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คำนำ
สำนั ก งานลู ก เสื อ แห่ ง ชาติ ได้ จ ั ด ทำ แผนปฏิ บ ั ต ิ ก ารของสำน ั ก งานลู ก เสื อ แห่ ง ชา ติ
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ของกระทรวงศึกษาธิการ ให้ครอบคลุมวิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจหลักขององค์กร รวมทั้งแสดงให้เ ห็ น ถึ ง ทิ ศ
ทางการปฏิ บ ั ต ิ ง านของสำนั ก งานลู ก เสื อ แห่ ง ชาติ และในปี ง บประมาณ พ.ศ. 256 3 การจั ด ทำแผน
การปฏิบัติการภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
สำ นั ก งา น ลู ก เสื อ แห่ ง ชาติ ข อขอบคุ ณ สำ นั ก นโยบายและยุ ท ธศาสตร์ สำ นั ก งาน
ปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิก ารที่ ใ ห้ค ำแนะนำ และประสานงานข้ อ มู ล ที่เ ป็ น ประโยชน์ ในการจั ด ทำงบประมาณ
และหน่ ว ยงานในสั ง กั ด สำนั ก งานลู ก เสื อ แห่ ง ชาติ ที่ ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ ใน การสนั บ สนุ น ข้ อ มู ล สำหรั บ ใช้
ประกอบการจัด ทำเอกสารฉบับ นี้มา ณ โอกาสนี้ ด้ ว ย
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ส่วนที่ 1
บทนำ
ตามพระราชกฤษฎี กาว่ าด้วยหลักเกณฑ์ และวิ ธี การบริ หารกิจการบ้านเมื องที่ ดี พ.ศ. 2546 หมวด 3
มาตรา 9 (1) , (2) ได้กำหนดให้ ส่ วนราชการจั ด ทำแผนปฏิบั ติ ราชการไว้ เป็ นการล่ วงหน้ า และแผนปฏิ บั ติ ราชการ
ดังกล่าว ต้องมีรายละเอียดขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่จะต้องใช้ในการดำเนินการของแต่ ล ะขั้ น ตอน
เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ และตัวชี้วัดของภารกิจของหน่ว ยงาน และคณะรัฐ มนตรี มีมติอ นุ มั ติ ห ลั ก การ
ร่างพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิ ธีการบริหารกิจ การบ้านเมือ งที่ ดี เมื่อ 21 สิงหาคม 2561 แก้ ไ ข
เพิ่มเติมหลักเกณฑ์การจัดทำแผนปฏิบั ติราชการประจำปี ให้ส อดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง ชาติ
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้ วยหลัก เกณฑ์ และวิ ธีการบริหาร กิ จ การบ้ า น เมื อ ง
ที่ดี พ.ศ. 2546 และสอดคล้องกับยุ ทธศาสตร์ ชาติ พ.ศ. 2561-2580 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสัง คมแห่ ง ชาติ
ฉบั บ ที ่ ส ิ บ สอง พ.ศ. 2560-2564 นโยบายความมั ่ น คงแห่ ง ชาติ (พ.ศ. 2558 -2564) นโยบายรั ฐ บาล
แผนการศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2560-2579 นโยบายของรั ฐมนตรี ว ่ าการกระทรวงศึ ก ษาธิ การ และบริ บทต่ า งๆ
ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานลู กเสือแห่งชาติ งานนโยบายและยุทธศาสตร์ ส่วนอำนวยการจึงได้จัดทำแผน ปฏิ บั ติ
การประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบั ติ ง าน
ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้
วิสัยทัศน์
มุ่งพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดี มีคุณภาพ
พันธกิจ
1. พัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการฝึกอบรมลูกเสือ
2. ปรับปรุง พัฒนาค่ายลูกเสือและกิจการลูกเสือ
3. บริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ของลูกเสือ
4. พัฒนามาตรฐานบุคลากรทางการลูกเสือและเครือข่าย
5. ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์
1. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดกิจกรรมฝึกอบรมลูก เสือให้ทันสมัย
2. ปรับปรุง พัฒนาค่ายลูกเสือและกิจการลูกเสือให้มีประสิทธิภาพ
3. พัฒนาระบบ วิธีการบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ให้มีประสิทธิภาพ
4. ส่งเสริม สนับสนุน การยกระดับมาตรฐานบุคลากรและเครือข่ายทางการลูกเสือให้เข้ มแข็ง
5. พัฒนาระบบ รูปแบบการบริหารจัดการกิจการลูกเสือตามหลักธรรมาภิบาล

แผนปฏิบัติการของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๑

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
1. หลักสูตรและกิจกรรมการฝึกอบรมลูกเสือทุกระดั บ/ประเภท มีความทันสมัย
2. ค่ายลูกเสือและกิจการลูกเสือได้รับการปรับปรุงและพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ
3. มีระบบและวิธีการบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ของลู กเสือที่ มีมูลค่าเพิ่ม ขึ้น
4. บุคลากรทางการลูกเสือและเครือข่ายได้รับการพัฒนาที่มีมาตรฐานและเข้ มแข็ง
5. มีระบบการบริหารจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าประสงค์
1. จำนวนหลักสูตรการฝึกอบรมลูกเสือทุกระดับ/ประเภท ที่ได้รับการพัฒนาให้ทันสมัย
2. จำนวนกิจกรรมการฝึกอบรมลูกเสือทุกระดับ/ประเภท ที่ได้รับการพัฒนาให้ทันสมัย
3. จำนวนค่ายลูกเสือที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ
4. จำนวนกิจการลูกเสือที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ
5. ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ของลูกเสือมีมูล ค่าเพิ่ มขึ้น
6. ร้อยละของบุคลากรทางการลูกเสือที่ได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐาน
7. ร้อยละของเครือข่ายทางการลูกเสือที่ได้รับการพัฒนาให้มีความเข้ มแข็ง
8. จำนวนระบบการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดกิจกรรมฝึกอบรมลูกเสื อให้ทันสมัย
กลยุทธ์
1. ทบทวนเนื้อหาให้ทันสมัย
2. ปรับกระบวนการเรียนรู้เป็น Active Learning
3. พัฒนาสื่อให้ทันสมัย
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ปรับปรุง พัฒนาค่ายลูกเสือและกิจการลูกเสือให้มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
1. ฟื้นฟูค่ายลูกเสือทั่วประเทศ
2. แสวงหางบประมาณเพื่อพัฒนาค่ายลูกเสือ
3. วางระบบการใช้ค่ายและกำหนดมาตรฐาน
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ยุทธศาสตร์ที่ 3. พัฒนาระบบ วิธีการบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ให้มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
1. จัดการกรรมสิทธิ์ที่ดินให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า
2. ทบทวนสิทธิประโยชน์กับหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นมาตรฐาน
3. ดำเนินการหารายได้จากทรัพย์สินทุกช่องทาง ที่มีกฎหมายรองรับอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
ยุทธศาสตร์ที่ 4. ส่งเสริม สนับสนุน การยกระดับมาตรฐานบุ ค ลากรและเครือ ข่ายทางการ ลู ก เสื อ ให้
เข้มแข็ง
กลยุทธ์
1. พัฒนามาตรฐานการทำงานของบุคลากรลูกเสือทุกระดับ/ประเภท
2. สร้างเสริมขวัญกำลังใจอย่างมีคุณภาพและเป็นระบบ
3. ยกระดับคุณภาพบุคลากรลูกเสือ
ยุทธศาสตร์ที่ 5. พัฒนาระบบ รูปแบบการบริหารจัดการกิจการลูกเสือตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์
1. ปรับปรุงโครงสร้างและกรอบอัตรากำลังของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
2. ปรับปรุงข้อบังคับ กฎ ระเบียบ คำสั่ง ให้สามารถรองรับการทำงานได้อย่างคล่องตัว
3. สร้างเครือข่ายการปฏิบัติงานทั้งในและต่างประเทศ
4. นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการบริหารจัดการ
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ส่วนที่ 2
บริบทที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานลูกเสือ แห่งชาติ
สำนักงานลูกเสือแห่ งชาติไ ด้นำยุ ทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนพั ฒ นา
เศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2560 - 2579
นโยบายรัฐบาล นโยบายความมั่นคงแห่ งชาติ พ.ศ. 2558 - 2564 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ า ย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จุดเน้นนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึก ษาธิการ แผนพัฒนาการศึก ษา
ของกระทรวงศึ กษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนพัฒนาการศึก ษาของสำนัก งานปลั ดกระทร วง
ศึ ก ษาธิ ก าร ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนปฏิ บ ั ต ิ ร าชการประจำปี ง บปร ะมา ณ พ.ศ.2562 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ และบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มาเชื่อมโยงกับอำนาจหน้าที่ของสำนักงานลูกเสือแห่ ง ชาติ
และกำหนดเป็น กรอบแนวทางในการจัด ทำแผนปฏิบั ติ การประจำปี งบประมา ณ พ.ศ. 2563 ของสำนั ก งาน
ลูกเสือแห่งชาติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญของรัฐบาล
1) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)
โดยที่รัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจัก รไทย มาตรา 65 กําหนดให้รัฐพึ งจัด ให้ มียุ ทธศา สตร์ ช า ติ
เป็นเป้าหมายการพั ฒนาประเทศอย่า งยั่ งยื น ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อ ใช้ เ ป็น กรอบในการจั ด ทําแผน ต่ า ง ๆ
ให้สอดคล้องและบูร ณาการกั นเพื่ อ ให้ เกิ ด เป็น พลัง ผลั ก ดันร่ ว มกั นไปสู่ เป้า หมายดั งกล่าว โดยให้ เ ป็ น ไป ตา มที่
กําหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติ การจัดทํายุทธศาสตร์
ชาติ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 โดยกําหนดให้มี การแต่งตั้งคณะกรรมการยุท ธศาสตร์
ชาติ เพื่อรับผิดชอบในการจัดทําร่างยุทธศาสตร์ชาติ กําหนดวิธีการ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทํา ร่ า ง
ยุ ท ธศาสตร์ช าติ ในการติด ตาม การตรวจสอบ และการ ประเมิ น ผล รวมทั ้ งกํ าหนดมาตรการส่ ง เสริมและ
สนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนดําเนินการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
ยุ ท ธศาสตร์ช าติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) เป็ น ยุท ธศาสตร์ช าติ ฉบั บแรกของประเทศไทย
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องนําไปสู่การปฏิบัติเ พื่อให้ ประเทศไทยบรรลุวิสัยทั ศน์ “ประเทศ
ไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพี ย ง ”
ภายในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน
วิ ส ั ย ทั ศ น์ ป ระเทศไทย “ประเทศไทยมี ค วามมั ่ นคง มั ่ ง คั ่ ง ยั ่ ง ยื น เป็ น ประเทศพั ฒนาแล้ว
ด้วยการพัฒนาตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจําชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศ
และภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่ น คง
ในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคงในเอกราช
และอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยที่ มีพระมหากษั ตริย์ ทรงเป็ น ประมุข สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็ง เป็นศู นย์กลางและเป็นที่ยึ ดเหนี่ยวจิ ตใจของประชาชน มีระบบการเมื อ งที่ มั่ น คง
เป็นกลไกที่นําไปสู่การบริหารประเทศที่ ต่อ เนื่ องและโปร่ งใสตามหลัก ธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและ
ความสามัคคี สามารถผนึกกําลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชน มีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมี
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ความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียง กับการดํารงชีวิต มีการออมสําหรับวัยเกษียณ ความมั่ น คง
ของอาหาร พลังงาน และน้ำ มีที่อยู่อาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน
ความมั่งคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจ อย่างต่อ เนื่อ งและมีค วามยั่ ง ยื น
จนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ำ ของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับ ผลประโยชน์
จากการพัฒนาอย่างเท่าเทีย มกัน มากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึ งทุ กภาคส่วน มีคุณภาพชีวิตตามมาตร ฐาน
ขององค์ ก ารสหประชาชาติ ไม่ มี ป ระชาชนที่ อยู ่ใ นภาวะความยากจน เศรษฐกิจ ในประเทศมี ค วามเข้ มแข็ง
ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่ งขันกับประเทศต่าง ๆ ทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพื่ อ ให้
สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสัง คมแห่ งอนาคต
เพื ่ อ ให้ ส อดรั บกั บบริ บทการพั ฒ นา ที ่เ ปลี่ ยนแปลงไป และประเทศไทยมี บ ทบาทที่ สํ าคัญ ในเวที โลก และมี
ความสั มพั น ธ์ ทางเศรษฐกิ จ และการค้ าอย่ างแน่ นแฟ้น กับ ประเทศในภู มิ ภ าคเอเชี ย เป็ น จุ ด สํ าคั ญของการ
เชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการ คมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการทําธุรกิจ เพื่อให้เป็นพลังในการ
พัฒนา นอกจากนี้ ยังมีความสมบูรณ์ ในทุน ที่จ ะสามารถสร้า งการพัฒนาต่อ เนื่อ งไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุ น ทาง
ปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ความยั ่ ง ยืน หมายถึง การพั ฒ นาที ่ส ามารถสร้ างความเจริ ญ รายได้ และคุ ณภาพชี วิ ตของ
ประชาชน ให้ เ พิ ่ มขึ ้ น อย่า งต่ อเนื ่อ ง ซึ ่ ง เป็ น การเจริญ เติ บ โตของเศรษฐกิ จ ที ่ อ ยู ่ บนหลัก การใช้ การรั กษา
และการฟื ้ น ฟู ฐ านทรัพยากรธรรมชาติอ ย่า งยั ่ง ยืน ไม่ ใ ช้ ทรัพยากรธรรมชาติ จนเกิน พอดี ไม่ ส ร้ างมลภาวะ
ต่ อ สิ ่ ง แวดล้ อ มจนเกิ น ความสามารถในการรองรั บ แล ะเยี ย วยาของระบบนิ เ วศ การผลิ ต และการบริโภค
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับเป้าหมายการพั ฒนาที่ยั่ งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมี ความอุดมสมบู ร ณ์
มากขึ ้ น และสิ ่ ง แวดล้ อ มมี ค ุ ณภา พดี ข ึ ้ น คนมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม มี ค วาม เอื ้ อ อาทร เสี ย สละ
เพื่อผลประโยชน์ ส่ว นรวม รัฐบาลมีนโยบายที่ มุ่ง ประโยชน์ ส่วนรวมอย่ างยั่ง ยืน และให้ควา มสํ า คั ญ กั บ การ มี
ส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่ วนในสั ง คมยึ ด ถือ และปฏิบั ติ ตาม หลักปรัชญาของเศร ษฐกิ จ พอเพี ย ง
เพื่อการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน
เป้าหมายและประเด็นการพัฒนาตามยุ ทธศาสตร์ที่เกี่ ยวข้องกั บสำนั กงานลูกเสือ แห่งชาติ
3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้ างศั กยภาพทรัพยากรมนุษ ย์ มีเป้าหมาย การ
พัฒนาที่สําคัญเพื่อพัฒนาคนในทุ กมิ ติและในทุ กช่ว งวัยให้ เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทย มีความพร้ อ ม
ทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสั ง คม
และผ้ ู อ ื ่ น มั ธ ยั ส ถ์ อดออม โอบอ้ อ มอารี มี ว ิ น ั ย รั ก ษาศี ล ธรรม และเป็ น พลเ มื อ งดี ข องชาติ มี ห ลั ก คิ ด
ที ่ ถ ู ก ต้ อ ง มี ท ั ก ษะที ่ จ ํ าเป็ นในศตวรรษที ่ ๒๑ มี ท ั ก ษะสื ่ อ สาร ภาษาอั ง กฤษและภาษาที่ ส าม และอนุ รกั ษ์
ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพั ฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิ ต สู่การเป็นคนไทยที่ มีทั ก ษะสู ง
เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง
5. ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด้า นการสร้ างการเติ บโตบนคุ ณ ภาพชีว ิ ตที่ เป็ นมิ ตรกั บสิ ่ง แวดล้อม
มีเป้าหมายการพัฒนาที่สําคัญเพื่อนําไปสู่การบรรลุเ ป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืนในทุ กมิ ติ ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิ จ
สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่ว นความร่ วมมื อระหว่า งกัน ทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่ า ง
บูรณาการ ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการกําหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้เข้ามามีส่วนร่ว ม
ในแบบทางตรงให้มากที่สุด เท่าที่จ ะเป็ นไปได้ โดยเป็น การดําเนินการบนพื้นฐานการเติบ โตร่ว มกัน ไม่ว่าจะเป็ น
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ทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิ ต โดยให้ความสําคั ญกั บการสร้างสมดุ ลทั้ ง 3 ด้าน อันจะนํ า ไปสู่
ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง
6. ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด ้ า นการปรั บสมดุ ลและพั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การภ าครั ฐ
มี เ ป้ า หมายการพั ฒ นาที ่ ส ํ า คั ญ เพื ่ อ ปรั บ เปลี ่ ยนภาครัฐ ที ่ ย ึ ด หลั ก “ภาครั ฐ ของประชาชนเพื ่ อ ประชาชน
และประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท หน่วยงานของรัฐ
ที ่ ท ํ า หน้ า ที ่ ใ นการกํ ากั บ หรื อ ในการให้ บ ริ ก ารในระบบเศรษฐกิ จ ที ่ มี ก ารแข่ง ขั น มี ส มรรถนะสู ง ยึ ด หลัก
ธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทํางานให้ มุ่งผลสั มฤทธิ์แ ละผลประโยชน์ส่ วนรวม มีความทันสมัย และพร้ อ ม
ที่จะปรับตัวให้ทัน ต่อ การเปลี่ย นแปลงของโลกอยู่ต ลอดเวลา โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง การนํานวัตกรรม เทคโนโลยี
ข้ อ มู ล ขนาดใหญ่ ระบบการทํ างานที ่เ ป็ นดิ จิ ท ัล เข้า มาประยุ ก ต์ใ ช้อ ย่ างคุ ้มค่ า และปฏิ บ ั ต ิง านเที ยบได้กับ
มาตรฐานสากล รวมทั้งมีลั ก ษณะเปิ ด กว้ าง เชื่อมโยงถึ งกั นและเปิ ด โอกาสให้ ทุกภาคส่วนเ ข้ า มา มี ส่ ว น ร่ ว ม
เพื่อตอบสนองความต้ องการของประชาชนได้ อย่า งสะดวก รวดเร็ว และ โปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสั ง คมต้ อ ง
ร่วมกันปลูกฝังค่านิย ม ความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตสํานึกในการปฏิเ สธไม่ยอมรั บ การ ทุ จ ริ ต
ประพฤติ มิ ช อบอย่ างสิ้ นเชิง นอกจากนั้ น กฎหมายต้ อ งมีค วามชัด เจน มี เ พี ย งเท่า ที ่ จํา เป็ น มี ค วามทันสมัย
มีความเป็นสากลมี ประสิ ทธิ ภาพ และนําไปสู่การลด ความเหลื่อมล้ำ และเอื้ อต่ อการพัฒ นา โดยกระบวนการ
ยุ ต ิ ธ รรม มี ก ารบริ ห ารที ่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เป็ น ธรรม ไม่ เ ลื อ กปฏิ บ ั ต ิ และการอํ า นวยความยุ ต ิ ธ รรมตา ม
หลักนิติธรรม
2) สรุปคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2562
ซึ่งประกอบด้วยนโยบายหลั ก 12 ด้าน และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง ภายใต้วิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อ นปร ะเทศ
ของรัฐบาลชุดนี้ คือ “มุ่งมั่นให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในศตวรรษที่ 21″
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกั บการจั ด การศึ กษาของกระทรวงศึ กษาธิการ ได้กำหนดไว้ในนโยบายหลั ก
และนโยบายเร่ง ด่วน ซึ่งภาคการศึกษาล้วนมี ส่วนเกี่ยวข้อ งตามนโยบายดัง กล่า วทั้ งสิ้ น แต่ในส่ ว นที่ ก ำหนดไว้
โดยตรง อาทิ
นโยบายหลัก
ข้อ 2. การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ
2.2 ปลูกจิตสํานึก เกียรติภูมิ และศักดิ์ศรีความเป็น ชาติไ ทย การมี จิตสาธารณะและ
การมี ส ่ ว นร่ ว มทํ า ประโยชน์ ใ ห้ ป ระเทศ รั ก ษาผลประโยชน์ ข องชาติ ความสามั ค คี ป รองดองและควา ม
เอื้อเฟื้อ เผื่ อแผ่ร ะหว่างกั นของประชาชน โดยสถาบั น การศึ กษาสอดแทรกการปลูก ฝัง วินั ย ข อง คนในชาติ
หลั ก คิ ด ที ่ ถ ู ก ต้ อ ง สร้ า งค่ า นิ ย ม “ประเทศไทยสํ า คั ญ ที ่ สุ ด ” การเคารพกฎหมายและกติ ก าของสั ง คม
ปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษาให้ เอื้ อต่อการมี คุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ
2.5 แก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด อย่ างจริง จัง ทั้ ง ระบบ ด้ ว ยการบัง คั บใช้ กฎหมายอย่ าง
เคร่งครัด ปราบปรามแหล่ งผลิ ตและเครื อข่า ยผู้ ค้า ยาเสพติ ด โดยเฉพาะผู้ มีอิท ธิ พล และเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ที่
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เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาด ป้องกันเส้นทางการนําเข้าส่งออกโดยร่ วมมือ กับ ประเทศเพื่อนบ้าน การลดจํานวนผู้ ค้ า
และผู้เสพรายใหม่ และให้ความรู้ เยาวชนถึง ภัย ยาเสพติด อย่ างต่ อเนื่ อง รวมทั้งฟื้นฟู ดูแล รั ก ษาผู้ เ สพผ่ า น
กระบวนการทางสาธารณสุข
ข้อ 3. การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
3.2 ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีทั้ง ด้านคุ ณธรรม จริยธรรม กตัญญู ความซื่อสั ต ย์
การมีวินัย เคารพกฎหมาย มีจิตสาธารณะและการมี ส่ว นร่ ว มทํ าประโยชน์ใ ห้ ประเทศ และเป็ น พลเมื อ งที่ ดี
โดยส่งเสริมให้สถาบั นการศึ กษา ภาคประชาสังคม และชุมชนเป็นฐานในการบ่มเพาะ ส่งเสริมให้ภาคเอกชน
ดําเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล ให้สื่อ มีบทบาทกระตุ้นและสร้างความตระหนักในค่านิยมที่ดี รวมถึงผลิตสื่ อ ที่ มี
คุณภาพและมีความรับผิดชอบ และเปิดพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์
ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่ว งวัย
8.6 ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย
8.6.5 ส่งเสริมหลักคิดที่ถูกต้อง โดยสอดแทรกการปลูกฝังวินัย และอุดมการณ์
ที่ถูกต้องของคนในชาติ หลักคิดที่ถูกต้องด้านคุ ณธรรม จริยธรรม การมีจิตสาธารณะ การเคารพกฎหมาย และ
กติกาของสังคมเข้า ไปในทุ กสาระวิชาและในทุก กิจกรรม ควบคู่ไปกับการส่ งเสริ มกลไกสร้า งความเข้ มแข็ ง ของ
สถาบันครอบครั วในทุ ก มิ ติอ ย่า งเป็ นระบบและ มีประสิทธิ ภาพ ปรับสภาพแวดล้ อ มทั้ ง ภายใน และภา ยน อก
สถานศึกษาให้เอื้อต่อการมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ รวมทั้งลงโทษผู้ละเมิดบรรทัดฐานที่ ดีทางสั ง คม
ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการขับเคลื่อนประเทศ
นโยบายเร่งด่วน 12 ด้าน ที่รัฐบาลจะเร่งดำเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ให้เร็วที่สุด
นโยบายหรือยุทธศาสตร์ที่ พล.อ.ประยุทธ์ ตอกย้ำอยู่เสมอ คือ ประเทศไทยต้องหลุดพ้นจากกั บ
ดักประเทศรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่ มีรายได้สูง และต้องลดความเหลื่อมล้ำทางรายได้ระหว่างคนจนและคน
รวย โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ดังนั้นการสานต่อความมุ่งมั่นดังกล่าวจึงกลายเป็นที่ มาของการกำหนดวิสัยทั ศ น์ ข อง
รัฐบาลชุดนี้ มุ่งมั่นให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในศตวรรษที่ 21 โดยรัฐบาลได้กําหนดนโยบายในการ
บริหารราชการแผ่นดิน สำหรับนโยบายในช่วง 4 ปีถัดไป ด้วยนโยบายหลัก 12 ด้าน ประกอบด้วย
1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
2. การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ
3. การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
4. การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก
5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย
6. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค
7. การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก
8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
9. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม
10. การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
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11. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ
12. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
สำนักงานคณะกรรมการพั ฒนาการเศรษฐกิจ และสั งคมแห่ง ชาติไ ด้จั ดทำแผนพัฒนาเศร ษฐกิ จ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) สำหรับใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ปี ซึ่งเป็ น
การแปลงยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเตรียมความพร้อ มและวางรากฐาน ใน
การยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่ พัฒนาแล้ ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพั ฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ซึ ่ ง การพั ฒ นาประเทศในระยะของแผนพัฒ นาเศรษฐกิ จและสัง คมแห่ งชาติ ฉบั บที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564) มีหลักการที่สำคัญ คือ
1) ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพีย ง”เพื่ อให้ เกิ ด บูร ณาการการพั ฒนาใน ทุ ก มิ ติ อ ย่ า ง
สมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภู มิคุ้ มกั นและการบริหารจัด การความเสี่ ยงที่ ดี ซึ่ ง เป็ น เงื่ อ นไข
ที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งมุ่งเน้น การพั ฒนาคน มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ สังคมไทยเป็นสังคมคุ ณ ภาพ
มีที่ยืนและเปิดโอกาสให้กับทุกคนในสังคมได้ ดำเนินชีวิตที่ ดีมีความสุข และอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์
2) ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”มุ่งสร้างคุณภาพชีวิต และสุขภาวะที่ดี สำหรับคนไทย พัฒนา
คนให้มีความเป็นคนที่ส มบูร ณ์ มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี รับ ผิ ด ชอบต่ อ
สังคม มีจริยธรรมและคุ ณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรีย มความพร้ อ มเข้าสู่สั งคมผู้สูง อายุ อ ย่ า งมี คุ ณ ภาพ
รวมถึ ง การสร้ า งคนให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ แ ละอยู ่ ก ั บ สิ ่ ง แวดล้ อ มอย่ า งเกื ้ อ กู ล อนุ ร ั ก ษ์ ฟื ้ น ฟู ใช้ ป ระโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
3) ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทยใน
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที ่ 12 วิ ส ั ย ทั ศ น์ “ประเทศไทยมี ค วามมั ่ น คง มั ่ ง คั ่ ง ยั ่ งยืน
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพั ฒนาตามหลั กปรัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ ป ระจำชา ติ ว่ า
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
4) ยึด“เป้าหมายอนาคตประเทศไทย ปี 2579” ที่เป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
มาเป็นกรอบในการกำหนดเป้า หมายที่จ ะบรรลุ ใน 5 ปีแรกและเป้ าหมายในระดั บย่ อยลงมา ควบคู่ กั บ กร อบ
เป้าหมายที่ยั่งยืน (SDGs)
5) ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ที่ลดความเหลื่อ มล้าและขับเคลื่อ นกา รเจริ ญ เติ บ โต
จากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัต กรรม”
6) ยึด “หลักการนำไปสู่ การปฏิบั ติ ให้ เกิ ดผลสั มฤทธิ์ อย่ างจริ งจั งใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ ผ ลสั ม ฤทธิ์
ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว”
วัตถุประสงค์
1. เพื่อวางรากฐานให้ คนไทยเป็ นคนที่ สมบู รณ์ มีคุณธรรมจริ ยธรรม มีระเบี ยบวิ นั ย ค่ านิ ย มที ่ ดี
มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุข ภาพที่ ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคน เก่ ง ที่ มี ทั ก ษะ
ความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อ เนื่องตลอดชี วิต
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2. เพื ่ อ ให้ ค นไทยมี ความมั ่ นคงทางเศรษฐกิจ และสัง คม ได้ ร ั บความเป็ นธรรมในการเข้ าถึง
ทรัพยากรและบริ การทางสังคมที่ มีคุ ณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้ รับการพั ฒนาศั กยภาพ รวมทั้งชุมชนมี ความเข้ มแข็ ง พึ่ ง พา
ตนเองได้
3. เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยื น สร้างความเข้มแข็ ง ของ
ฐานการผลิตและบริการเดิ มและขยายฐานใหม่โ ดยการใช้น วั ตกรรมที่ เ ข้มข้น มากขึ้ น สร้างความเข้ มแข็ ง ของ
เศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ ำ
4. เพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุ ณภาพสิ่ งแวดล้ อมให้สามารถสนับสนุน
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุ ณภาพชีวิ ตที่ดีข องประชาชน
5. เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการทำงาน
เชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา
6. เพื่อให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพื่ อรองรับ
การพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่
7. เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมี ความเชื่อ มโยง (Connectivity) กับประเทศต่างๆ ทั้งในระดั บ
อนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูร ณ์และมีประสิ ทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมี บทบา ทน ำและ
สร้างสรรค์ในด้านการค้ า การบริการ และการลงทุ นภายใต้ กรอบความร่ ว มมื อต่ างๆ ทั้งในระดั บ อนุ ภู มิ ภ าค
ภูมิภาค และโลก
เป้ า หมายรวม เพื ่ อ ให้ เ ป็ นไปตามวั ตถุ ประสงค์ ด ั งกล่า ว ได้ ก ำหนดเป้า หมายรวมการพั ฒ นาของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย
1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทั ดฐานที่ ดี ข อง
สังคม มีความเป็นพลเมื องตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับ ตัวได้อ ย่างรู้ เท่าทัน สถานการณ์ มีความรั บ ผิ ด ชอบ
และทำประโยชน์ต่อส่ วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ ดี มีความเจริญงอกงามทางจิต วิญญาณมีวิถี ชีวิ ต ที่ พอเพี ย ง
และมีความเป็นไทย
2. ความเหลื่อ มล้ำทางด้า นรายได้แ ละความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมี ความเข้ มแข็ ง
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่ มีคุณภาพอย่างทั่ ว ถึ ง
และเป็นธรรม
3. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็ งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐานบริ ก าร
และดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่ นใหม่ และเป็นสั ง คมผู้ป ระกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนา ดเล็ ก ที่
เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี ดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุ ณค่า สินค้าและบริ การมีร ะบบการผลิ ต และ
ให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพิ่ มสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรู้ชั้น สูงใหม่ ๆ ที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการให้บริการสู่
ภูมิภาคเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพ
4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่ เป็นมิ ตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ ำ
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ยุ ท ธศาสตร์ก ารพั ฒนาประเทศ ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้อ งกับ สำนั ก งา นลู ก เสื อ
แห่งชาติ 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1.ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้ างและพัฒนาศั กยภาพทุ นมนุ ษย์ ให้ความสำคั ญกั บการวางรากฐาน
การพั ฒนาคนให้ มี ค วาม สมบู รณ์ เริ ่ มตั ้ ง แต่ ก ลุ ่ มเด็ ก ปฐมวั ย ที ่ ต ้ อ งพั ฒ นาให้ มี ส ุ ข ภาพกายและ ใจ ที่ ดี
มี ท ั กษะทางสมอง ทั กษะการเรี ยนรู้ และทั กษะชี ว ิ ต เพื ่ อให้ เติ บโตอย่ างมี ค ุ ณภาพ ควบคู ่ ก ั บการพั ฒนาคนไทย
ในทุ กช่ วงวั ยให้ เป็ นคนดี มี ส ุ ขภาวะที ่ ดี มี ค ุ ณธรรมจริ ยธรรม มี ระเบี ยบวิ น ั ย มี จ ิ ตสำนึ กที ่ ด ี ต ่ อสั งคมส่ วนรวม
มีทักษะความรู้ และความสามารถปรับตัวเท่ าทันกับการเปลี่ ยนแปลงรอบตั วที่รวดเร็ว บนพื้นฐานของการมีสถาบั นทาง
สังคมที่เข้ มแข็ งทั้ งสถาบั นครอบครั ว สถาบันการศึ กษา สถาบันศาสนา สถาบันชุมชน และภาคเอกชนที่ร่ ว มกั น พั ฒนา
ทุนมนุษย์ให้มีคุณภาพสู ง อีกทั้งยังเป็นทุนทางสั งคมสำคัญ ในการขับเคลื่อนการพั ฒนาประเทศ
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อปรับเปลี่ยนให้คนในสังคมไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ ดีทางสัง คม
1.2 เพื่อเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทัก ษะในการดำรงชีวิตสาหรับโลกศตวรรษที่ 21
2. เป้าหมายและตัวชี้วัด
2.1 เป้าหมายการพัฒนา
2.1.1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติ กรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพิ่ มขึ้น
2.1.2 คนในสังคมไทยทุ กช่ วงวั ยมีทั กษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่ มขึ้น
2.1.3 คนไทยได้ ร ั บการศึ กษาที ่ มี ค ุ ณภาพสู งตามมาตรฐานสากล และสามารถเรี ยนรู้
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
2.2 ตัวชี้วัด
เป้าหมาย 1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม
ตั ว ชี ้ ว ั ด 1.1 ประชากรอายุ 13 ปี ข ึ ้น ไป มี ก ิ จ กรรมการปฏิบ ัต ิ ต นที่ ส ะท้อ นการมี
คุณธรรม จริยธรรมเพิ่มขึ้น
เป้าหมาย 2 คนในสังคมไทยทุ กช่วงวัยมี ทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้ น
2.1 เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ
ตัวชี้วัด 1 เด็กมีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
2.2 เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เ พิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 2 คะแนน IQ เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ตัวชี้วัด 3 เด็กร้อยละ 70 มีคะแนน EQ ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
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3. แนวทางการพัฒนา
3.1 ปรั บเปลี ่ ย นค่ า นิ ยมคนไทยให้ ม ี ค ุ ณ ธรรม จริ ยธรรม มี ว ิ น ั ย จิ ตสาธารณะ
และพฤติกรรมที่ พึงประสงค์
3.1.2 ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนที่สอดแทรก
คุณธรรมจริยธรรม ความมีวินัย จิตสาธารณะ รวมทั้งเร่งสร้างสภาพแวดล้อมภายในและโดยรอบสถานศึกษาให้ปลอด
จากอบายมุขอย่างจริงจัง
2. ยุ ทธศาสตร์ ท ี ่ 4 การเติ บโตที ่ เป็ นมิ ตรกั บสิ ่งแวดล้ อมเพื่ อการพั ฒนาอย่ างยั ่งยืน ประเด็ น
ท้าทายที ่ ต ้ อ งเร่ ง ดำเนิ น การในช่ วงแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บที ่ 12 ได้ แ ก่ การสร้างความมั ่ นคงของฐานทรัพยากร
ธรรมชาติและยกระดับคุ ณภาพสิ่งแวดล้ อ ม เพื่อสนับสนุนการเติ บโตที่เ ป็น มิตรกับสิ่ งแวดล้ อมและคุ ณภา พชี วิ ต
ของประชาชน เร่งแก้ไขปัญหาวิกฤติ สิ่งแวดล้อ มเพื่ อลดมลพิ ษที่ เกิ ดจากการผลิ ต และการบริโภค พัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่โปร่งใสเป็นธรรม ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ เป็น มิ ตรกับ สิ่ง แวดล้อ มเป็นวงกว้ า งมากขึ้ น
ต้องเร่งเตรี ย มความพร้อ มในลดการปล่ อ ยก๊ าซเรื อ นกระจกและเพิ่ มขี ด ความสามารถ ในการปรับ ตั ว ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ
1. วัตถุประสงค์
1.3 บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และลดมลพิษให้มีคุณภาพดีขึ้น
2. เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมายที่ 3 สร้างคุณภาพสิ่ง แวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพ
ของประชาชนและระบบนิ เวศ โดยให้ความสำคัญเป็นลำดับแรกกั บการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอัน ตราย
ฟื้นฟูคุณภาพแหล่งน้ำสำคัญของประเทศ และแก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควัน
ตั ว ชี ้ ว ั ด 3.1 สั ด ส่ วนของขยะมูล ฝอยชุ มชนได้ ร ับ การจั ดการอย่ างถู กต้ องและนำไปใช้
ประโยชน์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 สัดส่วนของเสียอันตรายชุมชนที่ไ ด้รับการกำจัดอย่า งถูก ต้องไม่ น้อยกว่ า ร้ อ ยละ
30และกากอุตสาหกรรมอันตรายทั้งหมดเข้าสู่ระบบการจัดการที่ถูกต้อ ง
3. แนวทางการพัฒนา
3.3 แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิ ษทั้งทางอากาศ ขยะ
น้ำเสียและของเสียอั นตรายที่เ กิดจากการผลิ ตและบริ โภค สร้างเมืองที่เป็น มิตรกับ สิ่งแวดล้อ มหรื อ เมื อ งสี เ ขี ย ว
เพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กั บประชาชน โดยมีแนวทางดำเนินงาน ดังนี้
3.3.1 เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัด การขยะตกค้างสะสมในพื้นที่ วิกฤต ผลักดันกฎหมาย
และกลไกเพื่อการคัดแยกขยะ สนับสนุนการแปรรูปเป็นพลังงาน ใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์เพื่อให้ เกิด การลด
ปริมาณขยะ รวมทั้งสร้างวินัยคนในชาติเพื่อการจัดการขยะอย่างยั่งยืน
3. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒ นาประเทศสู่ ความมั่ น คั่ ง
และยั่งยืน ให้ความสำคัญต่อการฟื้นฟูพื้น ฐานด้านความมั่นคงที่เป็น ปัจจัยสำคัญ ต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิ จ และ
สังคมของประเทศ โดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันในสั งคมอย่างสัน ติของผู้ มีความเห็นต่า งทางความคิ ดและอุ ด มการณ์
บนพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอัน มี พระมหากษั ตริย์ เป็นประมุขและการเตรีย มการรั บ มื อ กั บ
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ภัยคุกคามข้ามชาติซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะ 20 ปี
ข้างหน้า
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างความมั่นคงภายใน รวมทั้งป้องกั น
ปัญหาภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของชาติ
1.2 เพื่อสร้างความพร้อมและผนึกกำลังของทุกภาคส่วน ให้มีขีดความสามารถในการบริหาร
จัดการด้านความมั่นคง และมีศักยภาพในการป้องกั นและแก้ ไขสถานการณ์ที่ เกิ ดจากภัย คุก คามทั้งภัย ทางทหาร
และภัยคุกคามอื่นๆ
1.3 เพื ่ อ เสริ มสร้ า งความร่ ว มมื อ ด้ า นความมั ่ น คงกั บ มิ ต รประเทศในการสนั บสนุน
การรักษาความสงบสุขและผลประโยชน์ของชาติ
2. เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมายภาพรวมคือผลประโยชน์ของชาติว่าด้วยความมั่น คง มั่งคั่ง ยั่งยืน
เป้ า หมายที่ 1 ปกป้ อ งและเชิดชูสถาบั นพระมหากษัตริย ์ ให้เป็น สถาบั นหลั กของ
ประเทศ
ตัวชี้วัด 1.1 จำนวนกิจกรรมเทิดพระเกียรติและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์เพิ่ มขึ้น
ตัวชี้วัด 1.2 จำนวนกิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้ องกับโครงการพระราชดำริเพิ่ มขึ้น
เป้ า หมายที่ 2 สั ง คมมี ความสมานฉั น ท์ ผู ้ เห็น ต่ า งทางความคิ ดของคนในชาติ
สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่น คง
ตัวชี้วัด 2.3 จำนวนกิจกรรมที่ ประชาชนมี ส่วนร่ วมป้ อ งกั นแก้ ไขปั ญ หาความมั่ น คง
เพิ่มขึ้น
เป้ าหมายที่ 3 ประชาชนในจั งหวั ดชายแดนภาคใต้ ม ี ความปลอดภั ยในชี ว ิ ต และ
ทรัพย์สินมีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่ สร้างรายได้เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 3.2 รายได้ครัวเรือ นเฉลี่ย ต่ อ คนและจำนวนปี การศึ ก ษา เฉลี่ ย ใน พื้ น ที่
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มขึ้น
เป้ าหมายที่ 4 ประเทศไทยมี ความสั มพั นธ์ และความร่ วมมือด้านความมั ่นคงในกลุ่ม
ประเทศ สมาชิ กอาเซีย น มิ ต รประเทศ และนานาประเทศในการป้ อ งกั นภั ยคุ กคามในรูปแบบต่ างๆ ควบคู่
ไปกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติ
ตัวชี้วัด 4.4 จำนวนคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดลดลง

แผนปฏิบัติการของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๒

3. แนวทางการพัฒนา
3.1 การรักษาความมั่ นคงภายใน เพื่อให้เกิดความสงบในสั งคมและธำรงไว้ ซึ่งสถาบั น หลั ก
ของชาติ
3.1.1 สร้างจิตสำนึกของคนในชาติให้ มีความหวงแหน และธำรงรักษาสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักถึ ง ความสำคั ญ พร้อมทั้งกำหนดมาตรการเพื่อป้ อ งกั น การ
กระทำที่มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อสถาบันหลั กของชาติ
3.1.2 เสริ มสร้ างความปรองดองของคนในชา ติแ ละมี ก ลไกในการตรวจสอบและ
พัฒนาภาคการเมื อง โดยปลูกฝังค่านิยมและเสริ มสร้ างความรู้ ความเข้าใจของการอยู่ร่ วมกันบนพื้ นฐานความแตกต่ าง
ทางความคิดและอุ ด มการณ์ ทางการเมือ ง ภายใต้สิทธิและหน้าที่ ตามระบอบประชาธิป ไตยและคำนึ ง ถึ ง ความ
มั่นคงและผลประโยชน์ของชาติอย่างแท้จริง
3.1.3 ป้องกันและแก้ ไขปั ญหาความไม่ สงบในจั งหวั ดชายแดนภาคใต้ โดยกระบวนการ
สันติสุขแนวทางสันติวิธี และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ บนพื้นฐานความแตกต่างทางอั ตลักษณ์ แ ละชาติ
พันธุ์ เพื่อขจัดความขัด แย้ง ลดความรุนแรงตามแนวทาง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” พร้อมทั้งสร้างโอกา สใน การ
พัฒนาเศรษฐกิจและความเป็นธรรมทางสังคมในพื้นที่
3.2 การพัฒนาเสริมสร้ างศักยภาพการป้ องกั นประเทศ เพื่อเตรียมความพร้ อมในการรั บมื อ
ภัยคุกคามทั้งการทหารและภัย คุก คามอื่น ๆ
3.2.7 ดำเนิ น บทบาทเชิง รุ ก และใช้ กรอบความร่ว มมื อ ระหว่ างประเทศทั้ งระดับ
ภูมิภาคและพหุภาคี เพื่อปกปูองและรักษาผลประโยชน์ข องไทย ตลอดจนเสริมสร้างขีดความสามารถแลกเปลี่ ย น
และเรียนรู้แนวปฏิบั ติที่ เ ป็น เลิ ศและร่ว มมื อในการรับ มื อกั บภั ยคุ ก คามด้ านความมั่น คงระหว่า งประเทศ อาทิ
ปัญหายาเสพติด การก่อการร้าย การโยกย้ายถิ่นฐาน การลักลอบเข้าเมือง การค้ามนุษย์ ความมั่นคงด้าน ไซเบอร์
ภัยพิบัติ โรคระบาดโรคติดต่อร้ายแรง โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ และสถานการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุขอื่นๆ
4. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิ บาล
ในสังคมไทย เป็นช่วงเวลาสำคัญที่ต้องเร่ งปฏิรูป การบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์ อย่างจริงจั ง เพื่ อ ให้
เป็นปัจจัยสนับสนุ นสำคั ญที่จ ะช่ว ยส่ ง เสริมการพั ฒ นาประเทศในทุ กด้ านให้ป ระสบผลสำเร็จ บรรลุ เ ป้ า หมาย
ทั้งการบริหารจัดการภาครัฐให้โปร่งใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ ตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม และประชาชนมี
ส่วนร่วม มีการกระจายอำนาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เ หมาะสม ระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้ อ งถิ่ น
และวางพื้นฐานเพื่อให้บรรลุตามกรอบเป้าหมายอนาคตในปี 2579
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้ภาครัฐมีขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการที่ดี และได้มาตรฐานสากล
1.3 เพื่อลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ
1.4 เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการทางกฎหมายให้ สามารถอานวยความสะดวกด้ ว ย
ความรวดเร็วและเป็นธรรมแก่ประชาชน
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2. เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมายที่ 3 เพิ่มคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น
ตัวชี้วัด 3.1 ระดับคะแนนของดัช นีการรับรู้ การทุจริ ตสู งกว่าร้ อยละ 50 เมื่ อ สิ้ น สุ ด
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
3. แนวทางการพัฒนา
3.1 ปรับปรุงโครงสร้ างหน่ วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุ คลากรภาครั ฐ ให้ มีความ
โปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า
3.1.1 กำหนดภารกิ จ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ ของราชการบริ หารส่ วนกลาง ส่ วนภู มิภาค
และท้องถิ่นให้ชัดเจนและไม่ซ้ำซ้อน
3.5 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3.5.1 ปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง
1) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุน ให้ ท ุก ภาคส่ว นมุ่ ง สร้า งจิ ต สานึ กในการรัก ษาประโยชน์
สาธารณะ ทัศนคติเชิงบวก รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพีย งให้ กับทุ ก กลุ่ ม ใน
สังคม ผ่านกลไกครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สื่อมวลชน และเครือข่ายทางสัง คม ควบคู่ กั บการ
ปลูกฝังจิตสานึกความซื่ อสั ตย์สุจริ ต ค่านิยมที่ถูกต้อง สร้างความตระหนักถึงภั ยร้ายแรงของการทุจริ ตและการรู้ เ ท่ า ทั น
การทุจริตของสังคมไทย โดยอาศัยกลไกทางสังคมเป็นมาตรการในการลงโทษผู้กระทาผิ ดหรือ ผู้กระทำการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
2) พั ฒ นากลไกและระบบการดาเนิ นงานที่ ทาให้ เ จ้ าหน้ าที่ ของรัฐ และผู ้ด ำรง
ตำแหน่งทางการเมื อ งปฏิ บัติ ต ามประมวลจริย ธรรมและมาตรฐานจริย ธรรมอย่า งเคร่ งครั ด โดยการรณร งค์
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ภาคเอกชน และสื่อมวลชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง พฤติกรรมของข้าราชการและผู้
ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในการใช้ตำแหน่งหน้าที่ในทางมิชอบ และกำหนดขั้นตอนการลงโทษผู้ไ ม่ป ฏิ บั ติ ต า ม
หรือฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมตามความร้ายแรงแห่งการกระทาอย่างจริงจัง
7) พัฒนาสร้างเครื อข่า ยและคุ้ มครองการแจ้ ง เบาะแสการทุ จริ ตแล ะปร ะพฤติ
มิชอบในกลุ่มประชาชน
3.5.2 ป้องกันการทุจริต
3) เร่งรัดหน่วยงานภาครัฐให้มีการดาเนินงานในการกำหนดมาตรการป้ องกัน และ
แก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤตมิชอบอย่างเคร่งครัด โดยติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกัน และ
แก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของทุกหน่วยงานของรัฐอย่างต่อเนื่ อง
4) เสริ มสร้ างศั กยภาพและความเข้ มแข็ งให้ แก่ ศ ู นย์ ปฏิ บ ั ต ิ การต่ อต้ านการทุ จริต
ให้สามารถเป็นหน่วยงานหลักของภาครัฐในการเฝ้าระวั ง ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิช อบที่
บูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างมีกลยุทธ์
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3. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579
สำนักงานเลขาธิ การสภาการศึ กษาได้จั ดทำแผนการศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 เพื่อใช้เป็ นแผน
ยุทธศาสตร์ระยะยาวสำหรั บหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องกั บการศึ กษาของประเทศ ได้นำไปใช้เป็นกรอบและแนวทางการพั ฒ นา
การศึกษาและเรีย นรู้สำหรั บ พลเมือ งทุ ก ช่ว งวั ยตั้ งแต่แ รกเกิด จนตลอดชีวิ ต โดยจุดมุ่งหมายที่ ส ำ คั ญ ของแผน
คือ การมุ่งเน้นการประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาและการศึก ษาเพื่อ การมีงานทำและสร้ า งงาน
ได้ ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสัง คมของประเทศและของโลกที่ขับเคลื่ อนด้วยนวัต กรรมและความคิ ดสร้า งสรร ค์
รวมทั้งความเป็นพลวัตร เพื่อให้ประเทศไทยสามารถ ก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ไปสู่ประเทศที่
พัฒนาแล้ว ซึ่งภายใต้กรอบ(ร่า ง)แผนการศึก ษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ได้กำหนดสาระสำคัญสำหรับ บรรลุ
เป้าหมายของการพัฒนาการศึกษาใน 5 ประการ ได้แก่ การเข้าถึงโอกาสทางการศึ กษา (Access) ความเท่าเที ย มทาง
การศึกษา (Equity) คุณภาพการศึ กษา (Quality) ประสิทธิภาพ (Efficiency) และตอบโจทย์บริบทที่เ ปลี่ ย น แปลง
(Relevancy) ในระยะ 15 ปีข้างหน้า ดังนี้
วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้ รับ การศึ กษาและเรียนรู้ต ลอดชีวิ ต อย่า งมี คุ ณภาพ ดำรงชี วิ ต อย่ า ง
เป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพีย ง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาคนไทยให้ เป็ นพลเมื องดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่ส อดคล้ อ งกั บ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ
3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม รู้จักสามัคคี และ
ร่วมมือผนึกกำลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่ งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. เพื่ อ นำประเทศไทยก้ าวข้ ามกับ ดัก ประเทศที ่มี รายได้ป านกลาง และความเหลื่ อมล้ำ
ภายในประเทศลดลง
ยุทธศาสตร์
1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
2. การผลิ ต และพั ฒ นากำลั ง คน การวิ จ ั ย และนวั ต กรรม เพื ่ อ สร้ า งขี ด ความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
5. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็น มิตรกับสิ่ งแวดล้อ ม
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
ปัจจัยและเงื่อนไขความสำเร็จ
การดำเนินการตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายของแต่ ละยุทธศาสตร์ตามที่กำหนดไว้ ในแผนการ
ศึกษาแห่งชาติจะประสบผลสำเร็จ ตามที่ร ะบุไ ว้ในแต่ล ะยุ ทธศาสตร์ และแนวทางการพั ฒนา หน่วยงานทั้ ง ระดั บ
นโยบายและระดับปฏิบั ติการ ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค จังหวัด เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึ ก ษา ต้ อ ง
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ยึดถือเป็นแนวทางในการดำเนิน งาน และมีการทบทวน ปรับปรุงมาตรการ เป้าหมายความสำเร็จให้ ทั น ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่เพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในทุกช่วงวัยต้องดำเนินการ ดังนี้
1. การสร้ างการรั บรู ้ ความเข้ าใจและการยอมรั บจากผู ้ มี ส ่ วนได้ ส ่ วนเสี ยและประชาสั ง คม
ในการสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาในลักษณะต่างๆ อย่างกว้างขวาง มุ่งเน้นที่การจัดระบบการศึ ก ษาที่
มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนในทุกระดับ
2. การสร้ า งความเข้ า ใจในเป้ า หมายและยุ ท ธศาสตร์ ก าร ดำ เนิ น งา นของ แผ น ฯ
ของผู ้ ป ฏิ บ ั ต ิ ท ุ ก หน่ว ยงานทุ กระดั บ เพื ่ อ ให้ก ารขั บเคลื่ อ นแผนฯ ไปสู ่ก ารปฏิบ ั ต ิ มี ก ารบริ หารจั ด การและ
การเชื ่ อ มโยงยุ ท ธศาสตร์ แ ละแนวทางการพั ฒ นาให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายและวิ ส ั ย ทัศ น์ ข องการจั ด การศึ กษ า
มีคณะกรรมการกำกับดูแลแต่ละยุทธศาสตร์ให้เ กิดการนำไปปฏิบั ติ โดยมีระบบงบประมาณเป็นกลไกสนับสนุ น ให้
บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม
3. การปรับเปลี่ยนกระบวนทั ศน์ข องการจั ด การศึก ษา จากการเป็นผู้จัดการ ศึ ก ษา โดยรั ฐ
มาเป็นการจัดการศึกษาโดยทุกภาคส่วนของสังคม ที่มุ่งการจัดการศึกษาเพื่อความเท่าเทียมและทั่ วถึง (Inclusive
Education) ตลอดจนการส่ง เสริ มการเรียนรู้ต ลอดชีวิ ตสำหรั บทุ กคน ซึ่งสอดคล้องกับ เป้าหมายการ พั ฒ นา ที่
ยั่งยืน (Sustainable Development Goals)
4. การจัดให้แผนการศึกษาแห่งชาติเป็นเสมือนแผนงบประมาณด้านการจัดการศึก ษา ของรั ฐ
ระบบการจัดสรรงบประมาณประจำปีให้ยึดแผนงาน โครงการและเป้าหมายการพัฒนาที่
กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของแผนฯ เป็นหลักในการพิจารณา เพื่อให้การดำเนินงานพัฒ นา
การศึกษาเป็นไปในทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาผู้ เรียนแต่ล ะช่วงวั ย และการพัฒนากำลังคนตามความต้อ งการ
ของตลาดงานและประเทศ เพื่อการจัดการศึกษาบรรลุผลตามยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดในช่วงเวลาที่กำหนด
5. การปรั บระบบการบริ หารจั ดการภาครั ฐ ให้ เ กิ ด ประสิท ธิภ าพ โดยปรับ โครงสร้ างการ
บริหารงานให้มีความชัดเจนในด้านบทบาท หน้าที่และการกระจายอำนาจและการตัดสินใจจากส่วนกลางสู่ ร ะดั บ
ภูมิภาคและสถานศึกษา รวมทั้งการปรับระบบการบริหารจัดการ และการบริหารงานบุคคลในแต่ละระดับให้ส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษาในสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ ผู้เรียนได้รับบริการการศึกษาที่มีมาตรฐานอย่า ง
เสมอภาคและเท่าเทียม
6. การสร้ า งระบบข้อ มู ล และสารสนเทศที่ บู รณาการและเชื่ อ มโยงกั บ ระบบการประกัน
คุ ณภาพภายในและการประเมิ น คุ ณภาพภายนอกผ่ า นระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ และการรายงานต่อ
สาธารณชนจะเป็ น กลไกในการสร้ างการรั บ รู ้ ข องผู้ จ ั ด การศึ ก ษาและผู ้ เ รี ย น เพื ่ อ การปรับ ประสิ ท ธิภาพ
การบริหารจัดการ และความรับผิดชอบต่อผู้เรียน ผ่านระบบการกำกับ ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล
7. การปฏิรูประบบทรัพยากรและการเงิ นเพื่อ การศึ กษา เพื่อให้รัฐสามารถใช้เ ครื่ อ งมื อ ทาง
การเงินในการกำกั บการดำเนินงานของสถานศึ กษาให้ เป็ นไปตามแผนการศึ กษาแห่งชาติ และนโยบายรั ฐบาล
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4. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์การจั ดสรรงบประมาณรายจ่ ายประจำปีง บประมาณ พ.ศ. 2563 จัดทำขึ้ น เพื่ อ ให้
หน่วยงานของรัฐนำไปใช้เป็นแนวทางในการกำหนดลำดั บความสำคั ญของภารกิจหน่ วยงานและใช้เป็น เครื่ อ งมื อ
ในการจั ด ทำคำของบประมาณรายจ่ ายประจำปีง บประมาณ พ.ศ. 2563 และใช้ เ ป็ น กรอบในการจั ดสรร
งบประมาณให้เกิดประสิ ทธิภาพประสิท ธิผลและเป็น การวางรากฐาน เพื่อรองรับการพัฒนาที่ยั่งยืนของปร ะเทศ
ในระยะยาวต่อไป
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารจั ด สรรงบประมาณรายจ่ า ยประจำปีง บประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ ก ำหนดไว้
6 ยุทธศาสตร์และ 1 รายการค่าดำเนินการภาครัฐ คือ
1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาพทางสังคม
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อ ม
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
และรายการค่าดำเนินการภาครัฐ
โดยในส่วนของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติมียุทธศาสตร์ที่เกี่ ยวข้อง ดังนี้
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
3.1 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
เป้าหมาย
คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม มีความรัก และความภูมิใจในความเป็นไทย
คนไทยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพีย งมาใช้ ในการดำรงชี วิต สังคมไทยมีค วามสุข และเป็นที่ ย อมรั บ ของ
นานาประเทศ
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ
3.1.1 ส่งเสริมการปลูกฝังค่านิย มและบรรทัด ฐานวัฒ นธรรมที่ดี ผ่านสถาบันครอบครัว สนับสนุ น
กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม การมัธยัสถ์ อดออม ซื่อสัตย์และดำเนินชี วิต ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง รวมทั้งส่งเสริมให้สถาบันครอบครัวมีความเข้ มแข็งและอบอุ่น
3.1.2 ส่งเสริมการบู ร ณาการเรื่ องความซื่ อ สัต ย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม การมี จิ ต สาธาร ณะ
และความพอเพี ยงในการจัด การเรีย นการสอนทั้ งในและนอกสถานศึ กษา โดยจัดให้มีการเรีย นการสอนตา ม
พระราโชบายของพระบาทสมเด็จ พระเจ้า อยู่หั วรัช กาลที่ 10 และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพีย งในสถาน ศึ ก ษา
จัดให้มีการเรียนรู้ทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนส่งเสริมการพั ฒ นา
องค์ความรู้นวัตกรรมด้านคุณธรรมที่สอดคล้ องกับ วิถีชีวิตของบริบทสั งคมไทยสากล
3.1.3 ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางศาสนาเพื่ อเผยแพร่ หลัก คำสอนที่ ดี อุ ป ถั มภ์
คุ้มครองศาสนา ปฏิรูปโครงสร้างและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับพระสงฆ์รวมถึงสนั บสนุน กิจกรรมและการนำ
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หลักธรรมทางศาสนามาใช้ใ นชีวิ ตประจำวันและพั ฒนาผู้ เผยแพร่ศาสนาให้ ประพฤติ ตัว เป็น แบบอย่ า งที่ ถู ก ต้ อ ง
ของแต่ละศาสนา
3.1.4 ส่งเสริมชุมชนและท้ องถิ่นให้เ ป็น ฐานในการอนุรัก ษ์ พัฒนาและสืบสานมรดกทา งศิ ล ปะ
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม และการสร้างวิถีชีวิตพอเพีย ง รวมทั้ง รณรงค์
ส่งเสริมความเป็นไทยในระดับท้องถิ่นและชุมชน และจัดให้มีมรดกทางวัฒนธรรมของพื้นที่
3.1.5 ส่ ง เสริ มให้ค นไทยมี จิ ต สาธารณะและมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อส่ วนรวม โดยใช้ป ระโยชน์
จากความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี สารสนเทศการสื่ อสาร สร้างเสริมผู้นำการเปลี่ ยนแปลง และต้ น แบบที่ ดี
ทั้งระดับบุคคลและองค์ กร โดยการยกย่องผู้นำที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และมี ความรับผิดชอบต่อสัง คม รวมทั้ ง
กำหนดให้มีกลไกการดำเนินงานในการสร้างเสริมการพัฒนาจิตสาธารณะและจิ ตอาสา เพื่อสังคมและส่วนรวม
3.1.6 ส่งเสริมการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ในภาคธุรกิจ โดยกระตุ้นให้ภาคธุรกิจ มี
การบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่ อสัง คม รวมทั้งการประกอบธุรกิจเพื่อสั งคม พร้อมทั้ง การ
เสริมสร้างและพัฒนากลไกให้ภาคธุรกิจมีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวั ฒนธรรมที่ ดีให้กับสั งคม
3.1.7 ส่งเสริมการพัฒนาและเผยแพร่ สื่อ สร้ างสรรค์ บนฐานของเสรีภาพและความรั บผิ ด ชอบใน
การเสริ มสร้ า งค่ านิ ยมที ่ ด ี สนั บ สนุ น การจั ด สรรเวลาและเปิ ด พื ้น ที ่ใ ห้ ส ื่ อ สร้ า งสรรค์ ส ำหรั บเด็ ก เยาวชน
และประชาชน รวมถึ งการส่ ง เสริมศิ ลปะและวัฒ นธรรมการเรีย นรู้ ค วามแตกต่างทางวั ฒ นธรรม เสริมสร้ าง
ภู มิ ค ุ ้ มกั น ให้ ก ั บ ผู ้ รับ สื ่อ ทั ้ ง ในด้ า นวิ เ คราะห์ รู ้ เ ท่ า ทั น และการเลื อ กรั บ สื่ อ ตลอดจนส่ ง เสริมให้ ส ื่ อ และ
สื่อสารมวลชนนำเสนอข้อ มู ลบนหลักจรรยาบรรณ และยึดมั่นปฏิบั ติตามหลัก วิชาชี พที่ดี เพื่อปลู ก ฝั ง คุ ณธรร ม
จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
5. จุดเน้นนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นายณั ฏ ฐพล ที ป สุ ว รรณ รั ฐ มนตรีว ่า การกระทรวงศึ กษาธิ ก าร ได้ ป ระกาศจุ ด เน้ นในการ
ดำเนินการจัดการศึกษาและการบริหารจั ดการการศึก ษาของกระทรวงศึ กษาธิ การในปีง บประมาณ พ.ศ. 2563
มีความสอดคล้องกับยุ ทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุ ทธศาสตร์ชาติ วัตถุประสงค์ของแผนการ
ปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะนโยบายเร่งด่วน เรื่องการเตรียมคนสู่ศ ตวรร ษ
ที่ 21 โดยมีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ดังนี้
หลักการ
1. ให้ความสำคัญกับประเด็น คุณภาพและประสิ ทธิภาพในทุก มิ ติ ทั้งผู้เรียน ครูและบุ ค ลากร
ทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือน และผู้บริหารทุกระดับ ตลอดจนสถานศึ กษาทุก ระดั บทุ กประเภทและเป็ น
การศึกษาตลอดชีวิต
2. บู ร ณาการการทำงานร่ ว มกัน ระหว่ างส่ วนราชการหลั ก องค์ ก ารมหาชนในกำกั บของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึ ก ษาธิ การให้ มีความคล่อ งตัว รวมทั้งหน่วยงานสั ง กัด กระทรวงศึ กษา ธิ ก าร ใน พื้ น ที่
ภู มิ ภ าคให้ ส ามารถปฏิบ ั ต ิ งานร่ ว มกัน ได้ เพื ่ อ ดำเนิน การปฏิ ร ูป การศึ ก ษาร่ว มกั บ ภาครัฐ ภาคเอกชนและ
ภาคประชาชน ตามนโยบายประชารัฐ

แผนปฏิบัติการของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๘

ระดับอนุบาล
เน้นสร้างความร่วมมือกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชน เพื่อออกแบบกิจกรรมการพัฒนาทั ก ษะ
ที่สำคัญด้านต่าง ๆ เช่น ทักษะทางสมอง ทักษะความคิดความจำ ทักษะการควบคุมอารมณ์ ทักษะการรู้จั ก และ
ประเมินตนเอง
ระดับประถมศึกษา
มุ่งคำนึงถึงพหุปัญญาของผู้เรียนรายบุคคลที่หลากหลายตามศักยภาพ ด้วยจุดเน้น ดังนี้
1. ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้อง โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
2. เรียนภาษาไทย เน้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอื่น
3. เรียนภาษาอังกฤษและภาษาถิ่น (ภาษาแม่) เน้นเพื่อการสื่อสาร
4. เรี ย นรู ้ ด ้ ว ยวิ ธ ี ก าร Active Learning เพื ่ อ พั ฒ นากระบวนการคิ ด การเรี ย นรู ้ จ าก
ประสบการณ์จริงหรือสถานการณ์จำลองผ่านการลงมือปฏิบัติ และเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียนและครู
ด้วยการจัดการเรียนการสอนในเชิงความคิดเห็นได้มากขึ้น
5. สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้
6. จัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผ ลและเป็นขั้นตอน (Coding)
7. พัฒนาครูให้มีความชำนาญในการสอนภาษาอังกฤษและภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding)
8. จัดให้มีโครงการ 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้ อมทั้ง ภายในและ
ภายนอกบริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ
ระดับมัธยมศึกษา
มุ่งต่อยอดระดับประถมศึกษา ด้วยจุดเน้น ดังนี้
1. จั ด การเรีย นรู ้ด ้ ว ยวิ ธี ท างวิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิ ศ วกรรม คณิ ต ศาสตร์ ( STEM) และ
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่สาม)
2. จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อสร้างทักษะพื้น ฐานที่ เชื่อ มโยงสู่ การสร้างอาชีพและการ มี ง าน
ทำ เช่น ทักษะด้านกีฬาที่สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพ ทักษะภาษาเพื่อเป็นมัคคุเทศก์
ระดับอาชีวศึกษา
มุ่งจัดการศึกษาเพื่อ มีการมีงานทำและสร้างนวั ตกรรมตามความต้ องการของพื้นที่ชุ มชน ภู มิ ภ าค
หรือประเทศ รวมทั้งการเป็นผู้ประกอบการเอง ด้วยจุดเน้น ดังนี้
1. จัดการศึกษาในระบบวิภาคีให้ผู้เรียนมีทักษะและความเชี่ย วชาญเฉพาะด้าน
2. เรียนภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มทักษะสำหรับใช้ในการประกอบอาชี พ
3. เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับในการสร้างอาชีพ
4. จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาในภู มิภาค
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
มุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนผู้ที่เรียนสำเร็จหลักสูตร สามารถมีงานทำ ด้วยจุดเน้น ดังนี้
1. เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับหาช่องทางในการสร้างอาชีพ
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2. จัดทำหลักสูตรพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่เข้าสู่สัง คมสู งวัย
การขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ
1. ทุกหน่วยงานในสังกัด กระทรวงศึก ษาธิการ ต้องปรับปรุงแผนปฏิบั ติราชการให้ สอดคล้ อ งกั บ
นโยบายของรัฐบาล และวางแผนการใช้ งบประมาณเป็นรายไตรมาส รวมทั้งใช้จ่ายงบประมาณให้ เป็ น ไปตา ม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
2. จัดทำฐานข้อมูล (Big Data) ของกระทรวงศึกษาธิการให้ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย
3. ใช้เทคโนโลยีและดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการพัฒนางานทั้ งระบบ เน้นการเรียนรู้และการบริหาร
จัดการ
4. ปรั บ ปรุ ง โครงสร้ างของกระทรวงศึ ก ษาธิก ารให้เ กิ ดความคล่ อ งตัว หากติ ด ขั ด ในเรื ่ องข้อ
กฎหมาย ให้ผู้บริหารระดับสูงร่วมหาแนวทางการแก้ไขร่วมกัน
5. ให้หน่วยงานระดับกรมกำหนดแผนงานสนับสนุนทรัพยากร งบประมาณ อัตรากำลัง ตามความ
ต้องการจำเป็น ให้แก่หน่วยงานในพื้นที่ภูมิภาค
6. ใช้กลไกกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา มาบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับหน่วยจัด
การศึกษา
7. เร่งทบทวน (ร่าง) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....... โดยปรับปรุงสาระสำคัญให้เอื้อ
ต่อการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล
8. ในระดับพื้นที่หากเกิดปัญหาข้อติดขั ดการปฏิบั ติงาน ต้องศึกษา ตรวจสอบข้อมูล ข้อเท็จจริง ที่
เกิดขึ้น เช่น จำนวนเด็กในพื้นที่น้อยลง ซึ่งจำเป็นต้องมีการควบคุมโรงเรียนให้ พิจารณาสื่อ สารอธิบ ายทำ ควา ม
เข้าใจที่ชัดเจนกับชุมชน
9. วางแผนการใช้ อั ต รากำลั ง ครู โดยเฉพาะครู ระดั บ อนุ บาล และครู ระดั บ อาชี ว ศึก ษา ให้ มี
ประสิทธิภาพ และจัดทำแผนการประเมินครูอย่างเป็นระบบ รวมทั้งจัดทำหลักสูตรการพัฒนาครู ให้มีองค์ความรู้
และทักษะในด้านพหุปัญญาของผู้เรียน
10. ให้ศึกษาธิการจังหวัดจัดทำแผนการจัดการศึกษาของแต่ล ะจังหวั ด นำเสนอต่อคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด และขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
11. ให้ ผ ู ้ ต รวจการกระทรวงศึ กษาธิ ก าร และศึ ก ษาธิ การภาค มี บ ทบาทหน้า ที่ ตรวจราชการ
ติดตามประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดทำรายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
อนึ่ง สำหรับภารกิจของส่ วนราชการหลั กและหน่ วยงานที่ป ฏิบั ติ งานตามปกติ (Function)
งานในเชิ งยุท ธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิง พื้ นที ่ (Area) ซึ ่ ง ได้ ดำเนิน การอยู่ ก่ อ นนั้ น หากรั ฐ บาลหรือ
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายสำคัญ เพิ่ มเติ มในปีง บประมาณ พ.ศ. 2563 นอกเหนือจากที่กำหนดหา ก มี ค วา ม
สอดคล้องกับหลั กการใช้ ข้างต้น ให้ถือเป็นหน้าที่ของส่ว นราชการหลัก และหน่วยงานที่เ กี่ยวข้อ งจ ะต้ อ งเร่ ง รั ด
กำกับ ติดตาม ตรวจสอบให้การดำเนินการเกิดผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรมด้วยเช่นกัน
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6. พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
“ลู ก เสื อ ” หมายความว่ า เด็ ก และเยาวชนทั ้ง ชายและหญิ ง ที ่ สมั ค รเข้าเป็ นลูก เสือ ทั้งใน
สถานศึกษาและนอกสถานศึกษา ส่วนลูกเสือที่เป็นหญิงให้เรียกว่า “เนตรนารี”
“บุคลากรทางการลูกเสือ” หมายความว่า ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ กรรมการ
ลูกเสือ อาสาสมัครลูกเสือ และเจ้า หน้าที่ลูกเสือ
มาตรา 8 คณะลูกเสือแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เ พื่อ พัฒนาลูก เสือ ทั้งทางกาย สติปัญญา จิ ต ใจ
และศีลธรรม ให้เป็นพลเมือ งดี มีความรับผิดชอบ และช่วยสร้างสรรค์ สัง คมให้ เกิ ด ความสามั ค คี และมี ค วาม
เจริญก้าวหน้า ทั้งนี้ เพื่อความสงบสุข และความมั่นคงของประเทศชาติตามแนวทาง ดังต่อไปนี้
1. ให้มีนิสัยในการสังเกต จดจำ เชื่อฟัง และพึ่งตนเอง
2. ให้ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
3. ให้รู้จักบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์
4. ให้รู้จักทำการฝีมือ และฝึกฝนให้ทำกิจการต่าง ๆ ตามความเหมาะสม
5. ให้รู้จักรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศชาติ
นโยบายของสภาลู กเสือ ไทย จากการประชุมสภาลูก เสื อไทย ประจำปี 2560 เมื่ อ วั น ศุ ก ร์ ที่
18 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ประกอบด้วย
1. เร่งพัฒนาคุณภาพลูกเสือทุกระดับทุกประเภทตลอดจนการจัดกิจ กรรมลูก เสือให้ เหมาะสม
กับทุกระดับทุกประเภท
2. เร่งพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือและเครือข่ายให้ได้มาตรฐาน เกิดความเข้มแข็งสามารถ
ปฏิบัติงานได้ทันทุกเหตุการณ์ และอาจทบทวนความรู้สร้างประสบการณ์เพิ่มเติมอย่าง
จริงจังและต่อเนื่อง
3. ยกระดับกิจกรรมลูกเสือและค่ายลูกเสือให้ไ ด้ระดั บสากล ด้วยการสำรวจตรวจสอบให้
การลูกเสือทั่วประเทศเพื่ อทำการปรับ ปรุง และพั ฒนาค่ายลู ก เสื อและกิจ การลู ก เสื อ ให้ มี
ประสิทธิภาพที่สูงสุดจังหวัดละ 1 แห่ง
4. สร้างมูลค่าเพิ่มเติมให้กับทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ของลู กเสือ ด้วยการจัดให้ มี
ระบบบริหารจัดการที่ดีมีระบบรองรับ การปฏิบัติงานที่เป็นธรรมโปร่งใสตรวจสอบได้
5. พัฒนาระบบระเบียบวิธีการบริหารจัดการกิจการลูกเสือที่ดีมีคุณภาพและมีส่วนร่ว ม
ตามหลักธรรมาภิบาล
6. สร้างพลังแผ่นดินในรูปแบบของจิตอาสาเพิ่มขึ้น เพื่อการพัฒนาสังคมไทยร่วมกันโดยใช้
กระบวนการลูกเสือ
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มาตรา 17 คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสื อแห่งชาติและตามนโยบายของสภาลูก เสือไทย
(2) ส่งเสริมความสัมพันธ์กับคณะลูก เสือนานาชาติ
(3) สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสื อ
(4) สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
(5) จัดการทรัพย์สินของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
(6) ให้ความเห็นชอบในการลงทุนเพื่อประโยชน์ของสำนักงานลูกเสื อแห่งชาติ
(7) ออกข้อบังคับของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติตามที่ร ะบุไว้ในพระราชบัญญั ตินี้โดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(8) วางระเบียบและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกิจการลูกเสื อ
(9) จัดทำรายงานประจำปีเสนอสภาลูกเสือไทยพิจารณาตามมาตรา 12 (3)
(10) แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
(11) แต่งตั้งคณะอนุ กรรมการเพื่อ พิจารณาหรื อปฏิบั ติก ารตามที่ ค ณะกรรมการบริ ห ารลู ก เสื อ
แห่งชาติมอบหมาย
(12) กำกับดูแล สนับสนุนและส่งเสริมกิจการลูกเสือชาวบ้าน
(13) จัดตั้งตำแหน่งกิตติมศักดิ์ และตำแหน่งอื่น ใดที่มีได้ระบุไว้ในพระราชบัญญัตินี้
(14) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เ ป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารลู ก เสื อ
แห่งชาติหรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
มาตรา 20 สำนักงานลูกเสือแห่งชาติมีอำนาจหน้า ที่ดำเนิ นการตามวั ตถุประสงค์ของคณะลู ก เสื อ
แห่งชาติและตามนโยบายของสภาลูกเสือไทย รวมทั้งให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. ถือกรรมสิทธิ์หรือสิ ทธิ ครอบครองในทรั พย์สิน ของคณะลูก เสื อแห่ง ชาติ หรือ ดำเนิน การใด ๆ
เกี่ยวกับทรัพย์สิน
2. ทำนิติกรรมสัญญาหรือข้อตกลงอื่น
3. รับผิดชอบการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
4. ควบคุมดูแลกิจการลูกเสื อให้ เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของทางราชการและ
คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ รวมทั้งถูกต้องตามแบบธรรมเนียมของลูก เสือ
5. จัดให้มีการฝึกอบรมหรือการชุมนุมลูกเสือ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและเจ้าหน้าที่ลูกเสือ
6. จัดทำรายงานประจำปีพร้อมงบดุลเสนอคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
7. จัดให้มีทะเบียนและสถิติต่าง ๆ เกี่ยวกับลูกเสือ
8. ประสานและส่งเสริมสำนักงานลูกเสือจังหวัดและสำนักงานลูก เสือ เขตพื้น ที่การศึกษา
9. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับและตามมติของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่ งชาติ

แผนปฏิบัตบิกัตารของสำนั
ิการของสำนักงานลู
กงานลูกเสืกเสือแห่
อแห่งชาติ
งชาติ ประจำปี
ประจำปีพ.ศ.
พ.ศ.๒๕๖๓
๒๕๖๓
แผนปฏิ
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ส่วนที่ 3
สาระสำคัญของ
แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2563 ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลบริบทที่ เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดกรอบแนวคิ ด
สำหรั บ การจั ด ทำแผนปฏิ บ ัติ ก าร ประจำปีง บประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนั ก งานลู ก เสื อ แห่ ง ชาติ ฉบั บนี้
ประกอบด้วย
1. พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2. นโยบายของรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)
3. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
4. นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (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
สำนั ก งานลูก เสือ แห่ง ชาติ เป็ น หน่ วยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบกิ จการลู ก เสือ ของชาติ มี ฐ านะเป็น
นิ ติ บ ุ ค คลอยู ่ ใ นกำกั บของกระทรวงศึ ก ษาธิก าร จั ด ตั ้ง ขึ ้น ตามพระราชบั ญญั ต ิล ู กเสื อ พ.ศ.2551 เมื ่ อวั นที่
5 มีนาคม 2551 มีอำนาจหน้าที่ ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของคณะลู ก เสือ แห่ง ชาติ และตามนโยบายของ
สภาลูกเสือไทย รวมทั้งมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของคณะลูก เสือแห่ งชาติและตามนโยบายของสภาลูกเสื อไทย
2. ถือกรรมสิทธิ์หรื อสิท ธิ ครอบครองในทรัพย์สิ นของคณะลู กเสือ แห่ งชาติ หรือดำเนินการใด ๆ
เกี่ยวกับทรัพย์สิน
3. ทำนิติกรรมสัญญาหรือข้อตกลงอื่น
4. รับผิดชอบการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
5. ควบคุมดูแลกิจการลูก เสือ ไทยให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของทางราชการ
และคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ รวมทั้งถูกต้องตามแบบธรรมเนียมของลูก เสือ
6. จัดให้มีการฝึกอบรมหรือการชุมนุมลูกเสือ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและเจ้าหน้าที่ลูกเสือ
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7. จัดทำรายงานประจำปีพร้อมงบดุลเสนอคณะกรรมการบริหารลูกเสื อแห่งชาติ
8. จัดให้มีทะเบียนและสถิติต่าง ๆ เกี่ยวกับลูกเสือ
9. ประสานและส่งเสริมสำนักงานลูกเสือจังหวัดและสำนัก งานลูกเสือ เขตพื้นที่การศึก ษา
10. ปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับและตามมติของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่ งชาติ
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ส่วนที่ 4
การนำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติไปสู่ การปฏิ บัติ และการติดตามประเมินผล
การนำแผนปฏิ บ ั ติ ก ารประจำปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนั ก งานลู ก เสื อ แห่ ง ชาติ
ไปสู่การปฏิบั ตินั้ น จะต้องอาศัย ความร่ ว มมื อของทุ ก ส่ว นในสั ง กั ดที่ จะมุ่งมั่น ผลั ก ดัน กา รดำเนิ น แผน งาน/
โครงการ ภายใต้ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบั ติราชการฯ และในการดำเนินงานโครงการสำคั ญ
ต่างๆ ให้เกิดผลสั มฤทธิ์ ตามเป้าประสงค์ที่ กำหนดไว้ จำเป็นอย่างยิ่ง ที่ ต้อ งมีก ารระดมสรรพกำลั ง ทั้ ง ในด้ า น
บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีต่างๆ ตลอดจนการสร้างความตระหนักในการมีส่วนร่ วมอย่ า งเป็ น
เอกภาพ ดังนั้น สำนักงานลูกเสือแห่ง ชาติจึ ง กำหนดแนวทางที่สำคัญ ในการนำแผนฯ ไปสู่การปฏิ บั ติ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด ดังนี้
1. การสร้างเครือข่า ยความร่ ว มมือ กับ หน่ วยงานทุก ระดั บในสั งกั ด สำนั กงานลู ก เสื อ แห่ ง ชา ติ
เพื่อเป็นกลไกสำคัญ ในการดำเนินการแปลงยุท ธศาสตร์ กลยุทธ์ ภายใต้แผนปฏิบัติ การ ประจำปีง บประมา ณ
พ.ศ. 2563 ของสำนักงานลู ก เสื อ แห่ งชาติ ไ ปสู่ การปฏิบั ติ อย่า งเป็ นรู ปธรรม โดยกำหนดแผนงาน/โครงกา ร /
กิจกรรมหลักที่จะนำไปสู่ผลสั มฤทธิ์ข องเป้าประสงค์ ที่ชัด เจน รวมทั้งการกำหนดความรับผิด ชอบตัวชี้ วั ด และค่ า
เป้าหมาย เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์หลัก
2. ผู้บริหารระดับสู งและผู้บริ หารหน่ วยงานในสำนัก งานลู กเสื อแห่ง ชาติ ต้อ งให้ ค วา มสำ คั ญ
ในการใช้แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นกรอบในการบริหาร
3. ผู้บริหารดำเนินการชี้แจงสร้างความรู้ ความเข้าใจในสาระสำคัญของแผนปฏิบัติการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ให้บุคลากรในหน่วยปฏิบัติ ได้รับทราบความรู้ความเข้ า ใจ
ในเนื ้ อ หาของแผนอย่ า งถู ก ต้ อ งชั ด เจน เพื ่ อ การมี ส ่ ว นร่ ว มและสนั บ สนุ น ให้ ก ารดำ เนิ น งานตามแผน ฯ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. หน่ ว ยงานในส่ ว นกลางสนั บ สนุ น ทรั พยากรอย่ า งเพี ย งพอ สำหรั บ การปฏิ บ ั ต ิ ง า น
ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ของแต่ละหน่วยงานปฏิ บั ติ
ในระดับพื้นที่
5. สำนักงานลูกเสือแห่งชาติมีการประชุ มเชิ งปฏิบั ติการจัด ทำแผนและประเมิ นผล โดยได้เ ชิ ญ
ผู้แทนของสำนักงานลูกเสือจังหวัดเข้าร่วมจั ดทำแผนปฏิบั ติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อสร้างกลไก
นวัตกรรมและการมีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดทำและประเมินผลแผน
6. การติ ด ตามและปร ะเมิ น ผลตา มแผนปฏิ บั ติ ก า ร ประจำปี ง บประมา ณ พ.ศ. 2563
ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้กำหนดทิศทาง ดังนี้
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6.1 ทุ ก ส่ ว นงานให้ ค วา มสำ คั ญ กั บ การติ ด ตา มควา มก้ า วหน ้ า ในแต่ ล ะยุ ท ธศา ส ตร์
การประเมินผลสำเร็จและผลกระทบของการดำเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่ อง
6.2 ทุกส่วนงานพิจารณาใช้ตัวชี้วั ด ตามเป้าประสงค์ ของแผนปฏิบั ติการ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ของสำนักงานลูกเสือ แห่ง ชาติ และนำค่าเป้าหมายตามตั วชี้ วัด มากำหนดเป็ นเกณฑ์ ที่สำ คั ญ ในการ
ประเมินผล
6.3 พั ฒ นาระบบการรายงานผลการปฏิบ ั ต ิ ราชการ และผลการเบิก จ่า ยงบประมาณเป็น
รายไตรมาสอย่า งต่ อเนื่ อง เพื่อรับทราบปั ญหาอุ ปสรรค สำหรับการทบทวน กำหนดมาตรกา รเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง
กระบวนการปฏิบั ติงานและแก้ ไขปัญ หาอย่างทัน ต่อ สถานการณ์ มีระบบวิเคราะห์ ประสิ ทธิ ภาพใน การ ใช้ จ่ า ย
งบประมาณและจั ด ทาแผนเพิ่ มประสิ ทธิภ าพ รวมทั้งมีระบบการกากั บ ดูแลให้ โปร่ งใส และเร่งรัด การเบิ ก จ่ า ย
งบประมาณที่มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
6.4 ดำเนินการจัดให้มีการประชุมประสานแผน โดยมีการนำข้อมูลที่ได้จากการดำเนินงาน
และผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงแผนและพัฒนาการจัดทำแผนในอนาคตให้เ กิดประสิทธิผลยิ่ งขึ้น
---------------------------------------
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แผนงาน/โครงการของสำนักงานลูกเสื อแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรั พยากรมนุษย์
ผลผลิต : ผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
งบประมาณทั้งสิ้น 284,397,400 บาท (สองร้อยแปดสิบสี่ล้านสามแสนเก้าหมื่น เจ็ดพัน สี่ร้อ ยบาทถ้วน)
จำแนกออกเป็น
1. เงินอุดหนุนงบลงทุน
1.1 วัสดุโครงการพัฒนาค่ายลูกเสือ (ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน)
1.2 ครุภัณฑ์
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 ครุภัณฑ์อื่นๆ
เป็นเงิน
390,000 บาท
(ซุ้มเฉลิมพระเกียรติแบบตั้งพื้น)
1.3 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.3.1 โครงการพัฒนาค่ายลูกเสือ
ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อ หน่วยต่ำ กว่า 10 ล้านบาท
1) จังหวัดตรัง จำนวน 2 รายการ
(1) ปรับปรุงห้องน้ำ ห้องส้วม (ชาย) ค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติ ตำบลบางดี
อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง จำนวน 1 หลัง
(2) ปรับปรุงห้องน้ำ ห้องส้วม (หญิง) ค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติ
ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง จำนวน 1 หลัง
2) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 1 รายการ
(1) ปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วม (ชาย หญิง) ค่ายลูกเสือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ตำบลอ่าวน้อยอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จำนวน 1 หลัง (18 ห้อง)
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3) จังหวัดอุดรธานี จำนวน 1 รายการ
(1) ปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วม (ชาย หญิง) ค่ายลูกเสือจังหวัดอุดรธานี
ตำบลกุดสระ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี จำนวน 4 หลัง
4) จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 3 รายการ
(1) ปรับปรุงห้องน้ำ ห้องส้วม (หลังที่ 2) ค่ายลูกเสือห้วยคล้า ตำบลหมากเขียบ
อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 1 หลัง
(2) ปรับปรุงห้องน้ำ ห้องส้วมหญิง ค่ายลูกเสือห้วยคล้า ตำบลหมากเขียบ
อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 1 หลัง
(3) ปรับปรุงห้องน้ำอาคารอำนวยการค่ายลูกเสือห้วยคล้า ตำบลหมากเขียบ
อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 1 หลัง
5) จังหวัดจันทบุรี จำนวน 2 รายการ
(1) ปรับปรุงห้องน้ำ ห้องส้วม (ชาย หญิง) ค่ายลูกเสือจังหวัดจันทบุรี ตำบลพลวง
อำเภอเขาคิชกูฎ จังหวัดจันทบุรี จำนวน 2 หลัง
(2) ปรับปรุงที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่ายลูกเสือจังหวัดจันทบุรี
ตำบลเขาคิชกูฎ อำเภอเขาคิชกูฎ จังหวัดจันทบุรี จำนวน 5 หลัง
6) จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 3 รายการ
(1) ปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วมรวม ค่ายลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ ตำบลเสม็ด
อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 1 หลัง
(2) ปรับปรุงที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่ายลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ ตำบลเสม็ด
อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 3 หลัง
(3) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าค่ายลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 1 แห่ง
7) จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 4 รายการ
(1) ปรับปรุงห้องน้ำ ห้องส้วมค่ายลูกเสือจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 หลัง
(2) ปรับปรุงห้องอาบน้ำรวม ค่ายลูกเสือจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 หลัง
(3) ปรับปรุงที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่ายลูกเสือจังหวัดเชียงใหม่
ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 หลัง
(4) ปรับปรุงถังเก็บน้ำประปา ค่ายลูกเสือจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 แห่ง

แผนปฏิบัติการของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

1,081,000 บาท
1,081,000 บาท
368,600 บาท
137,600 บาท
159,000 บาท
72,000 บาท
2,756,000 บาท
820,000 บาท
1,936,000 บาท
6,681,600 บาท
2,915,000 บาท
2,557,000 บาท
1,209,600 บาท
3,977,000 บาท
800,000 บาท
500,000 บาท
2,577,000 บาท
100,000 บาท

๒๘

8) จังหวัดสงขลา จำนวน 1 รายการ
(1) ปรับปรุงที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่ายลูกเสือรัตรสาร ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา จำนวน 5 หลัง
9) จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 2 รายการ
(1) ปรับปรุงที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่ายลูกเสือจังหวัดนครศรีธรรมราช
ตำบลนบพิตำ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 หลัง
(2) ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ค่ายลูกเสือจังหวัดนครศรีธรรมราช
ตำบลนบพิตำ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 หลัง
10) จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 1 รายการ
1) ปรับปรุงที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่ายลูกเสือจังหวัดอุทัยธานี ตำบลน้ำซึม
อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 5 หลัง
11) จังหวัดยโสธร จำนวน 2 รายการ
(1) ปรับปรุงที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม (ชาย หญิง) ค่ายลูกเสือจังหวัดยโสธร
ตำบลเดิด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร จำนวน 2 หลัง
(2) ปรับปรุงที่พักวิทยากร ค่ายลูกเสือจังหวัดยโสธร ตำบลเดิด อำเภอเมืองยโสธร
จังหวัดยโสธร จำนวน 1 หลัง
12) จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 รายการ
(1) ปรับปรุงที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่ายลูกเสือจังหวัดขอนแก่น ตำบลโคกสี
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน 3 หลัง
13) จังหวัดน่าน จำนวน 2 รายการ
(1) ปรับปรุงระบบประปา ค่ายลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2
ตำบลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน จำนวน 1 แห่ง
(2) ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ค่ายลูกเสืออำเภอเวียงสา ตำบลอ่ายนาไลย
อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน จำนวน 1 หลัง
14) จังหวัดระนอง จำนวน 1 รายการ
(1) ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ค่ายลูกเสือจังหวัดระนอง ตำบลราชกรูด
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง จำนวน 1 หลัง
15) จังหวัดนครพนม จำนวน 1 รายการ
(1) ปรับปรุงโรงอาหารพร้อมครุภัณฑ์ ค่ายลูกเสือจังหวัดนครพนม
ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม จำนวน 1 หลัง

แผนปฏิบัติการของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

4,533,000 บาท
4,533,000 บาท
1,392,000 บาท
921,200 บาท
470,800 บาท
4,590,000 บาท
4,590,000 บาท
4,951,000 บาท
3,674,000 บาท
1,277,000 บาท
1,371,000 บาท
1,371,000 บาท
8,772,000 บาท
478,000 บาท
8,294,000 บาท
4,890,000 บาท
4,890,000 บาท
2,747,000 บาท
2,747,000 บาท

๒๙

16) จังหวัดสุโขทัย จำนวน 1 หลัง
(1) ปรับปรุงโรงอาหารค่ายลูกเสือจังหวัดสุโขทัย ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย
จังหวัดสุโขทัย จำนวน 1 หลัง
17) จังหวัดพิจิตร จำนวน 1 รายการ
(1) ปรับปรุงหอประชุมค่ายลูกเสือจังหวัดพิจิตร ตำบลโรงช้าง อำเภอเมืองพิจิตร
จังหวัดพิจิตร จำนวน 1 หลัง
18) จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 2 รายการ
(1) ปรับปรุงห้องน้ำ ห้องส้วม ค่ายลูกเสือจังหวัดกาญจนบุรี ตำบลพนมทวน
อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 1 หลัง
(2) ปรับปรุงที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่ายลูกเสือจังหวัดกาญจนบุรี
ตำบลพนมทวน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 2 หลัง
19) จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 1 รายการ
(1) ปรับปรุงห้องน้ำรวม ค่ายลูกเสือจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลดงขี้เหล็ก
อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 1 หลัง
20) จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 รายการ
(1) ปรับปรุงห้องน้ำรวม ค่ายลูกเสือจังหวัดนครราชสีมา
ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 หลัง
21) จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 1 รายการ
(1) ปรับปรุงห้องน้ำรวม ค่ายลูกเสือจังหวัดสุรินทร์ ถนนสุรินทร์ -ช่องจอม
ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 1 หลัง
22) จังหวัดอ่างทอง จำนวน 1 รายการ
(1) ปรับปรุงห้องน้ำรวม ค่ายลูกเสือจังหวัดอ่างทอง ตำบลป่างิ้ว
อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง จำนวน 1 หลัง
23) จังหวัดเลย จำนวน 1 รายการ
(1) ปรับปรุงห้องน้ำรวม ค่ายลูกเสือจังหวัดเลย ตำบลกกดู่
อำเภอเมือง จังหวัดเลย จำนวน 1 หลัง
(2) ปรับปรุงที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่ายลูกเสือจังหวัดเลย
ตำบลกกดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเลย จำนวน 4 หลัง
24) จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 รายการ
(1) ปรับปรุงห้องน้ำรวม ค่ายลูกเสือจังหวัดพัทลุง ตำบลคำปำ
อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 หลัง

แผนปฏิบัติการของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

723,500 บาท
723,500 บาท
685,000 บาท
685,000 บาท
2,640,000 บาท
800,000 บาท
1,840, 000 บาท
2,915,000 บาท
2,915,000 บาท
2,915,000 บาท
2,915,000 บาท
2,915,000 บาท
2,915,000 บาท
2,915,000 บาท
2,915,000 บาท
6,595,000 บาท
2,915,000 บาท
3,680,000 บาท
6,595,000 บาท
2,915,000 บาท

๓๐

(2) ปรับปรุงที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่ายลูกเสือจังหวัดพัทลุง ตำบลคำปำ
อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง จำนวน 4 หลัง
25) จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 รายการ
(1) ปรับปรุงอาคารพลับพลาที่ประทับ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ ตำบลบางพระ
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 หลัง
ค่าสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่ว ยต่ำกว่า 10 ล้านบาท
1) จังหวัดตรัง จำนวน 2 รายการ
(1) ก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม (ชาย) ค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติ ตำบลบางดี
อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง จำนวน 3 หลัง
(2) ก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม (หญิง) ค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติ ตำบลบางดี
อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง จำนวน 3 หลัง
2) จังหวัดน่าน จำนวน 5 รายการ
(1) ก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม ค่ายลูกเสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2
ตำบลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน จำนวน 2 หลัง

3,680,000 บาท
1,016,000 บาท
1,016,000
37,754,100
3,856,000
1,836,000

บาท
บาท
บาท
บาท

2,020,000 บาท
9,016,400 บาท
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 ค่ายลูกเสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2
ตำบลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน จำนวน 1 หลัง

