำเนินงานตามแผนปฏิบั ติงานประจำปีงบประมาณ ในปีที่ผ่าน ๆ มา  พบว่า ส่วนอำนวยการ รับผิดชอบ
โครงการหลากหลายเป็นจำนวนมาก และหลายโครงการได้รับการจดัสรรงบประมาณสูงมาก 
  หน่วยตรวจสอบภายในได้ตระหนักถึงความเสี่ยง ที่สำคัญในการดำเนินงาน และการบริหารจัดการของ 
สลช. จึงได้จัดทำโครงการตรวจสอบการดำเนินงานของส่วนอำนวยการ (อย่างน้อย 2 เรื่อง)  เพื ่อศึกษา วิเครา ะห์
ข้อจำกัด ผลกระทบ ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2563  และ

ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ เพื ่อใช ้เป ็นข้อมูลในการให้ข ้อเสนอแนะต่อหน่วยรับตรวจใหมี้การ
ดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

2. วัตถุประสงค์ :  
            เพ่ือให้ความเชื่อม่ันต่อความมีประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินงาน  

การบริหารจัดการ ในการปฏิบัติงานให้สำเร็จตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณของหน่วยรับตรวจ 

3. เป้าหมาย : 
          เชิงคุณภาพ :  การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ   
                                   สามารถดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล      
                                  คุ้มค่า โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้  

เชิงปริมาณ :  รายงานผลการตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะด้านการดำเนินงาน จำนวน ๑ ฉบับ 

 4. วิธีดำเนินการ : 
 1)   สอบทานวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการ 
 2)   ศึกษา กฎ ระเบียบและข้อบังคับที่เก่ียวข้อง 
 3)   สอบทานเอกสาร หลักฐาน สัญญาหรือข้อผูกพันต่างๆ  
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 4)   สังเกตการณ์การดำเนินงาน การบริหารจัดการของส่วนอำนวยการ และ สลช. 
   5)   สอบถามข้อจำกัด  ปัญหา อุปสรรค ผู้เก่ียวข้อง 
   6)   สรุปผลการตรวจสอบ วิเคราะห์ และจัดทำรายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงาน   
                และให้ข้อเสนอแนะ 
 7)   ติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยรับตรวจ  

5.  ระยะเวลาในการดำเนินงาน  :   
      ระหว่างวันที่  1 เมษายน – 30 กันยายน 2563 

6.  สถานท่ีดำเนินการ : 
 หน่วยตรวจสอบภายใน   หน่วยงานและสถานที่ท่ีเก่ียวข้อง 
 

7. งบประมาณ :  จำนวนเงิน 90,200 บาท   
 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ :  หน่วยตรวจสอบภายใน 
 
9.  ตัวชี้วัด :  จำนวนร้อยละของรายการข้อเสนอแนะในการดำเนินงานได้รับการนำไปปฏิบัติ  
          ให้การดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและคุ้มค่า 
 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ :  การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ของส่วนอำนวยการ 

      สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ สำเร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด และบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมี   
      ประสิทธิภาพประสิทธิผล             

 
 ----------------------------------------------------- 
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โครงการประชาสัมพันธ์กิจการลูกเสือ 
แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน   
ผลผลิต    ผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม   
ยุทธศาสตร์ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 5. พัฒนาระบบ  รูปแบบการบริหารจัดการกิจการลูกเสือ 
                                                       ตามหลักธรรมาภิบาล                                                      

............................................................................................................................. ................................................ 
1. หลักการและเหตุผล 

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นหน่วยงานของร ัฐมีฐานะเป็นน ิติบ ุคคลอยู ่ในกำกับของ
กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ ตามนโยบายของสภาลูกเสือ
ไทย               และกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งเป็นสมาชิกองค์การลูกเสือโลกซ่ึงมีสมาชิก จำนวน 169 
ประเทศจากทุกภูมิภาคทั่วโลก  การดำเนินงานในการใช้กระบวนการลูกเสือเพ่ือพัฒนาเยาวชนและประชาชนทั่ว
ประเทศ  และการส่งเสริมและพัฒนาประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเป็นภารกิจหลัก รวมทั้งการสร้างความ
เข้าใจอันดี  ระหว่างหน่วยงาน สถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศและต่างประเทศ   จึงมีความสำคัญ
อย่างยิ่ง ดังนั้นเพ่ือให้หน่วยงานดังกล่าวรวมทั้งประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาท ภารกิจการดำเนินงาน 
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อในรูปแบบต่าง ๆ ไปยังกลุ่มเป้าหมายให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในทิ ศทาง
เดียวกัน  ให้เกิดความเชื่อม่ัน ศรัทธาและเสริมสร้างความร่วมมือร่วมกัน 

      สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ จึงได้จัดโครงการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานขึ้น เพ่ือเผยแพร่
ภารกิจของหน่วยงานและกิจกรรมของลูกเสือทั่วประเทศสู่สาธารณชนผ่านสื่อต่าง ๆ  
2.วัตถุประสงค์ 

2.1  เพ่ือเผยแพร่ข่าวสาร และสร้างความรู้ ความเข้าใจ นโยบาย ภารกิจการบริหารงานของ       
       สำนักงานลูกเสือแห่งชาติให้ทราบอย่างทั่วถึง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
2.2  เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 
2.3  เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับลูกเสือ เนตรานารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หน่วยงานทั้ง  
      ภาครัฐและเอกชน ภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้อง รวมทั้งเครือข่ายระหว่างประเทศ และ  
      เพ่ือให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนกิจการลูกเสือของชาติ 

3. เป้าหมาย  
- ลูกเสือ เนตรนาร ี ผ ู ้บ ังคับบัญชาลูกเสือ น ักเร ียน น ักศึกษา เยาวชน และประชาชน 

หน่วยงาน ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน มีความรู้ ความเข้าใจ  และเจตคติที่ ดี ต่อกิจการ
ลูกเสือ  ให้ความสนใจและพร้อมให้การสนับสนุน 

- สำนักงานลูกเสือแห่งชาติเป็นที่รู้จักทั่วไปอย่างแพร่หลาย และประชาชนได้มีส่วน ร่ว มให้
การสนับสนุน 
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4. กิจกรรมและการดำเนินการ 
4.1  การจัดทำสื่อเพ่ือเผยแพร่และการพัฒนาฐานข้อมูลเวปไซค์ 
4.2   จัดแถลงข่าวกิจกรรม/โครงการประจำปี 2563  

5. ระยะเวลาดำเนิน      
ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 

6. งบประมาณ      
                 จำนวน 250,000  บาท (สองแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) 
 
7. ผู้รับผิดชอบ    

     งานประชาสัมพันธ์  ส่วนอำนวยการ  สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 
 

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
8.1 ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ รวมทั้งประชาชนทั่วไป  ได้รับข่าวสาร ความรู้  
     ความเข้าใจ นโยบาย  แนวทางและภารกิจของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติอย่างทั่วถึงและ            
     เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
8.2 กิจการลูกเสือไทยเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย เกิดภาพลักษณ์ที่ดีแก่สำนักงานลูกเสือ 

แห่งชาติ  
8.3 กระชับความสัมพันธ์ท่ีดีและความเข้าใจอันดีระหว่างลูกเสือ เนตรานารี ผู้บังคับบัญชา 

ลูกเสือ  หน่วยงานและภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้อง รวมทั้งประเทศสมาชิกอ่ืนๆ ทั่วโลก 
8.4 ภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งภาคีเครือข่ายระหว่างประเทศมีส่วนร่วมในการส่งเสริม  
     สนับสนุนกิจการลูกเสือของชาติ 
 

-------------------------------------- 
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โครงการพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 

แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์   
ผลผลิต    ผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม   
ยุทธศาสตร์ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 5. พัฒนาระบบ  รูปแบบการบริหารจัดการกิจการลูกเสือ 
                                                       ตามหลักธรรมาภิบาล                                                     