2,876,300 บาท

(5) ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมรางระบายน้ำ
ค่ายลูกเสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 ตำบลเชียงกลาง
อำเภอเชียงกลางจังหวัดน่าน
3) จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 รายการ
(1) ก่อสร้างห้องส้วม ค่ายลูกเสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลนบพิตำ
อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 หลัง

1,407,500 บาท
800,000 บาท

4) จังหวัดนครนายก จำนวน 1 รายการ
(1) ก่อสร้างห้องส้วม ค่ายลูกเสือจังหวัดนครนายก ตำบลสาลิกา
อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก จำนวน 1 หลัง
5) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 1 รายการ
(1) ก่อสร้างป้ายค่าย ค่ายลูกเสือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตำบลอ่าวน้อย
อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 1 แห่ง

แผนปฏิบัติการของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

800,000 บาท
800,000 บาท
800,000 บาท
161,500 บาท
161,500 บาท

๓๑

6) จังหวัดสุโขทัย จำนวน 1 รายการ
(1) ก่อสร้างระบบประปา ค่ายลูกเสือจังหวัดสุโขทัย ตำบลเมืองเก่า
อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย จำนวน 1 แห่ง

606,600 บาท
606,600 บาท
788,600 บาท

7) จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 1 แห่ง
(1) ก่อสร้างระบบประปา ค่ายลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ ตำบลเสม็ด
อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 1 แห่ง

788,600 บาท
465,000 บาท

8) จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 1 รายการ
(1) ก่อสร้างฐานกิจกรรม ค่ายลูกเสือจังหวัดกาญจนบุรี ตำบลพนมทวน
อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 10 ฐาน

465,000 บาท
2,313,000 บาท
800,000 บาท

9) จังหวัดสงขลา จำนวน 3 รายการ
(1) ก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วมค่ายลูกเสือปาดังเบซาร์ ตำบลปาดังเบซาร์
อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา จำนวน 1 หลัง
(2) ก่อสร้างที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่ายลูกเสือปาดังเบซาร์
อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา จำนวน 2 หลัง

1,840,000 บาท

(3) ก่อสร้างฐานกิจกรรม ค่ายลูกเสือปาดังเบซาร์ ตำบลปาดังเบซาร์
อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา จำนวน 10 ฐาน

465,000 บาท
8,000,000 บาท

10) จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 1 รายการ
(1) ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ค่ายลูกเสือจังหวัดปราจีนบุรี
ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 1 หลัง
11) จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 รายการ
(1) ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ค่ายลูกเสือจังหวัดนครราชสีมา
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 หลัง

8,000,000 บาท
8,000,000 บาท

ตำบลสุรนารี
8,000,000 บาท
2,156,000 บาท

12) จังหวัดชลบุรี จำนวน 2 รายการ
(1) ก่อสร้างที่จอดรถ พร้อมห้องน้ำคนพิการ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ ตำบลบางพระ
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 2 หลัง
(2) ก่อสร้างฐานกิจกรรม 20 ฐาน ค่ายลูกเสือวชิราวุธ ตำบลบางพระ
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
2. เงินอุดหนุนสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
2.1 เงินอุดหนุนงบบุคลากร
2.1.1 เงินเดือน
2.1.2 ค่าจ้างประจำ

1,196,000 บาท
960,000
91,000,000
15,279,700
13,282,600
1,997,100
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บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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2.2 เงินอุดหนุนงบดำเนินงาน
2.2.1 ค่าตอบแทน
2.2.1.1 เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
2.2.1.2 ค่าเบี้ยประชุม
2.2.2 ค่าใช้สอย
2.2.2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

38,651,700
1,332,000
832,000
500,000
27,106,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

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 ค่าโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน /ค่ารังวัดที่ดิน

200,000 บาท

2.2.2.10 ค่าจัดประชุม เลี้ยงรับรอง จัดงานและพิธีการ

877,800 บาท

2.2.2.11 ค่าใช้จ่ายโครงการ / การประชุมสัมมนา และฝึกอบรม
1) โครงการตรวจสอบด้ า นการเงิ น การปฏิ บั ต ิ ต ามกฎหมาย ข้ อ บั งคับ
ระเบียบ และเปิดคลินิกให้คำปรึกษาแนะนำ
2) โครงการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายใน
3) โครงการตรวจสอบการดำเนินงานของส่วนอำนวยการ
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
4) โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบั ติงาน
ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ประกอบด้วย 3 กิจกรรม
- กิจกรรมที่ 1 การเพิ่มสมรรถนะ ระเบียบงานสารบรรณ และการเขียน
หนังสือราชการ วงเงิน 470,000 บาท
- กิจกรรมที่ 2 จัดทำการบรรยายลักษณะงาน (JOB DESCRIPTION)
ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ วงเงิน 150,000 บาท
- กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
สร้างความผูกพันในองค์กร วงเงิน 780,000 บาท
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4,872,000 บาท
79,650 บาท
32,150 บาท
90,200 บาท
1,400,000 บาท
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4) โครงการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือและ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 5 กิจกรรม
- กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาผู้กำกับลูกเสือให้มีคุณวุฒิวูดแบดจ์
ในโอกาสครบ 100 ปี การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือโลก
วงเงิน 670,000 บาท
- กิจกรรมที่ 2 การปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ และกฎกระทรวง
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาลูกเสือและบุคลากรทางการลูก เสือ
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
5) โครงการพัฒนาการบริหารจัดการค่ายลูกเสือเพื่อพัฒนาคุณภาพค่ายลูก เสือ
อย่างยั่งยืน
6) โครงการประชาสัมพันธ์กิจการลูกเสือ
7) โครงการพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
2.2.3 ค่าวัสดุ
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
2.3 เงินอุดหนุนทั่วไป
2.3.1 โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานลูกเสือจังหวัด
สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

1,870,000 บาท

1,000,000 บาท
250,000 บาท
150,000 บาท
3,535,300 บาท

6,678,200 บาท
32,720,000 บาท
27,720,000 บาท
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2.3.2 ค่าบำรุงลูกเสือโลก
5,000,000
2.4 เงินอุดหนุนงบรายจ่ายอื่น
4,348,600
2.4.1 โครงการอภิปรายเยาวชนลูกเสือโลก ครั้งที่ 14 ณ ประเทศอิยิปต์
131,300
(World Scout Youth Forum 2020 , Egypt)
2.4.2 โครงการจัดส่งคณะผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมการประชุมสมั ชชาลูก เสือโลก
489,900
ครั้งที่ 42 ณ ประเทศอิยิปต์
(42 nd World Scout Conference 2020, Egypt)
2.4.3 โครงการงานชุมนุมลูกเสือภาคพื้นยุโรป ณ ประเทศโปแลนด์
3,422,000
(European Jamboree 2020)
2.4.4 โครงการประชุมสุดยอดผู้นำลูกเสือภาคพื้นเอเชีย – แปซิฟิก ครั้งที่ 10
305,400
3. โครงการสร้างกระบวนทัศน์เพื่อพัฒนาลูก เสื อจิตสาธารณะตามวัตถุประสงค์
62,500,000
ของคณะลูกเสือแห่งชาติ
1) การจัดงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
450,000
2) การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
8,200,000
3) การจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
4,380,000
4) งานชุมนุมลูกเสือสามัญแห่งชาติ ครั้งที่ 1
21,000,000
5) การประชุมคณะกรรมการลูกเสือจังหวัด เพื่อ ขับเคลื่อนกิจการลูกเสือในส่วนภู มิภาค
3,800,000
6) การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กิจการลูกเสื อ
670,000
7) ลูกเสือมัคคุเทศก์
24,000,000
รวมทั้งสิ้น 284,397,400

แผนปฏิบัติการของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

๓๕

แผนงานโครงการตามยุทธศาสตร์ของสำนักงานลูก เสื อแห่งชาติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่

ยุทธศาสตร์ /โครงการ

เป้าหมาย

งบประมาณ
(บาท)

หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดกิ จกรรมฝึก อบรมลูกเสือให้ ทันสมั ย
จำนวน 5 โครงการ เป็นเงิน 6,218,600 บาท
1 โครงการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ
1,870,000 ส่วนพัฒนาลูกเสือ
และบุคลากร
และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 4 กิจกรรม ประกอบด้วย
ทางการลูกเสือ
- กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาผู้กำกับลูกเสือให้มีคุณวุฒิวูดแบดจ์
ในโอกาสครบ 100 ปี การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือโลก
วงเงิน 670,000 บาท
5,000 คน
- กิจกรรมที่ 2 การปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ และกฎกระทรวง
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสื อ
วงเงิน 380,000 บาท
45 คน
- กิจกรรมที่ 3 การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสำรอง
ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C) วงเงิน 420,000 บาท
60 คน
- กิจกรรมที่ 4 การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ
ขั้นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (4 ท่อน)
วงเงิน 400,000 บาท
45 คน
2 โคร งกา ร อภิ ปร า ย เยา ว ชน ลู ก เส ื อ โ ลก คร ั ้ ง ที ่ 1 4 3 คน
131,300 ส่วนพัฒนาลูกเสือ
และบุคลากร
ประเทศอิยิปต์ (World Scout Youth Forum 2020 , Egypt)
3 โครงการจัดส่งคณะผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมการประชุ มสมัช ชา 3 คน
ลูกเสือโลก ครั้งที่ 42 ณ ประเทศอิยิปต์ (42 nd World Scout
Conference 2020, Egypt)
4 โครงการงานชุมนุมลูกเสือภาคพื้นยุโรป ณ ประเทศโปแลนด์
25 คน
(European Jamboree 2020)
5 โครงการประชุมสุดยอดผู้นำลูกเสือภาคพื้นเอเชีย – แปซิฟิก
ครั้งที่ 10

5 คน

ทางการลูกเสือ
489,900 ส่วนพัฒนาลูกเสือ
และบุคลากร
ทางการลูกเสือ

3,422,000 ส่วนพัฒนาลูกเสือ
และบุคลากร
ทางการลูกเสือ

305,400 ส่วนพัฒนาลูกเสือ
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และบุคลากร
ทางการลูกเสือ

๓๖

ที่

ยุทธศาสตร์ /โครงการ

เป้าหมาย

6 โครงการประชุมสุดยอดผู้นำลูกเสือภาคพื้นเอเชีย – แปซิฟิก
ครั้งที่ 10

5 คน

และบุคลากร
ทางการลูกเสือ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ปรับปรุง พัฒนาค่ายลูกเสือและกิ จการลูกเสือให้มี ประสิทธิภาพ
จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 118,506,200 บาท
7 โครงการพัฒนาค่ายลูกเสือ
26 แห่ง
1) จังหวัดตรัง
(1) ปรับปรุงห้องน้ำ ห้องส้วม (ชาย) ค่ายลูกเสือไทยเฉลิม
พระเกียรติ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด
จังหวัดตรัง
(2) ปรับปรุงห้องน้ำ ห้องส้วม (หญิง)
ค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติ ตำบลบางดี
อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
(3) ก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม (ชาย) ค่ายลูกเสือไทยเฉลิม
พระเกียรติ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
(4) ก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม (หญิง) ค่ายลูกเสือไทยเฉลิม
พระเกียรติ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
2) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
(1) ปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วม (ชาย หญิง) ค่ายลูกเสือ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง
ประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
(2) ก่อสร้างป้ายค่าย ค่ายลูกเสือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
3) จังหวัดอุดรธานี
(1) ปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วม (ชาย หญิง) ค่ายลูกเสือ
จังหวัดอุดรธานี ตำบลกุดสระ อำเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
4) จังหวัดศรีสะเกษ
(1) ปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วม (หลังที่2) ค่ายลูกเสือห้วยคล้า
ตำบลหมากเขียบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ

งบประมาณ
หมายเหตุ
(บาท)
305,400 ส่วนพัฒนาลูกเสือ

4 รายการ
1 หลัง

118,506,200 ส่วนกิจการค่ า ย
ลูกเสือ
5,153,000
622,000

1 หลัง

675,000

3 หลัง

1,836,000

3 หลัง

2,020,000

2 รายการ
1 หลัง
(18 ห้อง)

1,591,900
1,430,400

1 แห่ง

161,500

1 รายการ
4 หลัง

1,081,000
1,081,000

3 รายการ
1 หลัง

368,600
137,600

แผนปฏิบัติการของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
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(1) ปรับปรุงห้องน้ำ ห้องส้วมหญิง ค่ายลูกเสือห้วยคล้า
ตำบลหมากเขียบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
(2) ปรับปรุงห้องน้ำในอาคารอำนวยการ
ค่ายลูกเสือห้วยคล้า ตำบลหมากเขียบ
อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
5) จังหวัดจันทบุรี
(1) ปรับปรุงห้องน้ำ ห้องส้วม (ชาย หญิง) ค่ายลูกเสือ
จังหวัดจันทบุรี ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชกูฎ
จังหวัดจันทบุรี
(2) ปรับปรุงที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่ายลูกเสือ
จังหวัดจันทบุรี ตำบลเขาคิชกูฎ อำเภอเขาคิชกูฎ
จังหวัดจันทบุรี
6) จังหวัดบุรีรัมย์
(1) ปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วมรวม ค่ายลูกเสือจังหวัด
บุรีรัมย์ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์
(2) ปรับปรุงที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่ายลูกเสือ
จังหวัดบุรีรัมย์ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์
(3) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าค่ายลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์
ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
(4) ก่อสร้างระบบประปา ค่ายลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์
ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
7) จังหวัดเชียงใหม่
(1) ปรับปรุงห้องน้ำ ห้องส้วมค่ายลูกเสือจังหวัดเชียงใหม่
ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
(2) ปรับปรุงห้องอาบน้ำรวม ค่ายลูกเสือจังหวัดเชียงใหม่
ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
(3) ปรับปรุงที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่ายลูกเสือ
จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง
เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

1 หลัง

งบประมาณ
(บาท)
159,000

1 หลัง

72,000

2 รายการ
2 หลัง

2,756,000
820,000

5 หลัง

1,936,000

4 รายการ
1 หลัง

7,470,200
2,915,000

3 หลัง

2,557,000

1 แห่ง

1,209,600

1 แห่ง

788,600

4 รายการ
1 หลัง

หมายเหตุ

3,977,000
800,000

1หลัง

500,000

2 หลัง

2,577,000
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(1) ปรับปรุงถังเก็บน้ำประปา ค่ายลูกเสือจังหวัด
เชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
8) จังหวัดสงขลา
(1) ปรับปรุงที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ค่ายลูกเสือรัตรสาร ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
(2) ก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม ค่ายลูกเสือปาดังเบซาร์
ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
(3) ก่อสร้างที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่ายลูกเสือ
ปาดังเบซาร์ ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา
จังหวัดสงขลา
(4) ก่อสร้างที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ค่ายลูกเสือปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
9) จังหวัดนครศรีธรรมราช
(1) ปรับปรุงที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่ายลูกเสือจังหวัด
นครศรีธรรมราช ตำบลนบพิตำ อำเภอนบพิตำ
จังหวัดนครศรีธรรมราช
(2) ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ค่ายลูกเสือจังหวัด
นครศรีธรรมราช ตำบลนบพิตำ อำเภอนบพิตำ
จังหวัดนครศรีธรรมราช
(3) ก่อสร้างห้องส้วม ค่ายลูกเสือจังหวัดนครศรีธรรมราช
ตำบลนบพิตำ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช
10) จังหวัดอุทัยธานี
(1) ปรับปรุงที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่ายลูกเสือจังหวัด
อุทัยธานี ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี
11) จังหวัดยโสธร
(1) ปรับปรุงที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม (ชาย หญิง)
ค่ายลูกเสือจังหวัดยโสธร ตำบลเดิด อำเภอเมือง
จังหวัดยโสธร
(2) ปรับปรุงที่พักวิทยากร ค่ายลูกเสือจังหวัดยโสธร
ตำบลเดิด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

1 แห่ง
3 รายการ
5 หลัง

งบประมาณ
(บาท)
100,000
5,798,000
4,533,000

1 หลัง

800,000

2 หลัง

1,840,000

10 ฐาน

465,000

3 รายการ
1 หลัง

หมายเหตุ

2,192,000
921,200

1 หลัง

470,800

1 หลัง

800,000

1 รายการ
5 หลัง

4,590,000
4,590,000

2 รายการ
2 หลัง

4,951,000
3,674,000

1 หลัง

1,277,000
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12) จังหวัดขอนแก่น
(1) ปรับปรุงที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่ายลูกเสือจังหวัด
ขอนแก่น ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
13) จังหวัดน่าน
(1) ปรับปรุงระบบประปา ค่ายลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา
จังหวัดน่าน เขต 2 ตำบลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง
จังหวัดน่าน

1 รายการ
3 หลัง

งบประมาณ
(บาท)
1,371,000
1,371,000

7 รายการ
1 แห่ง

17,788,400
478,000

(2) ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ค่ายลูกเสืออำเภอเวียงสา 1 หลัง
ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

8,294,000

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

2 หลัง

379,600

(4) ก่อสร้างห้องส้วม ค่ายลูกเสืออำเภอเวียงสา
ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

1 หลัง

800,000

1 หลัง

3,553,000

1 หลัง

2,876,300

1 แห่ง

1,407,500

1 รายการ
1 หลัง

4,890,000
4,890,000

1 รายการ
1 หลัง

2,747,000
2,747,000

(5) ก่อสร้างโรงอาหาร ค่ายลูกเสือจังหวัดน่าน ตำบลดู่ใต้
อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
(6) ก่อสร้างหอประชุม ค่ายลูกเสือสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาน่าน เขต 2 ตำบลเชียงกลาง
อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
(7) ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมรางระบายน้ำ
ค่ายลูกเสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2
ตำบลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
14 ) จังหวัดระนอง
(1) ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ค่ายลูกเสือจังหวัดระนอง
ตำบลราชกรูด อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
15) จังหวัดนครพนม
(1) ปรับปรุงโรงอาหารพร้อมครุภัณฑ์ ค่ายลูกเสือจังหวัด
นครพนม ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม
จังหวัดนครพนม

หมายเหตุ
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16) จังหวัดสุโขทัย
(1) ปรับปรุงโรงอาหารค่ายลูกเสือจังหวัดสุโขทัย
ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
(2) ก่อสร้างระบบประปา ค่ายลูกเสือจังหวัดสุโขทัย
ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
17) จังหวัดพิจิตร
(1) ปรับปรุงหอประชุมค่ายลูกเสือจังหวัดพิจิตร
ตำบลโรงช้าง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
18) จังหวัดกาญจนบุรี
(1) ปรับปรุงห้องน้ำ ห้องส้วม ค่ายลูกเสือจังหวัด
กาญจนบุรี ตำบลพนมทวน อำเภอพนมทวน
จังหวัดกาญจนบุรี
(2) ปรับปรุงที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่ายลูกเสือจังหวัด
กาญจนบุรี ตำบลพนมทวน อำเภอพนมทวน
จังหวัดกาญจนบุรี
(3) ก่อสร้างฐานกิจกรรม ค่ายลูกเสือจังหวัดกาญจนบุรี
ตำบลพนมทวน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
19) จังหวัดปราจีนบุรี
(1) ปรับปรุงห้องน้ำรวม ค่ายลูกเสือจังหวัดปราจีนบุรี
ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
(2) ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ค่ายลูกเสือจังหวัด
ปราจีนบุรี ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง
จังหวัดปราจีนบุรี
20) จังหวัดนครราชสีมา
(1) ปรับปรุงห้องน้ำรวม ค่ายลูกเสือจังหวัดนครราชสีมา
ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
(2) ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ค่ายลูกเสือจังหวัด
นครราชสีมา ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
21) จังหวัดสุรินทร์
(1) ปรับปรุงห้องน้ำรวม ค่ายลูกเสือจังหวัดสุรินทร์
ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

2 รายการ
1 หลัง

งบประมาณ
(บาท)
1,330,100
723,500

1 แห่ง

606,600

1 รายการ
1 หลัง

685,000
685,000

3 รายการ
1 หลัง

2,640,000
800,000

2 หลัง

1,840,000

10 ฐาน

465,000

2 รายการ
1 หลัง
1 หลัง
2 รายการ
1 หลัง

หมายเหตุ

10,915,000
2,915,000
8,000,000
10,915,000
2,915,000

1 หลัง

8,000,000

1 รายการ
1 หลัง

2,915,000
2,915,000
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๔๑

ที่

ยุทธศาสตร์ /โครงการ

เป้าหมาย

งบประมาณ
(บาท)
2,915,000
2,915,000

หมายเหตุ

22) จังหวัดอ่างทอง
1 รายการ
(1) ปรับปรุงห้องน้ำรวม ค่ายลูกเสือจังหวัดอ่างทอง
1 หลัง
ตำบลป่างิ้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
23) จังหวัดเลย
2 รายการ
5,830,000
(1) ปรับปรุงห้องน้ำรวม ค่ายลูกเสือจังหวัดเลย
1 หลัง
2,915,000
ตำบลกกดู่ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
(2) ปรับปรุงที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่ายลูกเสือ
4 หลัง
3,680,000
จังหวัดเลย ตำบลกกดู่ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
24) จังหวัดพัทลุง
2 รายการ
6,595,000
(1) ปรับปรุงห้องน้ำรวม ค่ายลูกเสือจังหวัดพัทลุง
1 หลัง
2,915,000
ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
(2) ปรับปรุงที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่ายลูกเสือจังหวัด 4 หลัง
3,680,000
พัทลุง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
25) จังหวัดชลบุรี
3 รายการ
3,172,000
(1) ปรับปรุงอาคารพลับพลาที่ประทับ
1 หลัง
1,016,000
ค่ายลูกเสือวชิราวุธ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี
(2) ก่อสร้างที่จอดรถพร้อมห้องน้ำคนพิการ
2 หลัง
1,196,000
ค่ายลูกเสือวชิราวุธ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี
(3) ก่อสร้างฐานกิจกรรม ค่ายลูกเสือวชิราวุธ
20 ฐาน
960,000
อำเภอศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
26) จังหวัดนครนายก
1 รายการ
800,000
(1) ก่อสร้างห้องส้วม ค่ายลูกเสือจังหวัดนครนายก
1 หลัง
800,000
ตำบลสาลิกา อำเภอเมืองนครนายก
จังหวัดนครนายก
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบ วิธีการบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ให้มี ประสิทธิภาพ
จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 1,000,000 บาท
8 โครงการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพค่ายลูกเสือ
1,000,000 ส่วนกิจการค่าย
อย่างยั่งยืน
ลูกเสือ
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๔๒

ที่

ยุทธศาสตร์ /โครงการ

เป้าหมาย

งบประมาณ
(บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุน การยกระดับมาตรฐานบุคลากรและเครือข่า ยทางการลูก เสื อ
จำนวน 3 โครงการ เป็นเงิน 98,620,000 บาท
9

โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานลูกเสือจังหวัด
สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัด

10

โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
- กิจกรรมที่ 1 การเพิ่มสมรรถนะ ระเบียบงานสารบรรณ
และการเขียน หนังสือราชการ วงเงิน 470,000 บาท
- กิจกรรมที่ 2 จัดทำการบรรยายลักษณะงาน
(JOB DESCRIPTION) ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
วงเงิน 150,000 บาท
- กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานสร้างความผูกพันในองค์กร
วงเงิน 780,000 บาท
โครงการสร้างกระบวนทัศน์เพื่อพัฒนาลูกเสือจิตอาสา
ตามวัตถุประสงค์ของคณะลูก เสือแห่งชาติ 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

11

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

หมายเหตุ

27,720,000 ส่วนอำนวยการ

1,400,000 ส่วนอำนวยการ

62,500,000 ส่วนอำนวยการ
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๔๓

ที่

ยุทธศาสตร์ /โครงการ

เป้าหมาย

งบประมาณ
(บาท)

หมายเหตุ

5) การประชุมคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดเพื่อขับ เคลื่อน
กิจการลูกเสือในส่วนภูมิภาค วงเงิน 3,800,000 บาท
6) การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรเพื่อขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์กิจการลูกเสือ วงเงิน 670,000 บาท
7) ลูกเสือมัคคุเทศก์ วงเงิน 24,000,000 บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบ รูปแบบการบริหารจัดการกิจการลูก เสื อตามหลั กธรรมาภิบาล
จำนวน 5 โครงการ เป็นเงิน 602,000 บาท
12 โครงการตรวจสอบด้ า นการเงิ น การปฏิ บ ั ต ิ ต ามกฎหมา ย
79,650 หน่วยตรวจสอบ
ข้อบังคับ ระเบียบ และเปิดคลินิกให้คำปรึกษาแนะนำ
ภายใน
13

14

รายงานผล
การสอบทาน
การประเมิน
ผลการควบคุม
ภายใน แบบ
ปส. 1 ฉบับ
โครงการตรวจสอบการดำเนินงานของส่วนอำนวยการ สำนักงาน 1 เรื่อง

โครงการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายใน

ลูกเสือแห่งชาติ

32,150 หน่วยตรวจสอบ
ภายใน

90,200 หน่วยตรวจสอบ
ภายใน

15

โครงการประชาสัมพันธ์กิจการลูกเสือ

1 เรื่อง

250,000 ส่วนอำนวยการ

16

โครงการพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

1 ระบบ

150,000 ส่วนอำนวยการ

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 224,946,800
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๔๔

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดกิ จกรรมฝึก อบรมลูกเสือให้ ทันสมั ย
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
หลักสูตรและกิจกรรมการฝึกอบรมลูกเสือทุกระดับ/ประเภท มีความทันสมัย
ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าประสงค์
1. จำนวนหลักสูตรการฝึกอบรมลูกเสือทุกระดับ/ประเภท ที่ได้รับการพัฒนาให้ทันสมัย
2. จำนวนกิจกรรมการฝึกอบรมลูกเสือทุกระดับ/ประเภท ที่ได้รับการพัฒนาให้ทันสมัย
กลยุทธ์ตามยุทธศาสตร์
1. ทบทวนเนื้อหาให้ทันสมัย
2. ปรับกระบวนการเรียนรู้เป็น Active Learning
3. พัฒนาสื่อให้ทันสมัย
แผนงานโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์
1. โครงการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือและบุค ลากรที่เกี่ยวข้ อง
ประกอบด้วย 4 กิจกรรม
- กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาผู้กำกับลูกเสือให้มีคุณวุฒิวูดแบดจ์
ในโอกาสครบ 100 ปี การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือโลก
- กิจกรรมที่ 2 การปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ และกฎกระทรวง
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาลูกเสือและบุคลากรทางการลูก เสือ
- 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. โครงการจัดส่งคณะผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมการประชุ มสมัช ชาลูกเสือ โลก ครั้งที่ 42
ณ ประเทศอิยิปต์ (42 nd World Scout Conference 2020, Egypt)
4. โครงการงานชุมนุมลูกเสือภาคพื้นยุโรป ณ ประเทศโปแลนด์ (European Jamboree 2020)
5. โครงการประชุมสุดยอดผู้นำลูกเสือภาคพื้นเอเชีย – แปซิฟิก ครั้งที่ 10

แผนปฏิบัติการของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๔๕

โครงการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาบุ คลากรทางการลูก เสื อและบุ คลากรที่ เกี่ยวข้ อง
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์
ผลผลิต : ผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ยุทธศาสตร์ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ :
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดกิจกรรมฝึกอบรมลูกเสื อให้ทันสมัย
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
กิจกรรมลูกเสื อเป็น กิจ กรรมที่ มีวั ตถุ ประสงค์ ที่จ ะพั ฒ นาเยาวชนให้ เป็ น พลเมื อ งดี มี ค วาม
รับผิดชอบช่วยสร้า งสรรค์สั ง คมให้ มีค วามเจริญ ก้าวหน้า โดยผู้ที่มีบทบาทสำคัญ อย่า งมากในการ ดำ เนิ น งาน
คือ ผู้กำกับลูกเสือและรองผู้กำกับ ลูก เสือ ในสถานศึก ษาทั้ง ในส่ วนกลางและส่ วนภู มิภาค ซึ่งจะเป็ น ผู้ ท ำหน้ า ที่
ฝึกอบรมลูกเสือให้เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายที่กำหนด รวมทั้งผู้ที่จะทำหน้าที่ผู้อำนวยการฝึกอบรม หรือ
วิทยากรให้การฝึกอบรมจะต้อง เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจ ในกระบวนการลูกเสืออย่างแท้จริง
นอกจากนี ้ ตามมาตรา 9 ของพระรา ชบั ญ ญั ต ิ ล ู ก เสื อ พ.ศ. 2551 ได้ ก ำหน ด ให้
กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนงานของคณะลูกเสือแห่งชาติ ดังนั้น สำนักงานลูกเสือแห่ง ชาติ
ซึ่งเป็นหน่วยงานในสั งกั ดกระทรวงศึ กษาธิการที่ดู แลงานลู กเสือ ได้เห็นความจำเป็น ดัง กล่า วจึงจั ดทำ โคร งการ
ส่งเสริมสนับสนุนและพั ฒนาบุ คลากรทางการลู กเสือและบุคลากรที่เ กี่ยวข้อง ขึ้น โดยใช้แนวทางการฝึ ก อบรม
ของสำนักงานลูกเสือโลก และคณะกรรมการฝ่ายพัฒ นาบุค ลากร สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ทั้งนี้เพื่อ เป็ น การ
ส่ ง เสริ มให้ผ ู้ บั ง คับ บั ญชาลูก เสือ ซึ ่ ง เป็ นระดั บผู ้บ ริ หารหน่ว ยงานต่า ง ๆ ของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร รวมทั้ง
ผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนกิจการลูกเสือ ให้มีโอกาสเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อจะได้นำเอาหลักการ แนวคิด และวิธีการ
ทางกระบวนการลู ก เสื อ ไปปรับปรุง คณะผู้ ให้ การฝึ ก อบรมในสั ง กั ดของตนให้ มีประสิท ธิ ภ า พดี ยิ่ ง ขึ้ น ต่ อ ไป
รวมทั้งเพื่อให้สามารถนำเอาเทคนิ ควิธี การต่าง ๆ ไปใช้ในการดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อ พั ฒนาเยาวชนโดยผ่ า น
กระบวนการลูกเสือได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิท ธิผล รวมทั้งสามารถให้คำแนะนำแก่ผู้เกี่ยวข้องได้ต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร คู่มือ และกิจกรรมลูกเสือให้มีความทันสมัย
2.2 ส่งเสริม สนับสนุนและจัดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือหลักสู ตรต่าง ๆ
ทัง้ ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
2.3 ส่งเสริม พัฒนามาตรฐานการทำงานของบุคลากรลูกเสือทุกระดับ
2.4 จัดทำข้อบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเพื่อใช้ในการดำเนินงานฝึกอบรม
ตามพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551
3. เป้าหมาย
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
- ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ บุคลากรทางการลูกเสือ จำนวน 5,150 คน
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- จำนวนกฎระเบียบ หลักสูตร ข้อบังคับ และกฎกระทรวง ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาลูกเสือ
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 ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาลูกเสือ
และบุคลากรทางการลูกเสือ
กิจกรรมที่ 3 : การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C)
กิจกรรมที่ 4 : การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ
(4 ท่อน)
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กิจกรรมที่ 1 : การพัฒนาผู้กำกับลูกเสือให้มีคุณวุฒิวูดแบดจ์ ในโอกาสครบ 100 ปี
การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสื อโลก
1. หลักการและเหตุผล
กิจกรรมลูกเสือ เป็ นกิ จกรรมที่ มีวั ตถุ ประสงค์ ที่จ ะพั ฒนาเยาวชนให้ เป็ น พลเมื องดี มี ค วา มรั บ ผิ ด ชอบ
ช่วยสร้างสรรค์สั ง คมให้ มีค วามเจริ ญ ก้าวหน้ า ซึ่งเป็นส่วนช่ วยในการพัฒ นาประเทศได้ ทางหนึ่ ง นอกจากนี้
กิ จ กรรมลู ก เสื อ ยั ง เป็ นกิ จกรรมที ่ จ ัด ขึ ้ นในสถานศึ ก ษาเกือ บทุ ก แห่ ง ซึ ่ ง จำเป็ น ต้ อ งมีบ ุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้
ความชำนาญ และทั ก ษะด้ านต่ าง ๆ ในกิ จ กรรมลู ก เสื อ เพื ่ อ ให้ ก ารดำเนิ น กิ จ กรรมลู ก เสือ เป็ นไปอย่ างมี
ประสิทธิภาพ โดยบุคลากรที่มีคุณภาพนั้นย่อมได้มาจากการฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สำนั ก งานลู ก เสื อ แห่ ง ชาติ ได้ เ ล็ ง เห็ น ความจำเป็ น ดั ง กล่ า ว โดยเฉพาะผู ้ ก ำกั บ ลู ก เสื อ ที ่ ส ั ง กั ด
อยู่ตามสถานศึกษา ซึ่งเป็นผู้พัฒนาตัวลูกเสือและเนตรนารีโดยตรง ในปัจจุบันมีผู้กำกับลูกเสือที่ยังไม่ไ ด้ รั บ การ
พั ฒ นาและตกค้ างอยู่ จำนวนมาก ทำให้ มีค วามจำเป็ น ที ่จ ะต้ องพั ฒ นาผู้ กำกั บ ลู ก เสื อ ให้ มีค ุ ณวุฒ ิ วู ดแบดจ์
และเพื ่ อ ให้ มี ค วามรู ้ เ ป็ น ไปในแนวทางเดี ย วกั น และมี ค วามทั น สมั ย ต่ อ สภาพปั จ จุ บ ั น เพื ่ อ ให้ น ำไปใช้
ในการปฏิบัติในกองลูกเสือได้อย่างถูกต้อง
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาผู้กำกับลูกเสือให้มีคุณวุ ฒิวูดแบดจ์ 2 ท่อน
2.2 เพื่ออบรมทบทวนผู้กำกับลูกเสือให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ และเจตคติในการฝึกอบรมลู ก เสื อ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.3 เพื่อเพิ่มขวัญกำลังใจให้ผู้กำกับลูกเสือที่ ทำหน้าที่ฝึกอบรมลูกเสื อและพัฒนาตนเองให้ มีคุ ณวุฒิ
สูงขึ้น
3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ ผู้บังคับบัญชาลู กเสื อที่ ผ่านการฝึ กอบรมผู้ กำกั บ ลูก เสือ ขั้นความรู้ชั้น สู ง เกิ น กว่ า 2 ปี
(5 มี.ค.2551 – 30 เม.ย. 2560) จำนวน 5,000 คน
เชิงคุณภาพ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่ผ่านการพัฒนาสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติใช้ในกองลู กเสือหรื อ
หน่วยงานที่ต้นเองดูแลอยู่ได้
4. วิธีการดำเนินงาน
4.1 รับสมัครผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่ผ่านการฝึกอบรมผู้กำกับลูก เสือขั้นความรู้ชั้นสูงเกิน 2 ปี
ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2551 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2560 และยังไม่ได้รับการแต่งตั้งให้มี
คุณวุฒิวูดแบดจ์
4.2 แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจขั้นที่ 5 เพื่อ รับเครื่องหมายวูดแบดจ์
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4.3 ดำเนินการฝึกอบรมทบทวน
4.4 ดำเนินการตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล
4.5 สรุป ประเมินผล และรายงานผล
5. คุณสมบัติของผู้เข้าโครงการ
5.1 ผ่านการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูงทุกประเภท ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2551 ถึงวันที่
30 เมษายน 2560 และยังไม่ได้รับการแต่งตั้งให้มีคุณวุ ฒิวูดแบดจ์
5.2 ผ่านการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับผู้นำขั้นความรู้ชั้นสูง ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2551
ถึงวันที่ 30 เมษายน 2560 และยังไม่ได้รับการแต่งตั้งให้มีคุณวุ ฒิวูดแบดจ์
5.3 ได้รับแต่งตั้งให้มีตำแหน่งทางลูกเสือในกองลูกเสื อหรือหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้อ ง
6. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ
6.1 รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 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 (หกแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ส่วนพัฒนาลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่ผ่านการพัฒนามีคุณวุฒิทางลูกเสื อที่สูงขึ้น
9.2 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่ผ่านการพัฒนาสามารถนำความรู้ที่ไปปฏิบัติใช้ในกองลูก เสือหรือ หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
......................................................................
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กิจกรรมที่ 2 การปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ และกฎกระทรวง ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาลูกเสื อ
และบุคลากรทางการลูกเสือ
1. หลักการและเหตุผล
กิ จ กรรมลูก เสือ เป็น กิ จกรรมที่ มีว ั ตถุ ประสงค์ ที ่จ ะพั ฒนาเยาวชนให้ เป็ นพลเมือ งดี มี ค วาม
รับผิดชอบ ช่วยสร้างสรรค์สังคมให้ มีความเจริ ญก้า วหน้า ซึ่งเป็นส่วนช่วยในการพัฒนาประเทศเทศได้ ท า งหนึ่ ง
นอกจากนี้กิจกรรมลูกเสือยังเป็นกิจกรรมที่จั ดขึ้นในสถานศึก ษาเกื อบทุก แห่ง ซึ่งจำเป็นต้องมีบุคลากรที่ มีค วา มรู้
ความชำนาญ และทั ก ษะด้ า นต่ า ง ๆ ในกิ จ กรรมลู ก เสือ เพื ่ อ ให้ ก ารดำเ นิน กิ จกรรมลู ก เสื อเป็ น ไปอย่ างมี
ประสิทธิภาพโดยบุคลากรที่มีคุณภาพนั้นย่อมได้มาจากการฝึกอบรมอย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิทธิผล
สำนั ก งานลู ก เสื อ แห่ ง ชาติ ได้ เ ล็ ง เห็ น ความจำเป็ นดั ง กล่ าว โดยเฉพาะการจั ด ทำระเบี ยบ
ข้อบังคับ และกฎกระทรวง ที่เกี่ยวข้องกับ การพั ฒนาลูก เสื อและบุ คลากรทางการลูก เสื อ เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ
หน้าที่ของ ผู้บริหารงานลูกเสือ ผู้กำกับลูกเสือ สังกัดสำนักงานลูกเสื อแห่ งชาติ และสำนักงานลู ก เสื อ จั ง หวั ด
ดำเนินไปในแนวทางเดี ยวกัน จึงเห็นสมควรจัด ให้มีการสั มมนาจั ดทำระเบี ยบ ข้อบังคับ และ กฎกร ะทร วง
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาลูกเสือและบุคลากรทางการลูก เสือให้ส อดคล้องกับ พรบ.ลูกเสือ 2551 สามารถนำไปใช้
ในการดำเนินงานด้านลูกเสือได้อย่างถูกต้อง และให้คำแนะนำแก่ผู้เกี่ยวข้องได้ต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ผู้บริหารงานลูกเสือ และผู้กำกับลูกเสือ ที่เกี่ย วข้องกับการพัฒนาลูกเสือและบุคลากร
ทางการลูกเสือ มีความรู้ ความเข้าใจ ในจุดมุ่งหมายอย่างถูกต้อง ชัดเจน เป็นในแนวทางเดียวกัน
2.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ และสำนักงานลูกเสือจังหวัดที่เกี่ยวข้ อ งกั บ
การพัฒนาลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ จำนวนผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ในระเบียบ ข้อบังคับ และกฏกระทรวงเข้ า ร่ ว ม
ประชุมฯ จำนวน 50 คน และคณะทำงาน 20 คน
3.2 เชิ ง คุ ณภาพ สำนั ก งานลู ก เสื อ แห่ ง ชา ติ มี ร ะเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ และกฏกระทร วง
ที่เกี่ยวข้องกั บการพั ฒ นาลู กเสื อและบุ คลากรทางการลู กเสือ สอดคล้ อ งกั บ พรบ.ลูกเสือ 2551 และสามารถ
นำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. วิธีดำเนินการ
4.1 ขออนุมัติโครงการ
4.2 ประสานงานสถานที่ในการจัดเตรียมสถานที่ประชุม
4.3 พิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ในระเบีย บ ข้อบังคับ และกฏกระทรวง
4.4 แต่งตั้งคณะทำงาน
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 (สามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ส่วนพัฒนาลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ผู้บริหารงานลูก เสือ และผู้กำกับ ลูก เสื อ ที่เกี่ยวข้องกั บ การพั ฒนาลู ก เสื อ และบุ ค ลา กร
ทางการลูกเสือ มีความรู้ ความเข้าใจ ในจุดมุ่งหมายอย่างถูกต้อง ชัดเจน เป็นในแนวทางเดียวกัน
8.2 ผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานลูก เสื อแห่ งชาติ และสำนักงานลูกเสือจั งหวั ดที่ เกี่ ยวข้ อ งกั บ การ
พัฒนาลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
--------------------------------
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กิจกรรมที่ 3 : การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C)
1. หลักการและเหตุผล
กระทรวงศึกษาธิการมี มาตรการและแนวทางยกระดับ คุ ณภาพการเรียนการสอนและการจั ด กิ จ กรร ม
ลูกเสือในสถานศึกษาให้ส ถานศึ กษาทุกแห่ง ถือว่า กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี เป็นกิจกรรมหลักในการ พั ฒ นา
ผู้เรียน ตามหลักสูต รแกนกลางการศึก ษาขั้ น พื้น ฐานพุ ท ธศัก ราช 2551 และในปี พ.ศ. 2562 ได้ ค รบรอบ
61 ปี กิ จ การลู ก เสือ สำรองของประเทศไทย ได้ มี ก ารกำหนดจัด งานชุมนุ มลู ก เสื อ สำรอง ครั ้ ง ที่ 1 ในวั นที่
5 สิงหาคม 2562 พร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อเป็นการส่ ง เสริ มลูก เสื อ สำรองให้รั กและศรัท ธาในกร ะบวน การ
ลูกเสือและเป็นการพัฒ นาเยาวชนให้มีระเบีย บวินัย แล้วนั้น ปรากฏว่ายังมีบุคคลากรทางการลู กเสื อ ที่ ผ่ า นการ
จัดการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C) ในแต่ละจังหวัดมีน้อยมาก
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ จึงได้กำหนดจัดการฝึกอบรมผู้กำกับลู กเสื อสำรอง ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C)
สำหรั บ บุ ค ลากรทางการลูก เสื อ และผู ้ ส ่ ง เสริ มสนับ สนุน กิ จการลู ก เสื อ เพื ่ อ ให้ เ ป็น ไปตามนโยบายของ
คณะกรรมการบริหารลูก เสื อแห่ งชาติ และสอดคล้องกับ แนวการฝึ กอบรมของคณะอนุกรรมการฝ่ายฝึ ก อบร ม
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ในการต่อยอดส่งเสริ มการจั ดกิจ กรรมของลูก เสื อสำรองให้ ต่อ เนื่ อง และพัฒนาบุ ค ลากร
ด้านการลูกเสือให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะทางกระบวนการลูกเสือสำรองอย่างแท้จริง เพื่อจะได้นำไปใช้
ในการดำเนินงานในกองลูกเสือสำรอง รวมทั้งสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อฝึกอบรมผู้ กำกับ ลู ก เสื อ ให้ มีค วามรู้ ความเข้าใจจุ ด หมาย วัตถุประสงค์ แ ละวิ ธี ก าร ใน การ
ฝึกอบรมเยาวชนแบบใหม่ตามแนวของสำนักงานลู กเสื อโลก เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามอุด มการณ์ของสำนั ก งาน
คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
2.2 เพื ่ อ ให้ ผ ู ้ ก ำกั บ ลู ก เสื อ สามารถวางแผนดำเนิ น การฝึ ก อบรมลู ก เสื อ ตามแนวการฝึ ก อบรม
แบบใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.3 เพื่อให้ผู้กำกับลูกเสื อ สามารถทำหน้าที่บริหารกิจการลูกเสือ ในกลุ่มหรือ กองลูก เสือ ของตน เองได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
2.4 เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ สามารถพัฒนาตนเองด้านลูกเสือ เพื่อขอรับเครื่องหมายที่สูงขึ้น
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ จัดการฝึกอบรมผู้กำกับสำรอง ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) รุ่นละ 60 คน
3.2 เชิงคุณภาพ ผู้ผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)
มีทักษะความรู้ ความสามารถทางวิชาลูกเสือ ได้ประสบการณ์เพื่อไปพัฒนาการฝึกอบรมการบริหารงานลูกเสื อใน
กลุ่ม / กองลูกเสือ และในโรงเรียนของตนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น
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4. วิธีการดำเนินงาน
4.1 ขออนุมัติโครงการ
4.2 ประสานงานสถานที่จัดฝึกอบรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4.3 ประสานงานหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาส่งบุคลากรในสั งกัด
เข้ารับการฝึกอบรม
4.4 พิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมและตอบรับ
4.5 แต่งตั้งคณะวิทยากร ประชุมมอบหมายงาน
4.6 ดำเนินการฝึกอบรมแบบอยู่ค่ายพักแรม โดยใช้หลักสูตรตามแนวทางของ
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
4.7 ประเมินผล สรุปรายงานผลการฝึกอบรม
ที่
หน่วยงาน
จำนวน
1. สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
5 คน
2. สำนักงานลูกเสือจังหวัด
50 คน
3. หน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง
5 คน
รวม
60 คน
5. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ
ระหว่างเดือนเมษายน – มิถุนายน 2563
ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
6. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ส่วนพัฒนาลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
7. งบประมาณ
จำนวน 420,000 บาท (สี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน)
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ผู้ผ่านการฝึกอบรมฯ มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของผู้กำกับลูกเสือสำรองดียิ่งขึ้น
8.2 ผู้ผ่านการฝึกอบรมฯ สามารถนำความรู้ ไปฝึกอบรมลูกเสือสำรองในโรงเรียนของตนเองได้ อ ย่ า งมี
คุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
8.3 ผู้ผ่านการฝึกอบรมฯ สามารถนำความรู้ ไปพัฒนาตนเองด้านลูกเสือได้อย่างมีประสิทธิ ภาพ
------------------------------------------
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กิจกรรมที่ 4 : การฝึกอบรมบุคลากรทางการลู กเสือ ขั้นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (4 ท่อน)
1. หลักการและเหตุผล
กิจกรรมลูกเสือ เป็น กิจกรรมที่ มีวั ตถุ ประสงค์ที่จ ะพั ฒนาเยาวชนให้ เป็น พลเมือ งดี มีค วามรั บ ผิ ด ชอบ
ช่วยสร้างสรรค์สังคมให้มีความเจริญก้า วหน้า โดยผู้ที่มีบทบาทสำคัญอย่า งมากในการดำเนิน งาน คือ ผู้ ก ำกั บ
ลูกเสือและรองผู้ก ำกั บลู ก เสื อในสถานศึก ษาทั้ง ในส่ว นกลางและส่ว นภู มิภ าค ซึ่งจะเป็นผู้ ท ำ หน้ า ที่ ฝึ ก อบร ม
ลูกเสือให้เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายที่กำหนด รวมทั้งผู้ที่ จะทำหน้าที่ผู้อำนวยการฝึกอบรม หรือวิทยากร
ให้การฝึกอบรมจะต้อง เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจ ในกระบวนการลูกเสืออย่างแท้จริง
นอกจากนี้ ตามมาตรา 9 ของพระราชบั ญญั ติลู ก เสื อ พ.ศ. 2551 ได้กำหนดให้ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
มีหน้าที่ส่งเสริ ม สนับสนุนงานของคณะลูก เสือ แห่ งชาติ ดังนั้น สำนักงานลูกเสื อแห่ง ชา ติ ซึ่ ง เป็ น หน่ ว ยงาน
ในสังกัดกระทรวงศึ กษาธิการที่ ดูแ ลงานลูก เสื อ ได้เห็นความจำเป็นดั งกล่าวจึ งจัด ทำโครงการฝึ กอบรมบุ ค ลากร
ทางการลู ก เสื อ ขั ้ น หั ว หน้ า ผู ้ ใ ห้ ก ารฝึ ก อบรมผู ้ ก ำกั บ ลู ก เสื อ ( Leader Trainers Course : L.T.C.) ขึ้ น
โดยใช้แนวทางการฝึกอบรมของสำนั กงานลูก เสือ โลก และคณะกรรมการฝ่า ยพั ฒนาบุ คลากร สำนักงานลู ก เสื อ
แห่ ง ชาติ ทั ้ ง นี ้ เ พื ่ อ เป็น การส่ ง เสริ มให้ผ ู ้ บั ง คั บ บัญ ชาลู ก เสือ ซึ ่ ง เป็น ระดั บ ผู ้ บริ ห ารหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ของ
กระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้ง ผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนกิจการลูกเสือ ให้มีโอกาสเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อจะได้นำเอา
หลักการ แนวคิด และวิธีการ ทางกระบวนการลูก เสื อ ไปปรับปรุงคณะผู้ ให้ก ารฝึ กอบรมในสัง กั ด ของตน ให้ มี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นต่อไป รวมทั้งเพื่อให้สามารถนำเอาเทคนิค วิธีการต่า ง ๆ ไปใช้ในการดำเนินการจัดกิ จ กรรม
เพื ่ อ พั ฒ นาเยาวชนโดยผ่านกระบวนการลู กเสือ ได้อ ย่ างมีป ระสิ ทธิ ภาพและประสิท ธิ ผ ล รวมทั ้ ง สามารถให้
คำแนะนำแก่ผู้เกี่ยวข้องได้ต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถทำหน้า ที่ผู้อำนวยการฝึ กอบรมผู้ กำกับ ลูก เสือ ขั้นความรู้ ชั้ น สู ง
(A.T.C.) หรือเป็นวิทยากรให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือได้
2.2 เพื่อให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ เพิ่มพูนความรู้ ทักษะในการ
ฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ตามแนวทางของสำนักงานลูกเสือโลก
2.3 เพื่อเป็นการพัฒนาศัก ยภาพของผู้ ผ่านการฝึก อบรม ให้สามารถจัดกิจกรรมพั ฒนาเยาวชน โดย
ผ่านกระบวนการลูกเสือ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้น
3. เป้าหมาย
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 45 คน
1. สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
5 คน
2. สำนักงานลูกเสือจังหวัด
35 คน
3. หน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง
5 คน
รวม
45 คน
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3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถทำหน้าที่ ผู้อำนวยการฝึกอบรมผู้กำกั บ ลู ก เสื อ
ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) ผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ และสามารถนำความรู้ ทักษะ ไปใช้ในการจัดกิจกรรม
พัฒนาเยาวชนโดยผ่านกระบวนการลูกเสือ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่ มขึ้น
4. วิธีการดำเนินงาน
4.1 ขออนุมัติโครงการ
4.2 ประสานงานสถานที่จัดฝึกอบรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4.3 ประสานงานหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาส่งบุคลากรในสั งกัด
เข้ารับการฝึกอบรม
4.4 พิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมและตอบรับ
4.5 แต่งตั้งคณะวิทยากร ประชุมมอบหมายงาน
4.6 ดำเนินการฝึกอบรมแบบอยู่ค่ายพักแรม โดยใช้หลักสูตรตามแนวทางของสำนักงาน
ลูกเสือโลก และสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
4.7 ประเมินผล สรุปรายงานผลการฝึกอบรม
5. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ
ระหว่างเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2563 (ระยะเวลาอบรม 7 วัน)
ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
6. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ส่วนพัฒนาลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ
7. งบประมาณ
จำนวน 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน)
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถทำหน้าที่ผู้อำนวยการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสื อ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)
ผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับ ลูก เสือ และสามารถนำความรู้ ทักษะ ไปใช้ในการจัดกิจกรรมพัฒนาเยาวชนโดยผ่ า น
กระบวนการลูกเสือ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่ มขึ้น
8.2 ผู้ผ่านการฝึกอบรมได้แลกเปลี่ยน ความรู้ ประสบการณ์ ทักษะในการฝึกอบรม ซึ่งเป็นการพั ฒ นา
ศักยภาพผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

-----------------------------------------
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โครงการอภิปรายเยาวชนลูกเสือโลก ครั้งที่ 14 ณ ประเทศอียิปต์
(14th World Scout Youth Forum 2020, Egypt)
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์
ผลผลิต : ผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ยุทธศาสตร์ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดกิจกรรม
ฝึกอบรมลูกเสือให้ทันสมัย
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
ด้ ว ยสำนั ก งานลูก เสือ และเนตรนารี สาธารณรั ฐ อาหรั บอี ยิ ป ต์ ( EFSGG) ได้ ร ั บ เลื อ กให้ เป็น
เจ้ า ภาพจั ด งานทั ้ งหมด 2 กิ จ กรรมระดั บ โลกในปี 2020 ได้ แ ก่ การประชุ มสมั ช ชาลู ก เสื อ โลก ครั ้ งที ่ 42
(42nd World Scout Conference) และการอภิปรายเยาวชนลูกเสือโลก ครั้งที่ 14 (14 th World Scout Youth)
โดยมีการสนับสนุนจากสำนักงานลูก เสื อโลก (WOSM) ซึ่งในการจัดการอภิปรายเยาวชนลูก เสื อโลกนั้น ถือ เป็ น
เวทีลูกเสือโลก และเป็นสื่อกลางที่เยาวชนจะได้มีส่วนร่ว มในการตั ดสินใจ และเสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่
เป็นรูปธรรมเพื่อเสนอในการประชุมสมัชชาลูกเสือโลก ซึ่งมีความสอดคล้องกัน นับได้ว่าเป็นหนึ่งในกิจกรรมลูกเสื อ
ที ่ ส ำคั ญ ของลู ก เสือ โลก โดยในครั ้ ง นี ้ สำนั ก งานลู ก เสือ และเนตรนารีส าธารณรั ฐ อาหรั บ อีย ิ ป ต์ (EFSGG)
ได้วางแผน และดำเนินการจัดงานอภิปรายนี้ เพื่อยกระดับความสามารถในชุ มชนของลูก เสือ เยาวชนชาวอี ยิ ป ต์
คณะกรรมการจึงได้ขอการสนับสนุน และเชิญลูกเสือเยาชนจากประเทศสมาชิกต่างๆมาเข้าร่วมงาน เพื่อให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายของงานไปด้วยกัน
ทั ้ ง นี ้ ในประเทศไทย ได้ จ ั ด ส่ ง ลู ก เสือ เยาวชนไปเข้ าร่ว มงานอภิ ป รายเยาวชนลูก เสื อโลก
มาโดยตลอด เพื ่ อ เพิ ่มพู น ความรู้ ทั ก ษะ ประสบการณ์ ใ นด้ านวิช าการลูก เสื อ อี ก ทั้ ง ได้ แ สดงความคิ ดเห็น
และข้อเสนอแนะแก่กิจการลูกเสือโลก เพื่อการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้นของลูกเสือโลก และทำให้กิจการลูกเสือไทยเป็ น ที่
รู้จักในวงการลูกเสือโลก
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ลูกเสื อเยาวชน ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด เห็ น ทางวิ ชาการ ซึ่งสามารถนำมา
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับการพัฒนากิจการลูกเสือ ไทย
2.2 เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกเสือเยาชนได้มีส่วนร่ว มในเวทีลูกเสือโลก เพื่ อพัฒนากิจการลูกเสือ โลก
ให้ดียิ่งขึ้น
2.3 เพื่อเสริมสร้างกระชับสัมพันธ์ ไมตรีอันดีกั บประเทศสมาชิก ในภาคพื้น ฯ ต่างๆ และเผยแพร่
ชื่อเสียงภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยให้เ ป็นที่ยอมรับ และรู้จักแพร่หลาย
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
ส่งผู้แทนเยาวชนไปร่วมอภิปรายเยาวชนลูกเสือโลก ครั้งที่ 14 จำนวน 2 คน
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3.2 เชิงคุณภาพ
ผู้แทนเยาวชนได้รับประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเครือข่ายความร่ ว มมื อ
ทางการลูกเสือระหว่างประเทศ เพื่อพัฒนากิจการลูกเสือไทย
4. วิธีดำเนินการ
- จัดทำโครงการและงบประมาณค่าใช้จ่ายสำหรับผู้แทนที่จะไปร่วมสั มมนา
- นำเสนอเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติพิจารณาอนุมัติโครงการและตัว บุคคล
ไปร่วมสัมมนา
- ดำเนินการเรื่องขออนุมัติเดินทางไปต่างประเทศ
- จองตั๋วเครื่องบิน จัดทำพาสปอร์ต วีซ่า ของคณะผู้เดินทาง
- จัดทำกำหนดการเดินทางไปประชุม และประสานงานแจ้งประเทศเจ้าภาพทราบ
- เตรียมเอกสารการประชุม สื่อประชาสัมพันธ์ผลงาน ชุดนิทรรศการ และของที่ระลึก
- ประสานงานนัดหมายความพร้อมการเดินทางของคณะผู้เ ดินทาง
- สรุปรายงานผลการประชุมรายงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
และประชาสัมพันธ์เผยแพร่โดยทั่วไป
5. ระยะเวลาและสถานที่
5.1 ระยะเวลา
5.2 สถานที่

17 - 21 สิงหาคม 2563
Sharm Al Sheikh ประเทศอียิปต์

6. งบประมาณ
จำนวน 131,300 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน)
7. ผู้รับผิดชอบ
7.1 ส่วนพัฒนาลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
7.2 อนุกรรมการลูกเสือฝ่ายต่างประเทศ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ลูกเสือเยาวชนไทยได้รับทราบความรู้ และข้อเสนอแนะมุมมองใหม่ ๆ ในการพัฒนากิจการ
ลูกเสือร่วมกับประเทศสมาชิ กในภาคพื้น และลูกเสือโลก นำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ กับการพัฒนากิ จ การ
ลูกเสือไทย
8.2 ได้สร้างสัมพันธไมตรีอันดีกับประเทศสมาชิกในภาคพื้น ฯ และเผยแพร่ชื่อเสียง ภาพลักษณ์
ที่ดีของประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับ และรู้จักแพร่หลาย
8.3 ลู ก เสื อ เยาวชน รู ้ จั กพั ฒ นาความรู ้ ความสามารถในกิจ การลูก เสือ ของตนเองได้อย่าง
ทัดเทียมมาตรฐานลูกเสือโลก
-------------------------------------------
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โครงการจัดส่งคณะผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมการประชุมสมัชชาลูก เสือ โลก ครั้งที่ 42
ณ ประเทศอียิปต์ (42nd World Scout Conference 2020, Egypt)
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์
ผลผลิต : ผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ยุทธศาสตร์ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ :
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดกิจกรรมฝึกอบรมลูกเสื อให้ทันสมัย
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
ด้วยสำนักงานลูกเสือและเนตรนารีสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ (EFSGG) ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพ
จั ด งานทั ้ ง หมด 2 กิ จ กรรมระดั บ โลกในปี 2020 ได้ แ ก่ การประชุ มสมั ชชาลู ก เสื อ โลก ครั ้ ง ที ่ 42
(42nd World Scout Conference) และการอภิปรายเยาวชนลูกเสือโลก ครั้งที่ 14 (14 th World Scout Youth)
โดยมีการสนับสนุนจากสำนัก งานลูก เสื อโลก (WOSM) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ มีอำนาจสู งสุ ดในกิจ การ ลู ก เสื อ โลก
โดยมีประเทศสมาชิก 164 ประเทศ แบ่งคณะกรรมการระดับภาคพื้นเป็น 6 ภาคพื้น ได้แก่ ภาคพื้น
เอเชีย
– แปซิ ฟิ ก ภาคพื ้ น แอฟริ ก า ภาคพื ้ นอิ นเตอร์อ เมริก า ภาคพื ้ น ยู เ รเซี ย ภาคพื ้ นอาหรับ และภาคพื ้นยุ โรป
โดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆหมุน เวียนกันทุก ปี เช่น การชุมนุมลูกเสือโลก การชุมนุมลูกเสือวิสามัญ และกิจ กรรม
อื่น ๆ การประชุมสมัชชาลูกเสือโลกที่ เกิ ดขึ้นในทุก ๆ 3 ปี โดยมีสำนักงานลูกเสือโลก (WOSM) เป็นผู้กำกั บ ดู แ ล
ภายในการประชุมฯ จัดให้มีการเลือ กตั้ ง คณะกรรมการลู ก เสื อโลก ซึ่งจะเป็นผู้บริหารดำเนิ นงานใน หน่ ว ยงาน
วัตถุประสงค์ห ลัก เพื่อให้สมาชิ กจากหลากหลายประเทศภายใต้สำนัก งานลู กเสื อโลก (WOSM) ได้ มาพบปะ
เพื่อหารือเกี่ยวกับนโยบาย และมาตรฐานของกิจการลูก เสือ ซึ่งในแต่ละประเทศสมาชิ ก จะมีสิทธิออกเสี ย งเท่ า
เทียมกัน
ในฐานะที่ประเทศไทยเป็ นหนึ่ ง ในประเทศที่ มีการดำเนิ นงานด้า นกิจ การลูก เสื อ มาโดยตลอด
เพื่อให้เกิดประโยชน์ ในการดำเนิ นกิจ กรรม และพัฒนากระบวนการลู ก เสื อไทย ให้เกิดประโยชน์สู ง สุ ด ในการ
พัฒนาลูกเสือ ได้แลกเปลี่ย นความรู้ ค วามคิด เห็น ทางวิ ชาการลู ก เสื อ กับ ผู้แ ทนประเทศอื่ น และเพื่ อ รั บ ทรา บ
นโยบายต่างๆ จะได้ปฏิบัติให้ เ ป็น ไปในทิศ ทางเดี ยวกัน และสร้างความสั มพั นธ์ อัน ดี ทางการ ลู ก เสื อ ร ะหว่ า ง
ประเทศ กับเพื่อพัฒนากิจการลูกเสือไทย ให้เจริญก้าวหน้าและทัดเทียมกับภาคพื้นฯ อื่นๆ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิ ดเห็น ทางวิชาการ และพัฒนากิจการลูกเสือร่วมกับปร ะเทศ
สมาชิกในภาคพื้นฯ ต่างๆ ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับการพัฒนากิจการลูก เสือไทย
2.2 เพื่อเสริมสร้างกระชับสัมพันธ์ ไมตรีอันดีกั บประเทศสมาชิก ในภาคพื้น ฯ ต่างๆ และเผยแพร่
ชือ่ เสียงภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยให้เ ป็นที่ยอมรับ และเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากขึ้น
2.3 เพื่อเสริมสร้างกระชับสัมพันธ์ไมตรีอันดี และศึกษาดูงานกิจการลูกเสือโลกภาคพื้นอาหรับ
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
ส่งผู้บริหารงานลูกเสือระดับสู ง 4 คน และเจ้าหน้าที่ จำนวน 2 คน ไปร่วมประชุมสัม มนาทา ง
วิชาการลูกเสือ ในภาคพื้นอาหรับ รวม จำนวน 6 คน
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3.2 เชิงคุณภาพ
ผู ้ บ ริ ห ารงานลู ก เสื อ ระดั บ สู ง และเจ้ า หน้ า ที่ ไ ด้ รั บ ประสบการณ์ และแลกเปลี ่ ย นเรียนรู้
สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการลูกเสือระหว่างประเทศ เพื่อพัฒนากิจการลูกเสือไทย
4. วิธีดำเนินการ
- จัดทำโครงการและงบประมาณค่าใช้จ่ายสำหรับผู้แทนที่จะไปร่วมสั มมนา
- นำเสนอเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติพิจารณาอนุมัติโครงการและตัวบุคคล
ไปร่วมสัมมนา
- ดำเนินการเรื่องขออนุมัติเดินทางไปต่างประเทศ
- จองตั๋วเครื่องบิน จัดทำพาสปอร์ต วีซ่า ของคณะผู้เดินทาง
- จัดทำกำหนดการเดินทางไปประชุม และประสานงานแจ้งประเทศเจ้าภาพทราบ
- เตรียมเอกสารการประชุม สื่อประชาสัมพันธ์ผลงาน ชุดนิทรรศการ และของที่ระลึก
- ประสานงานนัดหมายความพร้อมการเดินทางของคณะผู้ เ ดินทาง
- สรุปรายงานผลการประชุมรายงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
และประชาสัมพันธ์เผยแพร่โดยทั่วไป
5. ระยะเวลาและสถานที่
5.1 ระยะเวลา
24 – 28 สิงหาคม 2563
5.2 สถานที่
Sharm Al Sheikh ประเทศอียิปต์
6. งบประมาณ
จำนวน 489,900 บาท (สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
7. ผู้รับผิดชอบ
7.1 ส่วนพัฒนาลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
7.2 อนุกรรมการลูกเสือฝ่ายต่างประเทศ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ได้นำความรู้ และข้อเสนอแนะจากลูก เสื อประเทศอื่น ๆ กลับมาประยุกต์ใช้ในการ พั ฒนา
กิจการลูกเสือไทย
8.2 ได้ ส ร้ า งความสั มพั น ธ์ อ ั น ดี ก ั บ ประเทศสมาชิ ก ในภาคพื ้ น ฯ และเผยแพร่ ช ื ่ อ เสี ย ง
ภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยให้เป็น ที่ยอมรับ และรู้จักแพร่หลาย
-----------------------------------------
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โครงการงานชุมนุมลูกเสือภาคพื้นยุ โรป (European Jamboree 2020)
ณ สาธารณรัฐโปแลนด์
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์
ผลผลิต : ผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ยุทธศาสตร์ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ :
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดกิจกรรมฝึกอบรมลูกเสื อให้ทันสมัย
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
ด้วยสมาคมลูกเสือสาธารณรัฐโปแลนด์ ได้กำหนดจัดงานชุมนุมลูกเสือภาคพื้นยุโรป ประจำปี ค.ศ. 2020
หรือ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2563 เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ
สมาชิกภาคพื้นยุโรป และประเทศสมาชิกองค์การลูก เสื อโลก ดังนั้น ประเทศไทยซึ่งเป็นหนึ่งในปร ะเทศสมาชิ ก
องค์การลูกเสือโลกในภาคพื้นเอเชีย - แปซิฟิก จึงได้รับคำเชิญให้จัดส่งลูกเสือ เนตรนารีของประเทศไทยไปเข้าร่วมงาน
ชุมนุมลูกเสือภาคพื้นยุโรปในครั้งนี้ด้วย เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีร ะหว่างลูก เสือภาคพื้นยุโรป และลู ก เสื อ ใน
ภาคพื้นเอเชีย – แปซิฟิก แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษ ทักษะลูกเสือ กิจกรรมลูกเสือ และการใช้ชีวิตชาวค่าย
ร่วมกัน รวมทั้งการมีจิตอาสา/จิตสาธารณะในการรักษาสภาพแวดล้อม การลดภาวะโลกร้อน และการพัฒนานวัตกรรม
ใหม่ๆ เพื่อใช้ในกิ จกรรมลู กเสื อ ซึ่งจะเป็ นประโยชน์ ในการพั ฒนากิจ กรรมลู กเสื อของหน่ วยงานและสถานศึ ก ษาของ
ประเทศไทย
ตามนโยบายรัฐบาลที่เ น้นการสร้า งโอกาสทางการศึก ษาที่ เห็ นความสำคัญ ในการยกระดั บ คุ ณภา พ
การศึกษา พัฒนาและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการดำเนินชีวิต ได้อย่า งต่อ เนื่อง และสนองนโยบาย “ค่านิยมหลั ก
ของคนไทย 12 ประการ” ในการปลูกฝังอุ ด มการณ์ ยึด มั่ นในสถาบั นชาติ ศาสนา พระมหากษั ต ริย์ การมี จิ ต
สาธารณะ ตระหนักถึงผลประโยชน์ ต่อส่ วนรวมมากกว่า ส่วนตน ยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางความคิ ด
อุดมการณ์ และความเชื่อ รวมทั้งรู้คุณค่าและสืบ สานวั ฒนธรรมและขนบธรรมเนีย มประเพณีอั นดี ง า มของไทย
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อพัฒนากระบวนการดำเนินงานด้านลูกเสือ ของประเทศไทยให้ มี
ความทันสมัย และสามารถกระตุ้นให้เยาวชนไทยสนใจในกิจกรรมลูกเสือมากยิ่งขึ้น จึงเห็นสมควรให้ ค วามร่ ว มมื อ
จัดส่งคณะผู้แ ทนลู กเสือ ไทยไปร่ว มงานชุมนุมฯ เพื่อกระชับสั มพันธไมตรีอัน ดี ทางการลู ก เสื อระหว่ า งปร ะเทศ
และเปิดโอกาสให้ผู้ บัง คับบั ญชาลู กเสื อ และเยาวชนลูกเสือไทยได้นำความรู้ ประสบการณ์ในการเรีย น การสอน
ด้านทักษะลูก เสื อ/กิจกรรมลู กเสื อในสถานศึ ก ษา ตลอดจนการปฏิบั ติ งานจิ ต อาสาของตนเอง ไปแลกเปลี่ ย น
เรี ย นรู ้แ ละถ่ ายทอดประสบการณ์ ให้ช าวต่า งชาติ ใ นงานชุ มนุ มลูก เสื อ ระดั บภาคพื ้น และระดับ นานาชาติ ใน
ต่างประเทศ ได้รับทราบอย่างแพร่หลาย รวมทั้งช่วยเผยแพร่ขนบธรรมเนีย มประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอั น ดี ง าม
ของไทยให้แก่เพื่ อนเยาวชนลูก เสื อประเทศอื่น ๆ ซึ่งเป็นการเชิญชวนให้ชาวต่า งชาติรู้จักและสนใจปร ะเทศไทย
มากขึ้น
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะวิชาการลูกเสือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ด้านกิจกรรมลูกเสื อ
ต่างประเทศให้กั บลู กเสือ ผู้บังคับบัญชาลูก เสื อ ให้สามารถนำไปประยุ ก ต์ใ ช้ในการพั ฒนาตนเอง และพั ฒ นา
เทคนิค รูปแบบการดำเนินกิจกรรมลูกเสือไทยให้มีประสิทธิภาพ
2.2 เพื่อเสริมสร้างกระชับ ความสั มพันธ์ อัน ดี กับประเทศสมาชิกลู กเสือโลก ได้เผยแพร่ ศิ ล ปวั ฒ น ธรรม
ประเพณีไทย ชื่อเสียงคณะลูกเสือไทยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
2.3 เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อ ม ขนบธรรมเนียมประเพณี และวิวัฒนาการนวัตกรรมสิ่ง ประดิ ษ ฐ์ ใ หม่ ๆ
ด้ า นการลู ก เสื อ ของต่ า งประเทศ เพื ่ อ จะได้ น ำมาพั ฒ นากิ จ กรรมใหม่ ๆ และพั ฒ นากิ จ การลู ก เสื อ ไทย
ให้เป็นสากล
2.4 เพื่อเป็นโอกาสส่งเสริม และกระตุ้นให้เยาวชน หันมาสนใจและให้ความสำคัญในการพัฒนากิจกรรม
ลูกเสือไทยและเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือเพิ่มมากขึ้น
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ - จัดส่งลูกเสือ เนตรนารี อายุ 14 - 17 ปี จำนวน 18 คน (2 หมู่) และผู้บังคับบั ญ ชา
ลูกเสือ จำนวน 2 คน ผู้บริหารสำนักงานลูก เสือ แห่ งชาติ ผู้ตรวจการลูก เสื อฝ่ ายต่า งประเทศ และเจ้ า หน้ า ที่
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ จำนวน 7 คน ไปร่วมงานชุมนุมฯ รวม 27 คน
4.2 เชิ ง คุ ณภาพ - ลู ก เสื อ และผู ้ บ ั ง คั บ บั ญ ชาลู ก เสื อ ผู ้ ไ ปร่ ว มงานได้ ร ั บ ความรู ้ ป ระสบการณ์
เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือในต่างประเทศ สามารถนำมาประยุกต์ใช้พัฒนาทักษะลูกเสือและทัก ษะวิ ชาบุก เบิ ก ไปใช้
ในชีวิตประจำวัน และนำไปใช้ในสถานศึกษา ชุมชนของตนเองได้ รวมทั้งช่วยส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือให้
มีความทันสมัย กระตุ้นให้เยาวชนมีความสนใจในกิจการลูกเสือไทยเพิ่มมากขึ้น
5. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน
5.1 วิธีการดำเนินการ
1) ศึกษาหาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดงานชุมนุมลู กเสือภาคพื้นยุโรป ณ สาธารณรัฐโปแลนด์
2) ขออนุมัติโครงการฯ และงบประมาณ
3) แจ้งเชิญชวนไปยังหน่วยงานหลักของกระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีสถานศึกษา
ในกำกั บ ดู แ ล และสถานศึ ก ษาต่ า งๆ ให้ จ ั ด ส่ ง ลู ก เสื อ เนตรนารี มาสมั ค รสอบคั ด เลื อ กเป็ น คณะผู ้ แ ทน
ลูกเสือไทยเข้าร่วมงานชุมนุมฯ ณ สาธารณรัฐโปแลนด์
4) จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ จำนวน 1 ครั้ง
5) จัดการคัดเลือกลูก เสื อ เนตรนารี เพื่อเป็นคณะผู้แ ทนลู กเสือ ไทยเข้า ร่ว มงานชุ มนุ มฯ โดยวิ ธี ก าร
สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
6) จั ด การคั ด เลื อ กลู ก เสื อ เนตรนารี เพื ่ อ เป็ น คณะผู ้ แ ทนลู ก เสื อ ไทยเข้ า ร่ ว มงานชุ ม น ุ ม ฯ
(สอบภาคปฏิบัติ) ด้วยวิธีการอยู่ค่ายพักแรม
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7) เสนอเลขาธิการสำนักงานลูกเสื อแห่ งชาติ ขออนุมัติคณะผู้แ ทนลู กเสื อไทยเดินทางไปเข้ า ร่ ว มงาน
ชุ มนุ มฯ ณ สาธารณรั ฐโปแลนด์ จั ดทำกำหนดการเดิ นทาง หนั ง สือ เดิ นทางราชการ การขอวี ซ่ า และติ ดต่อ
ประสานงานประเทศเจ้าภาพ
8) โอนเงิ น ค่ า ธรรมเนี ย มเข้ าร่ วมงานชุมนุมฯ ณ สาธารณรัฐ โปแลนด์ใ ห้แ ก่ค ณะผู ้จั ด งานชุ มนุ มฯ
ตามระยะเวลาที่คณะผู้จัดงานชุมนุมฯ กำหนด
9) จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์และสิ่ง ของจำเป็นต่า งๆ เพื่อใช้ในการเข้าร่วมงานชุ มนุมฯ ได้แก่ อุป กรณ์
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) รายงานผลการไปร่วมงานชุ มนุ มฯ ต่อกรรมการบริหารลูก เสื อแห่ งชาติ ผ่านเลขาธิการสำนั ก งาน
ลูกเสือแห่งชาติหลังเดินทางกลับจากการเข้าร่วมงานชุมนุมฯ ภายใน 30 วันทำการ
13) จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ
5.2 ขั้นตอนการดำเนินงาน
หมาย
ระยะเวลา
กิจกรรม
วิธีการ/สถานที่
ผู้รับผิดชอบ
ต.ค

1. ขออนุมัติ
โครงการ/
งบประมาณ
2. แจ้งเชิญ
ชวนสมัคร
สอบฯ
3. จัดสอบ
คัดเลือก
(ข้อเขียน/
สัมภาษณ์)
4. จัดสอบ
ภาคปฏิบัติ
ด้วยวิธีการอยู่
ค่ายพักแรม
5. โอนเงิน
ค่าธรรมเนียม
เข้างานชุมนุมฯ

พ.ย

ธ.ค

ม.ค

ก.พ

มี.ค

เม.ย

พ.ค

มิ.ย

ก.ค

ส.ค

ก.ย

เหตุ

บันทึกข้อความ
เสนอเลขาธิการ
สำนักงานลูกเสือ
แห่งชาติ
แบบลายลักษณ์
อักษร และ
Website สลช.
โรงเรียน/
สถานศึกษา

ศพลย.
กฐิน
สมุทรปราการ
โอนผ่าน
ธนาคารกรุงไทย
ไปโปแลนด์
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กิจกรรม

วิธีการ/สถานที่

6. เสนอ
อนุมัติบุคคล
เดินทางฯ
7. ฝึกอบรม
เตรียมความ
พร้อมก่อน
เดินทาง
8. เดินทางไป
เข้าร่วมงาน
ชุมนุมฯ
9. รายงานผล
การเข้า
ร่วมงาน
ชุมนุมฯ เสนอ
กกบห.

บันทึกเสนอ
เลขาธิการ สลช.

10. ประชุม
สรุปผลการ
ดำเนินงาน
โครงการฯ

ระยะเวลา
ต.ค

พ.ย

ธ.ค

ม.ค

ก.พ

มี.ค

เม.ย

พ.ค

มิ.ย

ก.ค

ส.ค

ก.ย

ผู้รับผิดชอบ

หมาย
เหตุ

ศพลย.กฐิน
สมุทรปราการ

สาธารณรัฐ
โปแลนด์
บันทึกเสนอ
เลขาธิการ
สำนักงานลูกเสือ
แห่งชาติและ
เผยแพร่ลง
เว็บไซด์ สลช.
กทม./ต่างจังหวัด

6. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ
1) แจ้งเชิญชวนไปยังหน่วยงานหลักของกระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และโรงเรียน/
สถานศึกษาต่างๆ ให้จัดส่งลูกเสือ เนตรนารี มาสอบคัดเลือก ในเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2562
2) จัดสอบคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารีทั่วประเทศ โดยวิธีการสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ ในเดือน
มกราคม 2563 ระยะเวลา 1 วัน
3) จัดการคัดเลือกผู้แทนคณะลูกเสือไทยเข้าร่วมงานชุมนุมฯ โดยวิธีการสอบภาคปฏิบัติด้วยวิ ธี ก ารอยู่
ค่ายพักแรมเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
4) ลงทะเบีย นเข้าร่ วมงานชุ มนุ มฯ และชำระค่ าธรรมเนี ยมเข้า งานชุ มนุมฯ โดยการโอนเงินไปยัง
คณะผู้จัดงานชุมนุมฯ ในสาธารณรัฐโปแลนด์ ในเดือนมีนาคม – เมษายน 2563
5) เสนอเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ อนุมัติตัวบุคคลเป็นผู้แทนคณะลูก เสือ ไทย ระหว่างเดื อ น
เมษายนถึงมิถุนายน 2563
6) ดำเนินการขออนุมัติเดินทางไปต่างประเทศ เตรียมเอกสารการเดิน ทาง จัดทำกำหนดการเดินทาง
กำหนดการ และติดต่อประสานงานประเทศเจ้าภาพ ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 – มิถุนายน 2563
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7) จั ด ซื ้ อ จั ด จ้ า งวั ส ดุ อ ุ ป กรณ์ ก ารอยู ่ ค ่ า ยพั ก แรม ชุ ด นาฏศิ ล ป์ / ศิ ล ปะไทย ขนม/อาหารไทย
ของที่ระลึก เสื้อคณะผู้แ ทนลู ก เสื อ ไทย ยาสามัญประจำบ้าน และอื่นๆ ระหว่างเดื อนมิถุน ายน ถึ ง กรกฎาคม
2563
8) จัดการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง (Pre- Camp) ให้กับคณะลูกเสือ เนตรนารี
จำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 ในเดือนเมษายน 2563 ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน และครั้งที่ 2 ก่ อ นเดิ น ทาง
ไปเข้าร่วมงานชุมนุมฯ ในเดือนกรกฎาคม 2533 ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน แล้วจึงเดินทางไปเข้าร่วมงานชุมนุมฯ ใน
วันที่ 25 กรกฎาคม 2563
9) เดินทางไปเข้าร่วมงานชุ มนุ มฯ ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม – 10 สิงหาคม 2563 ณ ค่ายลูก เสื อ
Gdansk (Sobieszewo Island) สาธารณรัฐโปแลนด์ รวมระยะเวลา 14 วัน
10) รายงานผลการเดินทางไปไปร่ว มงานชุมนุมฯ ต่อกกบห. ผ่านเลขาธิการสำนักงานลูกเสื อ แห่ ง ชา ติ
และเผยแพร่ผลการดำเนินงานในเว็บ ไซต์สำนัก งานลูก เสื อแห่ง ชาติ ภายในระยะเวลา 30 วันทำการ หลั ง จาก
เดินทางกลับประเทศไทย ภายในเดือนสิงหาคม – ต้นกันยายน 2563
11) จั ด ประชุ มสรุ ป ผลการดำเนิ น งานโครงการฯ จำนวน 2 วั น 1 คื น ในเดื อ นกั น ยายน 2563
ณ โรงแรมในกรุงเทพมหานคร หรือจังหวัดใกล้เคียง
7. งบประมาณ
จำนวน 3,422,000 บาท (สามล้านสี่แสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน)
8. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ส่วนพัฒนาลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
9. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ผู ้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการฯ นำความรู ้ ป ระสบการณ์ ท ี ่ ไ ด้ ร ั บ จากการเข้ า ร่ ว มงานชุ มนุ มฯ ไปถ่ า ยทอด/
จัดกิจกรรม และส่งรายงาน ร้อยละ 100
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 ลู ก เสื อ ผู ้ บ ั ง คั บ บั ญ ชาลู ก เสื อที ่ ไ ปร่ ว มงาน ได้ ร ั บ ประสบการณ์ ท างการลู ก เสื อ ต่ างประเทศ
ได้เรียนรู้ทักษะลูกเสือ วิทยาการใหม่ๆ เป็นการพัฒนาตนเองและกิจการลูก เสือ ไทยให้เจริญ ก้าวหน้า ทัน โลกและ
ทันสมัยยิ่งขึ้น
10.2 เสริมสร้างกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกเสือไทยและลูกเสือโลก ได้เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย
ส่งเสริมชื่อเสียงประเทศและคณะลู กเสือแห่งชาติ ให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางยิ่งขึ้น
10.3 ได้ ร ั บ ความรู ้ ความเข้ า ใจ เทคนิ ค ทั ก ษะในการพั ฒ นากิ จ การลู ก เสื อ ไทยให้ ก ้ า วสู ่ ส ากล
มากยิ่งขึ้น
10.4 ส่งเสริมให้เยาวชนไทย มีความสนใจและใส่ใจในการเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ มากยิ่งขึ้น
----------------------------------------------------------
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โครงการประชุมสุดยอดผู้นำลูกเสือภาคพื้นเอเชีย – แปซิฟิก ครั้งที่ 10
(The 10th APR Scout Leaders Summit)
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์
ผลผลิต : ผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ยุทธศาสตร์ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดกิจกรรม
ฝึกอบรมลูกเสือให้ทันสมัย
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
กา ร ปร ะชุ ม สุ ด ยอดผู ้ น ำลู ก เสื อ ภาคพื ้ น เอเชี ย – แปซิ ฟ ิ ก (APR Scout Leaders Summit)
เป็นการประชุมสำหรับผู้นำทางการลูกเสื อ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่จะบูร ณาการความรู้ ต่างๆทางวิ ชาการลู ก เสื อ
มาประยุกต์ใช้และนำความรู้ มาปฏิบั ติจริง ในกิ จการลูก เสือ ไทย เพื่อการเป็นผู้นำที่ดี พร้อ มด้วยทัก ษะ และการ
พั ฒ นากิ จ การลู ก เสื อ ไทยให้ ด ี ย ิ ่ ง ขึ ้ น การประชุ มครั ้ ง นี ้ ผู ้ น ำลู ก เสื อ จากนานาชาติ จากหลายประเทศ
มาเข้าร่วมทำกิจกรรม แลกเปลี่ยนความรู้ทางการลูกเสือ วัฒนธรรม และภาษา วัตถุประสงค์เพื่อ เน้นคุ ณค่ า ของ
ลูกเสือ และการทำงานเป็นทีม อีกทั้งส่งเสริมแนวคิดในการเป็นผู้นำในกิจการลูกเสือด้วย
ในฐานะที ่ ป ระเทศไทยเป็ น หนึ ่ ง ในประเทศสมาชิ ก ที ่ มี บ ทบาทในเวที สากล และให้ ค วามร่ ว มมือ
ในกิ จ กรรมทางการลู ก เสือ ต่ างๆมาโดยตลอด และสำนัก งานลู ก เสื อ ประเทศต่ างๆมาโดยตลอด จึ ง ควรให้
ความร่วมมื อจั ดส่ งผู้ แทนคณะลู กเสื อไทยไปร่ว มงานด้ วย เพื่อกระชับ ความสั มพัน ธไมตรี อัน ดี ท า งกา รลู กเสื อ
ระหว่างประเทศ ซึ่งมีมิตรสัมพันธ์ อันใกล้ ชิด มาโดยตลอด ได้แลกเปลี่ยนความคิด เห็น ศิลปวัฒนธรรมกั บ เพื่ อ น
ลู ก เสื อ ประเทศอื ่ น ๆ เป็ น การพั ฒ นาตนเองและนำ ควา มรู ้ มา ประยุ ก ต์ ใ ช้ พั ฒ นากิ จ การลู ก เสื อไทย
ให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อนำความรู้ นโยบาย และวิชาการลูก เสื อต่า งๆมาประยุ กต์ ใช้ ในการพั ฒนากิจการลู ก เสื อ ไทย
และให้ปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน
2.2 เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น วัฒนธรรม ประเพณี ตลอดจนความมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่ อกัน
2.3 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีทางการลูก เสือระหว่างประเทศในภาคพื้น ฯ
2.4 เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีข องประเทศ และกิจการลูกเสือไทยให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
2.5 เพื ่ อ ปฏิ บ ั ต ิ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามธรรมนูญ ลู ก เสื อ ภาคพื ้ น เอเชี ย -แปซิฟิ ก และนโยบายขององค์ การ
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
คณะลู ก เสื อ ไทยได้ เ สริมสร้ างความสั มพัน ธ์ อ ัน ดี ท างการลูก เสื อ และเครื อ ข่ ายความร่ว มมือใน
การพัฒนากิจการลูกเสือเพิ่มขึ้น
4. การดำเนินงาน
4.1 ขออนุมัติโครงการ
4.2 ดำเนินการในเรื่องการขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศ
4.3 จัดทำกำหนดการเดินทางและแจ้งประเทศเจ้าภาพทราบ
4.4 จัดเตรียมข้อมูลและเอกสารการประชุม และจัดประชุมปรึกษาหารือเตรียมการ
ของคณะก่อนเดินทาง
4.5 เตรียมเอกสารแผ่นพับ วิซีดี และภาพกิจกรรมสำหรับนำไปเสนอต่อที่ประชุม
เพื่อแสดงผลงานของคณะลูกเสือไทย
4.6 เดินทางไปร่วมการประชุม
4.7 รายงานผลการดำเนินการ
5. ระยะเวลาและสถานที่
ระหว่างวันที่ 19 – 22 เมษายน 2563 ณ ประเทศเกาหลีใต้
6. งบประมาณ
จำนวน 305,400 บาท (สามแสนห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ
- ส่วนพัฒนาลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 กิจการลูกเสือไทยพัฒนาและก้าวหน้าทัดเทียมกับประเทศอื่น ๆ
8.2 เป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์และความเข้าใจที่ดี ต่อกันและต่อ กิจการลูกเสือ
ภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก
8.3 เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีทางการลูกเสือระหว่างประเทศและลูกเสือ ไทยด้วยกัน
8.4 ชื่อเสียงของประเทศไทยและกิจการลูกเสื อไทย เป็นที่ยอมรับและรู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น
-----------------------------------
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ปรับปรุง พัฒนาค่ายลูกเสือและกิ จการลูก เสื อ
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
ค่ายลูกเสือและกิจการลูกเสือได้รับการปรับปรุงและพั ฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าประสงค์
จำนวนค่ายลูกเสือที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ตามยุทธศาสตร์
1. ฟื้นฟูค่ายลูกเสือทั่วประเทศ
2. แสวงหางบประมาณเพื่อพัฒนาค่ายลูกเสื อ
3. วางระบบการใช้ค่ายและกำหนดมาตรฐาน
แผนงานโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์
โครงการพัฒนาค่ายลูกเสือ
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โครงการพัฒนาค่ายลูกเสือ
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์
ผลผลิต : ผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ยุทธศาสตร์ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ปรับปรุง พัฒนาค่ายลูกเสือและกิจการลูกเสือ
ให้มีประสิทธิภาพ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักและเหตุผล
การลูกเสือ เป็นกระบวนทางการศึก ษาที่ เ ป็นระบบ มีหลักการชัดเจน มุ่งเน้นพัฒ นาเยาวชน
ให้ เ ป็ น พลเมื อ งดี ข องประเทศชาติ ใ ห้ มี ค วามเพี ย บพร้ อ มทั ้ง คุ ณธรรม จริ ย ธรรม และความมี ร ะเบี ยบวิ นัย
ซึ ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ใ นการปฏิร ู ป การศึ ก ษาที ่ มุ ่ง เน้ น การพั ฒ นาคุ ณภาพของคนในชาติท ุ ก ระดับ
ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของสัง คม ปัจจุบันค่ายลูกเสือของรั ฐที่ มีอยู่ 133 แห่ง ทั่วประเทศในร ะดั บ ชา ติ
ระดั บ ภาค ระดั บ เขตการศึ ก ษา ระดั บ จั ง หวั ด และระดั บ อำเภอ เป็ น เสมื อ นห้ อ งปฏิ บ ั ต ิ ก ารของลู ก เสือ
ในการฝึกอบรมตามวิธี การของลูก เสื อ มีสถานที่กว้างขวาง มีสภาพแวดล้ อมที่ยั งคงสภาพตามธรร มชาติ อ ย่ า ง
สมบู ร ณ์ สวยงาม สามารถพั ฒ นาให้ เ ป็ น แหล่ ง ศึ ก ษาหาความรู ้ แ ละท่ อ งเที ่ ย วเชิ ง อนุ ร ัก ษ์ ไ ด้ เ ป็ น อย่ างดี
รวมทั้งสามารถส่งเสริ มให้ มีบริ การจัด กิจกรรมให้หลากหลาย เพื่อดึงดูดผู้ที่มาใช้ค่า ย การจัดวิทยากรสำหรั บ ให้
คำแนะนำการจัดกิจกรรมรูปแบบต่างๆ และกิจกรรมหนึ่งของค่ายลูกเสือที่สามารถดึง ดูด ความสนใจ คือ เป็นศูนย์
ศึกษาธรรมชาติแวดล้ อ มและแหล่ งท่อ งเที่ย วเชิ งอนุรัก ษ์ และสามารถใช้ค่ายได้ อย่างคุ้ มค่า และเกิ ด ประโยชน์
สูงสุด จากเหตุผลดังกล่าว จึงเห็นสมควรพัฒนาค่ายลูกเสือให้เป็นแหล่ง เรียนรู้
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาค่ายลูกเสื อให้ เป็นสถานที่ฝึ กอบรมลูกเสือ/ผู้ บัง คับบั ญชาลูก เสื อ ประเภทต่ า งๆ
ทุกระดับ
2.2 เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเป็นสถานที่จัดงานชุมนุมลูกเสือและกิจ กรรมอื่น ๆของลู กเสือ
2.3 เพื่อให้ค่ายลูกเสือมีความพร้อมในการให้บริการด้านการพั กแรมและฝึกอบรม
3. เป้าหมาย
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
ค่ายลูกเสือของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติที่ได้รับงบประมาณปี 2563
จำนวน 26 จังหวัด 30 ค่าย
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ค่ายลูกเสือที่ได้รับการพัฒนามีความพร้อมในการให้บริ การ
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4. งบประมาณ เป็นเงิน 118,506,200 บาท ประกอบด้วย
ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำ กว่า 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 จังหวัดนครศรีธรรมราช 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 ค่ายลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาน่าน 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 ตำบลป่างิ้ว
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
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ค่าสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่ า 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 ค่ายลูกเสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน 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 ค่ายลูกเสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2
ตำบลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน จำนวน 1 หลัง
เป็นเงิน 2,876,300 บาท
7) ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมรางระบายน้ำ
ค่ายลูกเสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน 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
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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.จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560
(กรณีค่ายลูกเสือที่อยู่ในกำกับของสำนักงานลูกเสือแห่ งชาติ)
4. ขออนุมัติโอนเงิน/แจ้งโอนเงินให้จังหวัดที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
5. แจ้งมอบอำนาจให้จังหวัดดำเนินการตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560
6. ติดตามความก้าวหน้าการก่อหนี้ผูกพัน
7. ติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
8. จังหวัดที่ได้รับงบประมาณรายงานผลการดำเนินงาน
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ส่วนกิจการค่ายลูกเสือ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ค่ายลูกเสือที่ได้รับการพัฒนามีความพร้อมในการให้บริ การ
9. ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
จำนวนค่ายลูกเสือที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ
-----------------------------------------
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบ บริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ให้มีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
มีระบบและวิธีการบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ของลู กเสือ ที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าประสงค์
จำนวนกิจการลูกเสือที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ตามยุทธศาสตร์
1. จัดการกรรมสิทธิ์ที่ดินให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า
2. ทบทวนสิทธิประโยชน์กับหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นมาตรฐาน
3. ดำเนินการหารายได้จากทรัพย์สินทุกช่องทาง ที่มีกฎหมายรองรั บอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
แผนงานโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์
โครงการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพค่ายลูกเสืออย่างยั่งยืน
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โครงการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพค่ายลู กเสือ อย่างยั่งยืน
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์
ผลผลิต : ผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
สอดคล้องกับ ยุ ทธศาสตร์ สำนั กงานลู กเสื อแห่ งชาติ ยุทธศาสตร์ ที่ 3 พัฒนาระบบ วิธีการบริหารจั ด การทรั พย์ สิ น
และสิทธิประโยชน์ ให้ มีประสิ ทธิภาพ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
ค่ายลูกเสือถือว่าเป็นสถานที่ที่ใช้ในการใช้ฝึกอบรมหรื อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกิจกรรมลู ก เสื อ
ยุวกาชาด เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลู ก เสื อ นอกสถานศึก ษา และยังสามารถจั ด กิจ กรรมต่ าง ๆ ของเยาวชน
อีกทั้งยังเป็นสถานที่สำหรับ การพัก ผ่อ นหย่ อนใจ การเล่นกีฬา เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ และกิจกรรมอื่ น ๆ
แก่ชุมชนได้
ปัญหาของค่ายลูกเสือที่พบในปัจจุบัน จากการอยู่ค่ายลูกเสือในแต่ล ะครั้ ง ผู้ใช้บริการมักประสบปั ญ หา
เกี่ยวกับการประสานงานกั บ ค่ายลู ก เสื อ อันเนื่องมาจากการบริ หารจั ดการของค่ายลู กเสือ ทีย่ ั งขา ดร ะบบการ
จัดการภายในค่ายลู ก เสื อ ที่ต้ อ งเน้ นผู้ เ ข้ารั บบริก ารเป็ นหลั ก บุคลากรที่ป ฏิบั ติ งานในบา งหน้ า ที่ ข า ดควา มรู้
ความสามารถและความรับผิดชอบ ระบบสาธารณูปโภคไม่มีความพร้อ มในการใช้งานและไม่เ พียงพอกับผู้ ที่ มา ใช้
บริการและเข้าร่วมกิจกรรม
จากสภาพปัญหาและอุป สรรคที่ส่ ง ผลต่ อประสิ ทธิ ผลของการจัด กิจ กรรมตามแนวทางพั ฒ น าลู ก เสื อ
ในค่ายลูกเสือดังกล่าว ดังนั้น สำนักงานลูกเสือแห่งชาติจึง เห็น ควรมีการศึก ษารูปแบบและการบริห ารจั ด การ
ค่ า ยลู ก เสื อ ที่ย ั ่ง ยืน มี ก ารปรับ ปรุ ง ระบบสาธารณู ป โภคและที ่ พัก แรมในค่า ยลูก เสือ ให้ มี ค วามเหมาะสม
สะดวก และเพียงพอสำหรับ ลูก เสือ ที่มาอยู่ ค่ายพั กแรม และจัดระบบรักษาความปลอดภัยรวมทั้ ง มีก ฎร ะเบี ย บ
ในการเข้าค่ายให้เข้ มงวด เพื่อให้ลูกเสือที่ มาเข้า ค่ายมีค วามปลอดภัย มากยิ่ง ขึ้น และเป็นการสร้ า งขวั ญ และ
กำลังใจ โดยการยกย่องเชิดชูค่ายลูกเสือที่มีความพร้อ มในการให้บริการอย่างมี ประสิท ธิภาพอีก ด้วย
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการค่ายลูกเสืออย่างยั่งยืน
2.2 เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการค่ายลูกเสือให้มีมาตรฐานพร้อมในการให้บริ การ
2.3 เพื่อสำรวจปัญหาและอุปสรรคของค่ายลูกเสือสำหรับการปรับปรุง
2.4 เพื่อติดตามและประเมินผลการนำหลักการบริหารจัดการเพื่อ พัฒนาคุ ณภาพค่ายลูกเสื อ
อย่างยั่งยืนไปปฏิบัติในค่ายลูกเสือเพื่อพัฒนาคุณภาพค่ายลูก เสืออย่างยั่ งยืน
2.5 เพื่อเชิดชูค่ายลูกเสือต้นแบบ
3. เป้าหมาย
3.1 รูปแบบมาตรฐานค่ายลูกเสือ 1 รูปแบบ
3.2 ค่ายลูกเสือที่เป็นต้นแบบ
3.3 ค่ายลูกเสือที่เข้าร่วมโครงการ 62 ค่าย

แผนปฏิบัติการของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๗๕

4. วิธีดำเนินการ
4.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานเพื่ อกำหนดกรอบแนวทางการพั ฒนารูปแบบการบริหารจั ด การ
ค่ายลูกเสืออย่างยั่งยืน
4.2 จัดประชุมเชิงปฏิบั ติการเพื่อ ให้ ความรู้ ความเข้าใจ ในการบริหารจัดการค่ายลูกเสือ ให้ ผู้ ดู แ ลค่ า ย
ลูกเสือจังหวัด
4.3 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ / ถอดบทเรียน สนับสนุนการดำเนินงานตามบริบ ทของพื้น ที่และติ ด ตา ม
ประเมินผลเป็นระยะๆ
4.4 รับสมัครและคัดเลือกค่ายลูกเสือต้นแบบ และผู้ดูแลค่ายลูกเสือตัวอย่าง /การนำเสนอค่ายลูกเสื อ ที่
ผ่านการคัดเลือก ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ
4.5 มอบรางวัลค่ายลูกเสือและผู้ดูแลค่ายลูกเสือต้นแบบ
4.5 รายงานสรุปผลโครงการ และเสนอประเด็นในการพัฒนาโครงการเพิ่มเติ ม
5. แผนดำเนินงาน
กิจกรรม

ระยะเวลา
ต.ค.