......................................................................................................................................................................... .... 
1. หลักการและเหตุผล 
                  สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563  เพ่ือเสริมสร้างกระบวนการทำงานร่วมกันในการป้องกันและปราบปรา มการทุ จริต              
โดยยึดกรอบยุทธศาสตร ์ชาติว ่า ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564)                 
ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) เป็นแนวทางในการ
จัดทำแผนปฏิบัติการดังกล่าว และเพ่ือให้เกิดการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้อง กันการทุจ ริตและ
ประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2 563  ในยุทธศาสตร ์ที ่  3  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริต                    
เชิงรุกและรัฐบาลได้มีนโยบายให้นำการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ  มาใช้เป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกกับทุกหน่วยงานของรัฐ ซ่ึงได้กำหนดกรอบกา รประเ มิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 5 ดัชนี คือ ความโปร่งใส ความพร้อมรับผิด ความปลอดจากการ
ทุจริตในการปฏิบัติงาน วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน โดยหากหน่วยงานมี
ผลการประเมินอยู่ในระดับสูง  ก็จะสะท้อนภาพลักษณ์ที่ดีในการดำเนินงานด้านต่างๆ 
                   ดังนั้น ส่วนอำนวยการ  สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ จึงเห็นควรจัด โครงการพัฒนาการประเ มิน
คุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ  เพ่ือให้พนักงาน  เจ้าหน้าที่และ
ลูกจ้างในสังกัดสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ  เกิดความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่ง ใส
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ นำไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานให้สู งขึ้น  
โดยการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานภายในองค์กร เพ่ือให้หน่วยงาน มีคุณธรรม จริยธรรม มีความโปร่ง ใส 
ตรวจสอบได้ และเป็นองค์กรธรรมาภิบาล  ก่อให้เกิดความเชื ่อมั ่น ต่อสาธารณชนหร ือผู ้ร ับบร ิ กา ร                     
และเป็นหน่วยงานภาครัฐต้นแบบในการดำเน ินงานด้วยความซื ่อสัตย ์สุจร ิต และส่งผลต่อค่าดัชนีตัวชี ้วัด
ภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (CPI) ของประเทศต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 
                   1. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานลูกเสือแห่ งชาติ  
ให้สามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วย งาน
ภาครัฐ 
                   2. เพ่ือประเมินและวิเคราะห์ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานในภาพรวมของ
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 
                   3. เพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะสำหรับปรับปรุงการดำเนินงานเพ่ือเพ่ิมระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการทำงานในภาพรวมของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 
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3. ผู้รับผิดชอบ 
                   ส่วนอำนวยการ  สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 
 
4. ระยะเวลาในการดำเนินการ 
                   เดือนกุมภาพันธ์ – กันยายน พ.ศ. 2563 
 
5. วิธีการดำเนินการ         
     กิจกรรมท่ี 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้างองค์ความรู้                                      
                    1) การบรรยายให้ความรู้ หัวข้อ “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ” (Integrity and Transparency Assessment – ITA)  
                    2) การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) โดยแบ่งกลุ่มเพ่ือนำเสนอ/แลกเปลี่ยนเรียน รู้ /สรุป
การบรรยาย และตอบข้อซักถาม 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความโปร่งใส ด้านความพร้อมรับผิด ด้านความปลอดจากการ
ทุจริต ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน 
      กิจกรรรมที ่ 2  การจัดทำ  การต ิดตามผลการจัดทำการประเม ินคุณธรรมและความโปร่งใสการ
ดำเนินงานของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ   
 
6. กลุ่มเป้าหมาย  
                   ผู้บริหาร  พนักงาน  เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง สังกัดสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ   จำนวน 40 คน  
 
7. งบประมาณ   
  งบดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จำนวน 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหม่ืนถ้วน) 
 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
                    8.1 ผู้บริหาร  พนักงาน เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้รับความรู้ความ
เข้าใจ สามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนิ น งานของ
หน่วยงานภาครัฐ 
                    8.2 เกิดการประเมินและวิเคราะห์ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานในภาพรวม
ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 
                    8.3 ได้ข้อเสนอแนะสำหรับปรับปรุงการดำเนินงานเพ่ือเพ่ิมระดับคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การทำงานในภาพรวมของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 
9. การประเมินผล 
                   9.1 ประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ คือ ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อ
การจัดโครงการในภาพรวม (เป้าหมายร้อยละ 80) 
                    9.2 ประเมินผลจากแบบทดสอบความรู้ก่อนอบรม (Pre-test) และหลังอบรม (Post-test)                 
ที่มีความรู้ ความเข้าใจผ่านเกณฑ์ที่กำหนด (ร้อยละ 75) 

 
--------------------------------------------------- 
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