1.เสนอโครงการเพื่ออนุมัติและแต่งตั้ง
คณะทำงาน
2.จัดประชุมคณะทำงานเพื่อกำหนด
กรอบแนวทางการพัฒนารูปแบบการ
บริหารจัดการค่ายลูกเสืออย่างยั่งยืน
3.จั ดทำเอกสารประกอบการประชุม
และจัดเตรียมการประชุมเชิงปฏิบัติการ
5.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้
ความเข้าใจ ในการบริหารจัดการค่าย
ลูกเสือให้ผู้ดูแลค่ายลูกเสือจังหวัด
6. รับสมัครค่ายลูกเสือจังหวัดที่สนใจ
เข้าร่วมโครงการเพื่อคัดเลือกค่ายลูกเสือ
ต้นแบบ และผู้ดูแลค่ายลูกเสือ
ตัวอย่าง /การนำเสนอค่ายลูกเสือที่ผ่าน
การคัดเลือก ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
ต่างๆ
8. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ / ถอด
บทเรียน สนับสนุนการดำเนินงานตาม
บริบทของพื้นที่และติดตามประเมินผล
เป็นระยะๆ
9.ประเมินผลโครงการและจัดทำรายงาน

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ









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. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ผู้เข้าร่วมประชุมมีค วามรู้ค วามเข้า ใจและสามารถขับ เคลื่อนการดำเนินงานค่ายลูก เสื อ ในพื้ น ที่ ไ ด้
อย่างยั่งยืน
9.2 ได้แนวทางในการปรับปรุงพัฒนาคุ ณภาพค่ายลู กเสื อให้ มีประสิ ทธิภาพยิ่งขึ้ น ตามระบบการพั ฒ นา
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง และทราบถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพของค่ายลู กเสือ ที่จะ
ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งความต้องการและความจำเป็นของผู้ใช้บริ การค่ายลูกเสือ
9.3 มีการพัฒนาองค์ความรู้ ระบบฐานข้อมูลค่ายลที่ก่อให้เ กิดการตระหนั ก สร้างจิตสำนึกในคุณค่ า และ
ความสำคัญของค่ายลู ก เสือ และการนำไปสู่การอนุรั กษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชี ว ภา พใน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยื น เพื่อการดำรงชีวิ ตของคนในท้อ งถิ่ นควบคู่ กับ การนำไปใช้ ประโยชน์ทางเศร ษฐกิ จ ได้ อ ย่ า ง
ยั่งยืน
10. ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
10.1 ค่ายลูกเสือที่มีความพร้อมในการให้บริการ
10.2 มีคู่มือการบริหารจัดการและมาตรฐานค่ายลูกเสือ

-------------------------------------
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุน การยกระดับมาตรฐานบุคลากรและเครื อข่ายทางการลู กเสือ
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
บุคลากรทางการลูกเสือและเครือข่ายได้รับการพัฒนาที่มีมาตรฐานและเข้มแข็ ง
ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าประสงค์
1. ร้อยละของบุคลากรทางการลูกเสือที่ได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐาน
2. ร้อยละของเครือข่ายทางการลูกเสือที่ได้รับการพัฒนาให้มีความเข้ มแข็ง
กลยุทธ์ตามยุทธศาสตร์
1. พัฒนามาตรฐานการทำงานของบุคลากรลูกเสือทุกระดับ/ประเภท
2. สร้างเสริมขวัญกำลังใจอย่างมีคุณภาพและเป็นระบบ
3. ยกระดับคุณภาพบุคลากรลูกเสือ
แผนงานโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์
1. โครงการสนับสนุนการดำเนินงานสำนักงานลูกเสือจังหวัด
สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษาธิการจังหวัด
2. โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
ประกอบด้วย 3 กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 การเพิ่มสมรรถนะ ระเบียบงานสารบรรณ และการเขียนหนั งสื อราชการ
กิจกรรมที่ 2 จัดทำการบรรยายลักษณะงาน (JOB DESCRIPTION) ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ งาน
สร้างความผูกพันในองค์กร
3. โครงการสร้างกระบวนทัศน์เพื่อพัฒนาลูกเสือจิตอาสาตามวัตถุประสงค์ ของคณะลูกเสือแห่งชาติ
1) การจัดงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
2) การจัดงานวันคล้ายวันสถาปณาคณะลูกเสือแห่งชาติ
3) การจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
4) งานชุมนุมลูกเสือสามัญแห่งชาติ ครั้งที่ 1
5) การประชุมคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดเพื่อขับ เคลื่อนกิจการลูกเสือ ในส่วนภูมิภาค
6) การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กิจ การลูกเสือ
7) ลูกเสือมัคคุเทศก์
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โครงการสนับสนุนการดำเนินงานสำนักงานลูก เสื อจังหวัด
สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์
ผลผลิต : ผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สำนักงานลู กเสื อแห่งชาติ : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุน การยกระดับมาตรฐาน
บุคลากรและเครือข่ายทางการลูกเสือ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายในการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการศึ กษา โดยการปฏิรูประบบความรู้ข อง
สังคมไทย พัฒนาระบบการศึ กษาให้ ผู้เ รียนมี ความรู้ คู่ คุ ณธรรม มุ่งสร้างจริยธรรมในระดับ ปัจเจ กร วมทั้ ง สร้ า ง
ความตระหนักในสิทธิและหน้าที่ความเสมอภาค และดำเนินการให้การศึกษาเป็นพื้นฐานของสังคมประชาธิ ป ไตย
ที่แท้จริง ปรับปรุงโครงสร้างระบบบริหารการศึกษาโดยกระจายอำนาจสู่พื้นที่ให้เสร็จสมบูรณ์โดยเริ่มจากพื้ น ที่ ที่ มี
ความพร้อม ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสื อแห่งชาติ
ทั้งนี้ ตามพระราชบัญ ญั ติลู ก เสื อ พ.ศ. 2551 ให้มีคณะกรรมการลู ก เสื อจั ง หวั ด โดยมี ผู้ ว่ า
ราชการจังหวัดเป็น ประธานกรรมการ และมาตรา 33 ให้มีสำนักงานลู ก เสื อจั งหวั ดอยู่ใ นสำนั ก งา นเขตพื้ น ที่
การศึกษา เขต 1 เป็นหัวหน้าสำนักงาน ทำหน้าที่บังคับบัญชาและรับผิดชอบการดำเนิน งานของลู กเสื อ จั ง หวั ด
ทั้งนี้ มาตรา 35 ให้มีสำนักงานลูกเสือ เขตพื้นที่ การศึ กษา โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้น ที่การ ศึ ก ษาเป็ น
ประธานคณะกรรมการ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักงานลูกเสือจังหวั ดและสำนักงานลู กเสื อเขตพื้ น ที่
การศึกษา เป็นไปตามพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานสำนักงานลู กเสื อ จั ง หวั ด
และสำนักงานลูกเสือ เขตพื้ นที่ การศึ กษา ตามมาตรา 9 และสนับสนุนการดำเนิน งานของสำนัก งานศึ ก ษาธิ ก าร
จังหวัด ตามมาตรา 20 (8) คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ ที่11/2559 เรื่อง การบริหารราชการ
ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานลูกเสือจังหวัด สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่
การศึกษา และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
2.2 เพื่อสร้างเครือข่ายด้านการบริหารกิจการลูกเสือทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอย่าง
เป็นระบบ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน
3. เป้าหมาย
สำนักงานลูกเสือจังหวัด สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ษา สำนักงานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด รวมทั้งสิ้น 153 หน่วยงาน ซึ่งประกอบด้วย
3.1 สำนักงานลูกเสือจังหวัด 76 จังหวัด
3.2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 77 จังหวัด
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4. การดำเนินงาน
4.1 เสนอแนวทางการดำเนิ นงานโครงการสนับ สนุ นการดำเนิ น งานสำนัก งานสำนั กงาน
ลูกเสือจังหวัดและสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึ กษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
4.2 เสนอขออนุมัติโครงการ
4.3 แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบและให้ส่ง เอกสารที่ เกี่ยวข้ องมาให้ สำนักงานลู ก เสื อ
แห่งชาติ
4.4 ตรวจเอกสารและจัดทำรายละเอียดเพื่อส่งให้ฝ่ายการเงินทำการโอนเงิน
4.5 แจ้ ง ให้ ห น่ว ยงานที่ เ กี่ ยวข้อ งทราบหลั ง จากทำการโอนเงิน แล้ ว เพื ่ อ ให้ หน่ว ยงานที่
เกี่ยวข้องจัดส่งใบเสร็จรับเงินมาให้สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
4.6 รวบรวมใบเสร็จรับเงิน และส่งให้การเงิน
4.7 สรุปและรายงานผล
5. ระยะเวลาในการดำเนินงาน
ตลอดทั้งปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)
6. สถานที่
สำนักงานลูกเสือจังหวัด (ที่มีค่ายลูกเสือจังหวัด) และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
7. งบประมาณ
จำนวน 27,720,000 บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
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 : ตรวจสอบจากสถานที่ตั้งของค่ายลูกเสือ และคุณวุฒิของผู้ปฏิบัติงาน)
2) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 77 จังหวัด ละ 15,000 บาท/เดือน (เงินตอบแทน
ตามวุฒิสูงสุดปริญญาตรี) จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 13,860,000 บาท
7.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ลูก เสือเพื่อเพิ่ มประสิท ธิภาพ
การปฏิบัติงาน จำนวน 150 คน ( เจ้าหน้าที่ลูกเสือ 139 คน คณะทำงานและวิทยากร 11 คน )
8. ผู้รับผิดชอบ
ส่วนอำนวยการ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 สำนักงานลูกเสื อจั งหวั ด สำนักงานลูกเสื อ เขตพื้น ที่ การศึ ก ษา สำนัก งานศึ ก ษา ธิ ก าร
จังหวัด ได้รับเงินสนับสนุนการดำเนินงาน
9.2 สำนักงานลูกเสือ แห่ ง ชาติไ ด้ เครือ ข่ายและข้ อ มูล สนั บสนุน การบริห ารอย่ า งเป็ น ร ะบบ
เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน
----------------------------------------------------
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โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักงานลูก เสื อแห่งชาติ
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์
ผลผลิต : ผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สำนักงานลู กเสื อแห่งชาติ : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุน การยกระดับมาตรฐาน
บุคลากรและเครือข่ายทางการลูกเสือ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
ตามแผนยุทธศาสตร์ก ารพัฒนาองค์ กรและประสิท ธิภาพของสำนั ก งานลู กเสื อแห่ งชาติ มุ่ ง เน้ น
การบริหารจัดการที่เป็นเลิศและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติแ ละนานาชาติ โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริ ม
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีมีคุ ณภาพและมี ธรรมาภิ บาล ซึ่งมุ่งพัฒนาโครงสร้างและระบบการทำงาน
ให้สอดคล้องกัน ยืดหยุ่นได้ตามลักษณะงาน ลดการซ้ำซ้อน ใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า และมีการวัดประสิทธิภ าพ
ของการบริ ห ารงานในทุ ก ระดั บ การทำงาน โดยนำระบบการวั ด ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ หารงานที ่ ค ำนึ งถึง
ประสิทธิภาพการบริหารและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ความพึงใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการจัดการองค์ค วามรู้
และการสั่งสมความรู้ รวมทั้งประสิทธิภาพของการพัฒ นาระบบงานภายใน เพื่อสนับสนุนการวางแผน กลยุ ท ธ์
และการตัดสิน ใจ ตลอดจนส่งเสริ มให้ บุ คลากรมี ส่ว นร่ว มในกระบวนการพัฒ นาองค์ กรตามวั ต ถุ ป ร ะสงค์ ข อง
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เพื่อร่วมกันพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานอย่างต่อเนื่อ ง ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญและ
จำเป็นมากในการพัฒนาองค์กร
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ จึงกำหนดให้มีการจัดโครงการพั ฒนาบุค ลากรเพื่ อ เพิ่ มประสิ ท ธิ ภ าพ
การปฏิบัติงานของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อมุ่งให้เกิดการพัฒ นาปรั บ ปรุ ง
คุณภาพงานและประสิทธิภาพงานประจำอย่างต่ อเนื่อ ง โดยมุ่งหวังให้บุคลากรตระหนักและเห็นคุ ณค่าใน มุ มมอง
ของการเป็นผู้ให้บริการที่มีคุ ณภาพ ด้วยการคำนึงถึงความพอใจ ความประทับใจของผู้รับบริ การจึง มีโคร งการ ที่
เข้ า ร่ ว มการพั ฒ นาคุ ณภาพและเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพกระบวนการทำงานในองค์ ก ร จำนวน 3 กิ จ กรรม ดั งนี้
1. (กิจกรรมที่ 1) การเพิ่มสมรรถนะ ระเบียบงานสารบรรณ และการเขี ยนหนังสือราชการ 2. (กิจกรรมที่ 2) การจัดทำ
การบรรยายลักษณะงาน (JOB DESCRIPTION) ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 3. (กิจกรรมที่ 3) การพัฒนาบุคลากร
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน สร้างความผูกพันในองค์กร
2. วัตถุประสงค์
1. ปรับและพัฒนากระบวนการดำเนินงานให้มีคุณภาพและประสิท ธิภาพ สามารถลดระยะเวลา
และลดขั้นตอนเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจและการบริหารงาน
2. ส่ ง เสริ มการพั ฒ นาสมรรถนะบุ ค ลากรให้ มีข ี ด ความสามารถที ่จ ะตอบสนองการทำงาน
ทั้งในปัจจุบันและอนาคตเพื่อรองรั บการปฏิบั ติงานในสั งคมที่ มีพลวัตสู งแบบเน้นผลลั พธ์ การดำเนินงานี่ ส ำคั ญ แก่
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
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3. ส่ ง เสริ มให้ บ ุค ลากรในทุก ระดั บชั้ นขององค์ก รได้ วางแผนและปฏิบ ั ต ิง าน โดยมุ ่ งยึ ดเอา
เป้าหมายหลัก หรือวัตถุประสงค์ร วมขององค์กรเป็นแนวทางร่ว มกัน เพื่อเพิ่มการทำงานให้ มีประสิ ท ธิ ผ ลและ
ประสิทธิภาพสูงสุด
3. เป้าหมาย
พนักงานและลู กจ้า ง สำนักงานลูกเสือ แห่ ง ชาติ ทั้งในส่วนกลางและส่ วนภู มิภา ค ได้ รั บ การ
พัฒนาให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4. วิธีดำเนินการ
1. ดำเนินการโครงการและกิจกรรมตามแผน
2. ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินการแต่ละโครงการ
5. งบประมาณ จำนวน 1,400,000 บาท (หนึ ่ ง ล้ า นสี ่ แสนบาทถ้ ว น) จากงบดำเนิน งานของสำนั กงาน
ลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย
1. กิ จ กรรมที ่ 1 การเพิ ่ มสมรรถนะ ระเบี ย บงานสารบรรณ และการเขี ย นหน ั ง สื อ ราชการ
วงเงิน 470,000 บาท
2. กิ จ กรรมที ่ 2 จั ด ทำการบรรยายลั กษณะงาน (JOB DESCRIPTION) ของสำนั กงานลู กเสื อแห่ งชาติ
วงเงิน 150,000 บาท
3. กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาบุคลากรเพื่อ เพิ่มประสิท ธิภาพการปฏิบั ติงาน สร้างความผูกพัน ในองค์ ก ร
วงเงิน 780,000 บาท
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กิจกรรมที่ 1 การเพิ่มสมรรถนะ ระเบียบงานสารบรรณ และการเขียนหนังสือราชการ
1. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากงานด้านการบริหารเอกสารหรืองานสารบรรณเป็นงานพื้นฐานที่ทุกหน่วยงานในองค์ก ร
ภาครัฐจะต้องปฏิบัติโดยเฉพาะการบริหารหนังสือราชการซึ่งเป็นเอกสารสำคัญที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารโต้ตอบและ
ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐาน เทคนิคและศิลปะในการใช้ภาษาที่ดี
ควบคู่ไปกับความรู้ในระเบียบงานสารบรรณ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติได้ตระหนักถึงความสำคัญของระเบียบงานสาร
บรรณ และการเขียนหนังสือติดต่อราชการ ในการจัดทำบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชา เป็นอย่างดี เนื่องจากสิ่งเหล่านี้
เป็นปัจจัยสำคัญต่อการปฏิบัติงานและการเพิ่มประสิท ธิภาพการบริหารงานในองค์กร ดังนั้น จึงเห็นสมควรจัดให้
มี ก ารฝึ ก อบรมฯ เกี ่ ย วกั บ ระเบี ย บงานสารบรรณ และการเขี ย นหนัง สื อ ราชการในการจัด ทำบัน ทึ ก เสนอ
ผู้บังคับบัญชาให้ กับ บุ คลากรในสัง กั ด ฯ เพื่อเพิ่มพูน ความรู้ และสามารถนำไปใช้ ในการปฏิ บั ติ ง าน ได้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการที่ถูกต้อ ง เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ และ
การเขียนหนังสือราชการ ในการจัดทำบันทึกหนังสือเสนอผู้บังคับบัญชา ในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
2.2 เพื่อให้บุคลากรสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้พัฒนาทักษะในการเขียนหนังสือราชการ และ
สามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ที่ปฏิบัติงานด้านเอกสาร และที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานภายในสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ จำนวน 75 คน
4. วิธีดำเนินการ
4.1 เสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติโครงการ
4.2 ดำเนินงานวางแผนการดำเนินงานและกำหนดหัวข้อ ตามโครงการฯ
4.3 ประสานงานวิทยากรและผู้เข้าร่วมโครงการ
4.4 ดำเนินการโครงการ
- บรรยาย/เนื้อหาวิชา
- การเสริมสร้างทักษะความรู้โดยการให้ปฏิบัติจริง
- แบ่งกลุ่มทำกิจกรรมฝึกปฏิบัติ
หลังการฝึกอบรม
- ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
- รายงานผลการดำเนินการโครงการ
5. สถานที่จัดฝึกอบรม
โรงแรมในกรุงเทพมหานคร หรือปริมณฑล
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6. ระยะเวลาและสถานที่
ระหว่างเดือน มีนาคม – พฤษภาคม 2563
7. งบประมาณ
จำนวน 470,000 บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ส่วนอำนวยการ งานบุคลากรและบำเหน็จความชอบ
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 บุ ค ลากรมี ก ารพั ฒ นาความรู ้ ค วามสามารถ และมี ท ั ก ษะในการเขีย นหนั ง สือ ราชการ
สามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
9.2 บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณและหลักการเขียนหนังสือราชการ
ที่ถูกต้อง จัดลำดับความสำคัญ มีความกะทัดรัด ชัดเจน บรรลุวัตถุประสงค์
--------------------------------------------------
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กิจกรรมที่ 2 การจัดทำการบรรยายลักษณะงาน (JOB DESCRIPTION) ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
1. หลักการและเหตุผล
สำ น ั ก งา น ลู ก เสื อ แห่ ง ชา ติ เป็ น หน ่ ว ยงา น ใน กำ กั บ ของกร ะทร วงศึ ก ษา ธิ ก าร
ตามพระราชบัญญัติลู ก เสื อ พ.ศ. ๒๕๕๑ มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการดำเนิ น การตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องคณะ
ลู ก เสื อ แห่ ง ชาติ ตามนโยบายของสภาลูก เสื อไทยและกระทรวงศึก ษาธิ การ ทำหน้าที่ส่งเสริมและดู แ ลกิ จ การ
ลูกเสือ ประสานงานดำเนิ น งานด้า นการส่ง เสริ มและพั ฒ นากิจ การลูก เสื อ และบุคลากรทางการ ลู ก เสื อ ให้ มี
ศักยภาพ ในการบริหารจัดการกิจการลูกเสือในสถานศึก ษาและในหน่ วยงานที่ เกี่ย วข้อ ง เพื่อพัฒนาชี้นำเยาวชน
ให้เป็นพลเมื อ งดี มีความรับผิดชอบ และช่วยสร้างสรรค์สั งคมให้ เกิ ด ความสามั คคี และมี ความเจริ ญ ก้ า วหน้ า
พั ฒ นาด้ า นความคิด มี จ ิ ต สาธารณะ มี ค ุ ณธรรม จริย ธรรมที ่ ดี เป็ น ตั ว อย่างที ่ด ี ของประเทศชา ติ ส่ ง ผลให้
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ มีภารกิจที่สำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรทางการลูกเสื อให้มีความรู้ เพื่ อ นำไป
พัฒนาตนเองและพัฒนาเยาวชนของชาติให้ บรรลุวัตถุ ประสงค์ ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้ มีค วา มรู้
ความสามารถและพัฒ นาตนเองในการปฏิบั ติ งานให้ มีประสิท ธิ ภาพและให้ส อดคล้อ งกั บภารกิจของสำนั ก งาน
ลูกเสือแห่งชาติ
สำนั ก งานลู ก เสื อ แห่ ง ชาติ ได้ เ ห็ น ถึ ง ความสำคั ญ ในการบริ ห ารทรั พยากรบุ ค คลภา ย
ในองค์กร เพื่อตอบสนองต่อภารกิจของหน่วยงานที่มีจำนวนมาก และให้สอดคล้องกับภาระงานในสภาวะปั จ จุ บั น
ให้รองรับกับการปรับเปลี่ยนตำแหน่ง พนักงานให้มีโอกาสในการเติบโตในสายอาชีพ และเพื่อใช้เป็นข้อมูล ใน การ
จัดทำการวางแผนอัตรากำลังคน จึงจำเป็นต้องจัดทำการบรรยายลักษณะงาน (JOB DESCRIPTION) ของสำนักงาน
ลูกเสือแห่งชาติ
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อกำหนดหน้าที่งานความรับผิดชอบขอบเขตงานของตำแหน่ง งาน
2. เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินผลงานเพื่อ เพิ่ มผลผลิ ตของงาน
3. เพื ่ อ พิ จ ารณาในการปรั บ เปลี ่ ย นตำแหน่ ง พนั ก งานให้ มี โ อกาสในการเติ บ โตในสายอาชีพ
4. เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำการวางแผน ปรับเปลี่ยนตำแหน่งงานในอนาคต
3. เป้าหมาย
คณะทำงานตามคำสั่ งสำนัก งานลูก เสือ แห่ งชาติ และผู้มีส่วนเกี่ย วข้ อ งเข้าร่ วมกิจ กรร มที่ 2
การจัดทำการบรรยายลักษณะงาน (JOB DESCRIPTION) ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ จำนวน 65 คน
4. วิธีดำเนินการ
4.1
4.2
4.3
4.4

เสนออนุมัติโครงการ
แต่งตั้งคณะทำงาน
ดำเนินการวางแผนการจัดประชุมคณะทำงานฯ
ประสานงานคณะทำงานฯ
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4.5 ดำเนินการโครงการ
• จัดประชุมคณะทำงานฯ
• จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานฯ
• สรุ ป ผลการจั ด ทำการบรรยายลั กษณะงาน (JOB DESCRIPTION) เสนอเลขาธิ การ
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เพื่อเห็นชอบและดำเนินการประกาศใช้ต่อ ไป
4.6 รายงานผลการดำเนินการโครงการฯ
5. ระยะเวลาและสถานที่
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึง กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมศาลาวชิราวุธ ชั้น 3 สำนั ก งาน
ลูกเสือแห่งชาติ
6. งบประมาณ
จำนวน 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ส่วนอำนวยการ งานบุคลากร และบำเหน็จความชอบ
8. ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย
สำ น ั ก งา น ลู ก เสื อ แห่ ง ชาติ ได้ จ ั ด ทำการ บรรยายลั ก ษณะงาน ( JOB DESCRIPTION)
ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เพื่อพิจารณาในการปรั บเปลี่ยนตำแหน่ง พนั กงานให้ มีโอกาสในการเติ บ โตใน สาย
อาชีพ และใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำการวางแผน ปรับเปลี่ยนตำแหน่งงานในอนาคต
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 สำนั ก งานลูก เสื อ แห่ ง ชาติ สามารถจั ด ทำการบรรยายลั กษณะงาน (JOB DESCRIPTION)
ในแต่ละตำแหน่งงานภายในสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ให้มีความเข้มแข็ งด้านการบริหารทรั พยากรบุ คคล อั น จะ
นำไปสู่การพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร เพื่อให้สอดคล้องและรองรับกับภารกิจของสำนักงานลูก เสือแห่ง ชาติ
9.2 สำนักงานลูก เสื อ แห่ ง ชาติส ามารถบริ หารทรั พยากรบุ คคลในองค์ก ร ให้ เ กิ ด ผลสั ม ฤทธิ์
ต่อภารกิจงานของหน่วยงานให้เกิดการเตรียมความพร้อมในสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต เกิดความคุ้มค่า และ
เกิดประโยชน์สูงสุด
-------------------------------------------------
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กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน สร้างความผูกพันพันในองค์กร
1. หลักการและเหตุผล
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงศึกษาธิ การ ตามพระราชบัญ ญั ติ
ลู ก เสื อ พ.ศ. 2551 ซึ ่ ง ได้ ป ระกาศใช้ เ มื ่ อ วั น ที ่ 5 มี น าคม 2551 มี ห น้ า ที ่ ร ั บ ผิ ด ชอบในการดำเนิ น การ
ตามวัตถุประสงค์ข องคณะลูก เสื อแห่ง ชาติ นโยบายของสภาลูก เสื อ ไทย และกระทรวงศึก ษาธิ การ ทำหน้ า ที่
ส่งเสริมและดูแ ลกิจ การลู กเสื อ ประสานงานดำเนินงานด้า นการส่ง เสริ มและพั ฒนากิ จการลูก เสือ และบุ ค ลา กร
ทางการลูกเสือ ให้ มีศั ก ยภาพในการบริห ารจั ด การกิจ การลู ก เสื อ ในสถานศึ กษาและในหน่ ว ยงาน ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ มีภารกิจที่สำคัญในการพัฒนาเยาวชนของชาติ ช่วยส่งเสริมและพัฒนาชี้นำเยาวชน
ให้เป็นตัวอย่างที่ ดีข องประเทศชาติ พัฒนาด้านความคิ ด มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรม จริยธรรมที่ ดี ส่ ง ผลให้
สำนักงานฯ จะต้องส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีความรู้ค วามสามารถปรับ เปลี่ยนกระบวน ทั ศ น์ ใ น
การทำงานให้สอดคล้องกับ พันธกิจ หลัก ของสำนัก งานฯ ให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนมีทั ศนคติที่ ดี ต่ อ องค์ ก ร
มีความรักและความสามั คคี ต่อกั น มีจิตเป็นสาธารณะประโยชน์ ต่อสั งคมและองค์กร และมีใจรักงานด้านบริ ก าร
อำนวยความสะดวกให้กับกิจการลูกเสือ
ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่ มพูน ความรู้ ทักษะ เสริมสร้างความเข้า ใจที่ ดีกั บ องค์ ก ร พั ฒ นาด้ า น
ความคิด มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี ในภารหน้าที่ในกิจการลูกเสือ และประสบการณ์ ด้ า น การ
ทำงานของบุคลากรเพื่อ ให้ เป็น ไปตามนโยบายของกระทรวงศึ กษาธิการ จึงได้จัดโครงการพั ฒนาบุ คลา กรเพื่ อ
เพิ่มประสิท ธิภาพการปฏิบั ติ งานให้กั บบุ ค ลากรในสัง กั ดทั้ งในส่ วนกลางและส่ว นภู มิภาค อัน จะส่ ง ผลต่ อ การ
พัฒนากิจการลูกเสือต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรอย่างต่ อเนื่อง
2.2 เพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะและประสิท ธิภาพการปฏิบัติ งานของบุ คลากร
2.3 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจถึงภารกิจการดำเนินงานของสำนักงานลูกเสือแห่ง ชาติ รวมทั้ ง
เทคนิควิธีการประสานการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ ยวข้อง และมีจิตสำนึกสาธารณะ
2.4 เพื ่ อ สร้ า งสั มพั น ธภาพที ่ ด ี แ ละให้ บุ ค ลากรได้ แ ลกเปลี ่ ย นความคิ ด เห็ นประสบการณ์
เกิดความรัก ความสามัคคีในการทำงานร่ วมกัน และพัฒนาองค์กรให้ มีภาพลั กษณ์ที่ ดีเ ป็นที่รู้จั กของบุ ค คลและ
หน่วยงานทั่วไป
3. เป้าหมาย
พนักงานและลูกจ้าง สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 100 คน ได้รับ
การพัฒนาให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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4. วิธีดำเนินการ
4.1 เสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติโครงการ
4.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
4.3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่ อวางแผนการดำเนินงานและกำหนดหัวข้ อการปร ะชุ ม
เชิงปฏิบัติการ ตามโครงการและกิจกรรม
4.4 ประสานคณะกรรมการ วิทยากรและผู้เข้าร่วมโครงการ
4.5 ดำเนินการโครงการ
- บรรยาย (Lecture)/ อภิปรายกลุ่ม (Group Discussion)
- การเสริมสร้างทักษะโดยการให้ปฏิบัติจริง (Practice)
- การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ต่อองค์กร และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
- การเรียนรู้ร่วมกัน (Learning Contract/Partners)
- ศึกษาดูงาน
- ประเมินผล
4.6 รายงานผลการดำเนินการโครงการ
5. ระยะเวลาและสถานที่
5.1 การประชุ มสั มมนาบุ ค ลากรเพื ่ อ เพิ ่ มประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บ ั ต ิ ง านฯ ใช้ เ วลา 4 วั น
ในระหว่างเดือน สิงหาคม ถึง กันยายน 2563
5.2 ดำเนินการตามโครงการและกิจกรรมที่กำหนดไว้ในเป้าหมาย
6. งบประมาณ

จำนวน 780,000 บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ส่วนอำนวยการ งานบุคลากรและบำเหน็จความชอบ
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ความสามารถ และมีทักษะในการปฏิบัติงาน สามารถนำไป
ปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
8.2 บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานของสำนักงานลูกเสื อ
แห่งชาติ รวมทั้งมีเทคนิค วิธีการประสานการดำเนิ นงานที่ดีทั้งภายในหน่วยงานและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีจิตสาธารณะในการปฏิบัติงาน
8.3 บุคลากรมีเกิดความรัก ความสามัคคี ในการทำงานร่วมกัน เกิดความรักองค์กรมีการ
พัฒนาองค์กรให้เป็นที่รู้จักของบุคคลและหน่วยงานทั่วไป
----------------------------------

แผนปฏิบัติการของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๘๙

โครงการสร้างกระบวนทัศน์เพื่ อพัฒนาลูกเสือ จิตสาธารณะตามวัตถุ ประสงค์ของคณะลูกเสือ แห่งชาติ
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์
ผลผลิต : ผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล : การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21
นโยบายรัฐบาล : 1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่ วงวัย
ยุทธศาสตร์ชาติ : 3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
การลู ก เสื อ เป็น กระบวนการหนึ่ ง ซึ ่ ง เรี ย กกั นว่ า “ขบวนการลู ก เสื อ ” (Scout Movement)
ที่ประเทศต่างๆ ทั่วโลกยอมรับเป็นเอกฉันท์ว่า เป็นขบวนการที่สามารถพั ฒนาเยาวชน ให้เ ป็น พลเมื อ งที่ มี ค วา ม
รับผิดชอบต่อตนเอง ต่อส่วนรวมและชาติบ้านเมือ งเป็น อย่างดี สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นหน่วยงานของรั ฐ
ที ่ จ ั ด ตั ้ ง ขึ ้ น มี ฐ านะเป็ น นิ ต ิ บ ุ ค คลอยู ่ ใ นกำกั บ ของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ตามพระราชบั ญ ญั ต ิ ล ู ก เสื อ
พ.ศ.2551 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2551 มีหน้าที่ความรับผิ ดชอบในการดำเนิน งานด้านการส่ง เสริ ม และพั ฒ นา
กิจการลูกเสือของชาติใ นทุ กระดั บทั่ว ประเทศโดยตรง ได้ดำเนินการฟื้นฟูกิ จการลูก เสื อทุ กระบบ ทั้ ง ในระบบ
โรงเรียน นอกระบบโรงเรียน โดยนำกระบวนการลูก เสื อมาเป็ นตั วขับ เคลื่อนในการเร่ งรัด พั ฒนาคุ ณ ภา พของ
เยาวชนไทย เพื ่ อ สร้า งคุ ณภาพความเป็ นพลเมือ งในระบอบประชาธิป ไตยอัน มีพระมหากษั ต ริ ย์ เ ป็ นประมุข
และเสริมสร้างทักษะชีวิ ต คุณธรรม จริยธรรม พัฒนาบุคลิกภาพ สุขภาพ ตลอดจนการเสริมสร้างศั กยภา พของ
นักเรียนและเยาวชนไทยให้เป็นบุ คคลที่มี คุณค่าทั้ง ต่อ ตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ โดยส่งเสริ มให้
สถานศึกษาทั่วประเทศจั ดกิจ กรรมลู กเสือ เนตรนารี ควบคู่กับการเรียนการสอนในด้านวิชาการ เช่น ส่ ง เสริ ม
และพัฒนาเยาวชนโดยใช้กฎและคำปฏิญาณของลูกเสื อ สร้างความตระหนัก ความรับผิดชอบต่อตนเองและการมี
ส่วนร่วมในการช่วยเหลื อผู้อื่น ตามอุ ดมการณ์ของลู กเสือ เนตรนารี การบำเพ็ญประโยชน์ การจัดงานชุ มนุ ม
การส่งเสริมให้เยาวชนลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ มีโ อกาสเข้าร่ว มงานชุ มนุ มทั้ งในระดั บ ท้ อ งถิ่ น
ระดับชาติ นานาชาติ การนำกระบวนการลูกเสือมาแก้ปัญหาเยาวชนและสัง คม โดยสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนเป็ น
คนที่มีความรู้และเป็นคนดี มีระเบียบวินัย มีความเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ไม่ติดยา
เสพติด เล่นการพนัน รวมทั้งการฟื้นฟูลูก เสื อวิ สามั ญในสถานศึก ษาอาชีว ศึก ษา และ กศน. โดยให้ บุ ค คลากร
ทางการลูกเสือเป็นแนวร่ว มในการพั ฒนาเยาวชน เป็นการกระตุ้นให้เยาวชน บุคคลทั่วไป หน่วยงานทั้งภาครั ฐ
และเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม พร้อมทั้งให้มีการพัฒนาปรับปรุงบริบทที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่ายลูกเสือที่มีอยู่ทั่วประเทศ
ให้เป็นศูนย์ปฏิบัติการทางการลูกเสือและแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชน

แผนปฏิบัติการของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๙๐

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริ มความจงรั กภั ก ดี ต่อ สถาบัน ชาติแ ละยึ ด มั่น การปกครองระบบปร ะชา ธิ ป ไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
2.2 เพื ่ อ ส่ ง เสริ มให้ ผ ู ้ เ รี ย นมี เ จตคติ ท ี ่ ด ี ต ่ อ บ้ า นเมื อ ง มี โ อกาสทำหน้ า ที ่ เ ป็ น พลเมื อ งดี
และมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงและมี คุณธรรม
2.3 เพื ่ อ ส่ ง เสริ มให้ ล ู ก เสือ มี จ ิต สาธารณะ ช่ ว ยเหลื อ ผู ้อ ื ่น ทุ กเมื ่ อ ตามกฎและคำปฏิ ญาณ
ของลูกเสือ
2.4 ส่งเสริมและสร้างภาพลักษณ์ที่ ดีของกิจการลูก เสือ ให้เป็น ที่ประจั กษ์ สร้างเสริมความเข้ า ใจ
ให้แก่ประชาชนทั่วไปและทุกหน่วยงานที่เกี่ย วข้อ ง โดยเฉพาะเยาวชนลูกเสือ ได้เข้าถึงอุดมการณ์ ความมุ่งหมาย
และแนวทางปฏิบัติที่แท้จริงของกิจการลูกเสือ
2.5 ส่งเสริมให้เยาวชนลูกเสือ ปฏิบัติ กิจกรรมที่ เป็นประโยชน์ ต่อ สังคม ทั้งในท้องถิ่นของตนเอง
และระดับนานาชาติ
2.6 ส่งเสริมการดำเนิน งานกิจ การลู กเสื อของสำนั ก งานลูก เสือจั ง หวั ด เพื่อ ขับ เคลื่ อ น กิ จ การ
ลูกเสือในส่วนภูมิภาค
3. แนวทางการดำเนินงาน
3.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้ สถานศึ กษาทั่วประเทศใช้ กิจกรรมลูก เสื อเป็น กิจกรรมพั ฒ นาผู้ เ รี ย น
เพื่อเสริมสร้างความเป็น พลเมือ ง (Civic Education) และการเสริมสร้างทักษะชี วิต คุณธรรม จริยธรรมของ
นักเรียนให้มากและทั่วถึงยิ่งขึ้น โดยการจัดตั้งกองลูกเสือใน สถานศึกษาทั่วประเทศให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ
การตั้งกองลูกเสือ การจัดงานชุมนุมลูกเสือทุกประเภท
3.2 ฟื ้ น ฟู ล ู ก เสื อ วิ ส า มั ญ ในสถาน ศึ ก ษาอา ชี ว ศึ ก ษาและ กศน. เพื ่ อ สร้ า งภู มิ ค ุ ้ มกั น
ลดความรุนแรงด้านพฤติกรรม และเสริมสร้างความเป็นพลเมืองของนักเรียนนัก ศึกษา
3.3 พัฒนาค่ายลูก เสือ ที่ มีความพร้ อ มให้ เป็ นศู นย์ ฝึก อบรมและแหล่ งเรียน รู้ ท างการ ลู ก เสื อ
รวมถึงส่งเสริ มสนั บสนุนให้ มีการใช้ ค่า ยลู กเสือ ในการจั ดกิจ กรรมเสริ มสร้า งทั กษะชีวิ ต สำหรับเด็ก เยาวชน
และประชาชนให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น
3.4 สนั บ สนุ นการดำเนิ นงานขององค์ ก รลู กเสื อ ในส่ว นภู มิ ภ าค สำนัก งานลูก เสื อจั งหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวั ด รวมทั้งองค์กรเครือข่ายทางการลูกเสือให้เป็นรูปธรรม
3.5 จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนา สร้างภาวะผู้นำและการมีส่วนร่วมให้กับเยาวชนลูก เสือ เพื่ อ เพิ่ ม
มาตรฐานเยาวชนในการแข่งขันกับนานาประเทศให้มากยิ่งขึ้น โดยจัดหรือส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนลูกเสื อ ได้ มี
โอกาสเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือนานาชาติให้มากยิ่งขึ้น
3.6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการสำนักงานลูกเสือแห่ งชาติใ ห้มีความทันสมัยให้ส อดคล้ อ งกั บ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมและนโยบายของรัฐบาลเพื่ อการขับเคลื่อนกิจการลูกเสื อ
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ประกอบด้วย 7 กิจกรรม รวมเป็นเงิน 62,500,000 บาท ดังนี้
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. การประชุมคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดเพื่อขับ เคลื่อนกิจการลูกเสือ ในส่วนภูมิภาค
เป็นเงิน 3,800,000 บาท
6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการขององค์กรเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กิจการลูกเสือ
เป็นเงิน 670,000 บาท
7. ลูกเสือมัคคุเทศก์ เป็นเงิน 24,000,000 บาท
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1. การจัดงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
1. หลักการและเหตุผล
สื บ เนื ่ อ งจากเมื ่ อ วัน ที่ 25 พฤศจิ ก ายน 2468 พระบาทสมเด็จ พระมงกุ ฎเกล้ าเจ้ าอยู ่หัว
พระผู้พระราชทานกำเนิ ดลู กเสื อไทย ผู้ทรงเป็นปราชญ์ในหลายด้านจนได้รับสมัญญานามว่ า “พระมหาธี ร ราช
เจ้า” เสด็จสวรรคต นับเป็นการสูญเสีย ครั้ง ยิ่ง ใหญ่ แก่ ปวงชนชาวไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง เหล่า บรร ดาลู ก เสื อ
เนตรนารี ทั้งปวง กอปรกับคณะรัฐมนตรี มีมติเ มื่อวัน ที่ 2 กันยายน 2546 กำหนดให้วันที่ 25 พฤศจิกายน เป็ น
“วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ” และคณะกรรมการบริหารลูก เสื อแห่ง ชาติ กำหนดเป็นวันสำคั ญ วั น หนึ่ ง ของ
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุ ณาธิ คุ ณ และแสดงความกตัญญู ก ตเวทิ ต า
ธรรม
ดังนั้น จึงกำหนดจัดโครงการ “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ” ประจำปี 2562 ขึ้น เพื่ อ น้ อ ม
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความกตัญญูตกเวทิตาธรรม แด่พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความกตัญญู –
กตเวทิตาธรรม โดยประกอบพิธีถวายบังคม และถวายราชสดุดี แด่พระผู้พระราชทานกำเนิ ด
ลูกเสือไทย โดยพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ
2.2 เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี ได้กระทำตนให้เป็นประโยชน์ร่วมกัน อันนำมาซึ่งความมีระเบียบ
วินัย และความสามัคคีในหมู่คณะ
2.3 เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี แต่งเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี โดยพร้อมเพรียงกัน
ออกบำเพ็ญประโยชน์ต่อสถานที่สาธารณะ
2.4 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์กิจการลูกเสือออกสู่สายตาประชาชนอย่างกว้างขวาง
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
และพร้อมที่จะกระทำตนให้เป็นประโยชน์ ตามอุ ดมการณ์
ของลูกเสือ
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4. สถานที่ดำเนินการ
ส่วนกลาง ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 สวนลุมพินี
ส่วนภูมิภาค ณ ศาลากลางจังหวัด สนามกีฬาจังหวัด หรือสถานที่ที่เหมาะสม
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 ทำหนังสือแจ้งเวียนขอความร่วมมือจัดงานไปยังสำนักงานลูกเสือจังหวั ด/สถานศึกษา
ในส่วนกลาง
6.4 ทำหนังสือแจ้งขอความอนุเคราะห์หน่วยงานต่างๆ
6.5 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน
6.6 จัดประชุมเตรียมงานให้เป็นไปตามขอบข่ายหน้าที่
6.7 จัดซื้อ – จัดจ้าง
6.8 ดำเนินการจัดงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ” / หนังสือตอบขอบคุณ
6.9 รายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่ง ชาติ
7. งบประมาณ
จำนวน 450,000 บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ลูกเสือ เนตรนารี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระผู้พระราชทานกำเนิ ดลูกเสื อไทย
9.2 ลูกเสือ เนตรนารี ปฏิบัติตามคำปฏิญาณและอุดมการณ์ของลูก เสือ
9.3 กิจการลูกเสือได้รับความสนใจ และความศรัทธามาขึ้น
11. ลักษณะโครงการ
เป็นโครงการที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี

------------------------------------
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2. การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูก เสื อแห่งชาติ
1. หลักการและเหตุผล
เนื ่ อ งจากกิจการลูก เสือ ไทยได้ร ับ พระมหากรุ ณาธิค ุ ณจากพระบาทสมเด็จ พระมงกุ ฎเกล้า
เจ้ า อยู ่ ห ั ว พระราชทานให้ แก่ ป วงชนชาวไทย เมื ่ อ วัน ที ่ 1 กรกฎาคม 2454 จากนั ้ นกิ จการลูก เสื อไทย
ได้ เ จริ ญ รอยตามพระราชปณิ ธ านในแต่ ล ะยุ ค แต่ ล ะสมั ย จนถึ ง ปั จ จุ บ ั น ครบ 109 ปี แล ะตามมาตรา 7
แห่งพระราชบัญญัติ ลูก เสื อพ.ศ. 2551 บัญญัติว่า “พระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุ ขของคณะลูก เสื อ แห่ ง ชา ติ ”
นั บ เป็ น พระมหากรุ ณาธิค ุ ณ แก่ บ รรดาลูก เสื อ เนตรนารี ท ั้ ง ปวง คณะกรรมการบริ ห ารลูก เสื อ แห่ งชาติ
จึงกำหนดให้วันที่ 1 กรกฎาคม เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของคณะลู กเสื อแห่ง ชาติ คือ “วันคล้ายวันสถาปนาคณะ
ลูกเสือแห่งชาติ” และมอบให้สำนักงานลูกเสือแห่ งชาติจั ดงานวัน คล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่ งชาติ ขึ้นเป็ น
ประจำทุกปี
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระผู้พระราชทานกำเนิดลูก เสือไทย
2.2 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ
2.3 เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี แต่งเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี ประกอบกิจกรรมบำเพ็ญ
ประโยชน์พร้อมกันทั่วประเทศ อันนำมาซึ่งความมีระเบียบวินัยและความสามัคคี
2.4 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์กิจการลูกเสือออกสู่สายตาประชาชนอย่างกว้างขวาง
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ

3.2 เชิงคุณภาพ

- ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและประชาชนทั่วไป
รับชมและมีความรู้เกี่ยวกับวันคล้ายวันสถาปนาคณะลู กเสือแห่ งชาติ
จำนวน 61,600 คน
- ผลิตสื่อสารคดี spot เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางสถานีโทรทัศน์
- ลูกเสือ เนตรนารี มีจิตสำนึกและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ พร้อมที่จะกระทำตนให้เป็นประโยชน์ตาม
อุดมการณ์ของลูกเสือ

4. สถานที่ดำเนินการ
เผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ทุกช่องทาง
5. วิธีดำเนินการ
5.1 ขออนุมัติโครงการ
5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ
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5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

ประชุมเตรียมการ
เตรียมงานและประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบความเรียบร้อย
ดำเนินการจัดงาน
ประเมินผลการดำเนินงาน

7. งบประมาณ
งบดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
จำนวน 8,200,000 บาท (แปดล้านสองแสนบาทถ้วน)
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ส่วนอำนวยการ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ลูกเสือ เนตรนารี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย์
9.2 ลูกเสือ เนตรนารี ปฏิบัติตามคำปฏิญาณและอุดมการณ์ของลู กเสือ
9.3 ลูกเสือ เนตรนารี ตระหนักถึงความสำคัญในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูก เสือแห่งชาติ
9.4 กิจการลูกเสือได้รับความสนใจ และความศรัทธาจากภาคประชาชนมากขึ้น
10. ลักษณะโครงการ
เป็นโครงการที่คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติกำหนดให้จัดขึ้น เป็นประจำทุก ปี
---------------------------------
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การจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัว
1. หลักการและเหตุผล
นับแต่พระบาทสมเด็จ พระมงกุ ฎ เกล้า เจ้ าอยู่ หัว ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าโปร ดกร ะหม่ อ ม
พระราชทานกำเนิดลูกเสื อไทย เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2454 ด้วยมีพระราชประสงค์ที่จ ะฝึกอบรมเยาวชนของ
ชาติ ตั้งแต่เยาว์วัยให้เป็น พลเมื องที่มีระเบี ยบวินั ย รู้จักเสียสละ และบำเพ็ญประโยชน์ เป็น กำลัง สำคั ญ แก่ ช าติ
บ้านเมืองในภายภาคหน้า กิจการลูกเสือได้ดำเนินตามพระราชปณิธานสืบต่ อมา โดยที่ปัจจุบันกิจการลูกเสื อ ไทย
ได้ขยายสู่ประชาชนทุ กหมู่ เ หล่า ทั่ว ประเทศ โดยเฉพาะอย่า งยิ่ ง ได้กำหนดให้ เป็น กิจ กรร มพั ฒ น าผู้ เ รี ย นใน
หลักสูตรแกนกลางการศึก ษาขั้น พื้นฐาน พ.ศ. 2551 ตามนโยบายของกระทรวงศึก ษาธิ การ ทั้งนี้หากได้ พัฒ นา
กิจการลูกเสือให้มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะเยาวชนของชาติได้รับการพัฒนาให้มีความเป็นพลเมื องมี คุณธรรมและ
ระเบี ย บวิ น ั ย มา กยิ ่ ง ขึ ้ น จ ะเป็ น ส่ ว นสำ คั ญ ในการ พั ฒ นา ปร ะเทศชา ติ ใ ห้ เ จริ ญ ก้ า วหน้ า ใน อน า คต
ซึ่งสอดคล้องกับ นโยบายในการพัฒ นาและเสริ มสร้า งความสมานฉั นท์ และความสามั ค คีข องคนในชาติ ไ ด้ เ ป็ น
อย่างดียิ่ง
ซึ่งในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พร ะเจ้ า อยู่ หั ว
องค์ประมุขของคณะลู กเสื อแห่ง ชาติ เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญู กตเวทีและน้อ มสำนึก ในพระมหากรุ ณาธิ คุ ณ
ที่พระองค์ทรงมีพระเมตตาต่อ พสกนิ กรชาวไทย และเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่ องในโอกาสมหามงคลสมั ย เฉลิ ม
พระชนมพรรษานี้ อีกทั้งเป็นการปลูกจิต สำนึก ให้ ลูก เสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสื อและบุค ลากร ทางการ
ลูกเสือมีความยึดมั่นในความจงรักภักดีต่ อชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ จึงกำหนดการ
จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 69 พรรษา
วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื ่ อ เป็ น การเฉลิ มพระเกี ย รติ พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ ห ั ว พระองค์ ป ระมุ ข ของ
คณะลูกเสือแห่งชาติ
2.2 เพื่อส่งเสริ มและสร้า งจิ ต สำนึ ก ให้ ลูก เสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลู ก เสื อ และบุ ค ลา กร
ทางการลูกเสือมีความยึดมั่นในความจงรักภักดี ต่อชาติศาสนา พระมหากษัตริย์
2.3 เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ ได้ปฏิบั ติต ามกฎ
และคำปฏิญาณตนของลูกเสือ
3. กลุ่มเป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1) ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือทั่ว ประเทศ
จำนวน 67,000 คน
2) สารคดีเฉลิมพระเกียรติองค์พระมุขของคณะลูกเสื อแห่งชาติ จำนวน 1 ชุด
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3.2 เชิงคุณภาพ
ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ ได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดี
ความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และความสามัคคีของลูกเสือทุกหมู่ เหล่า
4. ระยะเวลาในการดำเนินการ /สถานที่
28 กรกฎาคม 2563 ณ ส่วนกลางและสำนักงานลูกเสือจังหวัดทั่วประเทศ
5. วิธีดำเนินการ
5.1 ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนการดำเนินโครงการ
5.2 ส่งเสริม สนับสนุนจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เพื่ อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้ า อยู่ หั ว
ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ พร้อมกันทั่วประเทศ
5.3 ผลิตสารคดีเฉลิมพระเกียรติอ งค์ พระมุขของคณะลู กเสื อแห่ง ชาติ เพื่อเผยแพร่ทางสถานีโ ทรทั ศ น์
และสื่อออนไลน์
5.4 ประเมินผลการจัดงานและรายงานผลการดำเนินงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
6. งบประมาณ
จำนวน 4,380,000 บาท (สี่ล้านสามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ส่วนอำนวยการ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ลู ก เสื อ เนตรนารี ผู ้ บ ั ง คั บบั ญ ชาลูก เสื อ และบุ ค ลากรทางการลู ก เสือ รวมถึง ประชาชนทั ่ วไป
แสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุ ณาธิคุณต่อ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
8.2 ลู ก เสื อ เนตรนารี ได้ ร ั บ การพั ฒ นาทางสติ ป ั ญ ญา อารมณ์ สั ง คม ปลู ก ฝั ง ลั ก ษณะนิ ส ั ยที ่ ดี
มีคุณธรรม ระเบียบวินัย มีจิตอาสาบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้ อื่น ส่งผลให้เป็นพลเมืองที่มีคุ ณภาพ
ในอนาคต

---------------------------------
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4. งานชุมนุมลูกเสือสามัญแห่งชาติ ครั้งที่ 1
1. หลักการและเหตุผล
“งานชุ มนุ มลู ก เสื อ ” เป็ น กิ จ กรรมสำคั ญ ของการลู ก เสื อ เพราะสาระของงาน ชุ ม นุ ม
เป็นการปลูก ฝัง ค่า นิย มพื้ น ฐานให้ แ ก่เ ยาวชน พัฒนาความรู้ ทักษะทางการลู ก เสื อ วิชาการและเทคโน โลยี
สมัยใหม่ และแลกเปลี่ยนความคิ ดเห็น ซึ่ง กันและกัน “กระบวนการลูกเสือ” คือกระบวนการเรียนรู้ด้ว ยตนเอง
อย่ า งมี ร ะบบ เป็ น ประโยชน์ใ นการพั ฒ นาทั ้ งปั จเจกบุ ค คลและส่ว นรวม แม้ จ ะต่ า งกั น ด้ว ยวั ฒ นธรรมหรือ
ขนบธรรมเนียมประเพณี แต่สามารถสร้างเยาวชนให้ มีลั กษณะนิสั ยและค่านิย มในทางที่ ถูกที่ ค วร คือ ความมี
คุณธรรมจริยธรรม ความมีน้ำใจ และความเสียสละ เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่ าประโยชน์ส่วนตน
เพื่อเป็นการสนั บสนุ น และพัฒนาศักยภาพทางกาย สติปัญญา จิตใจ สังคม ศี ล ธรรมอั น ดี
ความเป็นพลเมืองที่ ดี มุ่งเน้นการทำงานจิตอาสา และความเข้าใจในการอยู่ร่วมกัน ในสัง คม ของลูกเสือ สามั ญ
(Scout) ซึ่งเป็นเยาวชนอายุ 8 – 11 ปี ตามคติพจน์ “ จงเตรียมพร้อม” จึงกำหนดจัดงานชุมนุมลูกเสื อ สามั ญ
แห่งชาติ ครั้งที่ 1 ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื ่ อ น้ อ มร ำลึ ก ใน พร ะมหา กร ุ ณ าธิ ค ุ ณ พร ะบา ทสมเด็ จ พร ะมงกุ ฎ เกล้ า เจ้ า อย ู ่ หั ว
พระผู ้ พระราชทานกำเนิ ด ลู ก เสื อ ไทย และแสดงความจงรั ก ภั ก ดี แ ด่ พร ะบา ทสมเด็ จ พร ะเจ้ า อยู ่ หั ว
องค์พระประมุขของคณะลูกเสือ แห่งชาติ
2.2 เพื่อให้ลูกเสือ ได้ รับ การปลู กฝั งลั ก ษณะนิสั ยที่ ดี มีคุณธรรม จริยธรรม โดยมุ่ ง เน้ น ให้ เ ป็ น
ผู้มีระเบียบมีวินัย รู้จักช่วยเหลือตนเองและหมู่ค ณะ และสามารถอยู่ร่วมกันในสั งคมอย่างสัน ติสุข สอดคล้ อ ง
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
2.3 เพื่อให้ลูกเสือ ผู้บังคับบัญชา ได้ประกอบกิจกรรมร่ วมกัน สร้างเสริมทักษะวิชาการลู ก เสื อ
พัฒนาสติปัญญา อารมณ์ สังคม และส่งเสริมให้ เยาวชนเป็ นทรั พยากรบุค คลของชาติที่ มีคุ ณภา พใน อนา คต
2.4 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของกิจการลูกเสือ ไทยให้เ ป็นที่แพร่หลาย
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
- ลู ก เสื อ รู ้ จ ัก ช่ว ยเหลือ ตนเอง / หมู ่ ค ณะมากยิ ่ง ขึ้ น เป็ น การเพิ่ มทัก ษะและเสริมสร้ าง
คุณธรรมให้แก่ตนเอง
- ลูกเสือมีความรู้ความเข้าใจที่ดีในสังคมประชาธิปไตย
- ลู ก เสื อ ไทยและลู ก เสื อ ต่ า งประเทศได้ ป ร ะกอบกิ จ กรร มร่ ว มกั น มี ค วา มสั ม พั น ธ์
แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
- ลูกเสือต่างประเทศมี ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและความสำคัญของกิจ การลู ก เสื อ
ไทย
- กิจการลูกเสือเป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วน และพร้อมที่จะให้การสนับสนุน
4. การดำเนินงาน
- ขออนุมัติโครงการ/แผนงบประมาณค่าใช้จ่าย
- แต่งตั้งคณะกรรมการ / คณะทำงาน
- เชิญประชุมคณะกรรมการ/ คณะทำงาน เพื่อจัดทำกำหนดการ/ แผนงานกิจกรรม
- แจ้งเชิญชวนลูกเสือ – เนตรนารี ไทย และต่างประเทศเข้าร่วมโครงการฯ
- ติดต่อประสานงานบุคลากรในพื้นที่ เรื่องกำหนดการ/ แผนงานกิจกรรม
- จัดเตรียมสถานที่ และอุปกรณ์การอยู่ค่ายพักแรม
- ดำเนินโครงการตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กำหนด
- รายงานผลงานโครงการฯ ต่อคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
วิธีการจัดกิจกรรม
โดยให้เยาวชนมาอยู่ค่ายพักแรม ปฏิบัติกิจกรรมและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ด้วยบรรยากาศอันอบอุ่ น
แบบไมตรีจิตมิตรภาพ แม้จะต่างด้วยวัฒนธรรม เพื่อสร้างความมีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต ความอดทน
ความเสียสละ นอกจากนั้น ยังเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดซึ่ งกันและกัน พัฒนาความรู้ ทักษะทางการลู ก เสื อ
และวิชาการสมัยใหม่ มุ่งหวังให้ผู้ที่เข้าร่วมชุมนุมได้รับประสบการณ์ชีวิ ตอย่างมีคุ ณค่า 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 : กิจกรรมปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมตามพื้นที่
5. งบประมาณ
จำนวน 21,000,000 บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน)
6. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ส่วนอำนวยการ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
7. การติดตามผล
มีคณะกรรมการฝ่า ยติด ตามและประเมิน ผล ติดต่อประสานงานทุ กฝ่า ยที่ เ กี่ย วข้ อ ง เพื่ อ ให้ ก าร
ดำเนิ น งานเป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย ตามกำหนดระยะเวลาและหลั ง เสร็ จสิ ้ น การจั ด งานจะนำข้ อสรุป
เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ และสภาลูกเสือไทยต่อไป
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือทุกหมู่เหล่า มีจิตสำนึกในการเทิ ดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
8.2 ลูกเสือ เนตรนารี ได้รับการพัฒนาทางสติปัญญา อารมณ์ สังคม ปลูกฝังลักษณะนิสัยที่ดี มีคุณธรรม
มีระเบียบวินัย รู้จักช่วยเหลือตนเองและหมู่คณะ สร้างเสริมให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในอนาคต
8.3 ลูกเสือและผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่ร่วมงานได้ประสบการณ์ทางการลูก เสือต่างประเทศ เรียนรู้ทักษะ
ลูกเสือ วิทยาการใหม่ ๆ เป็นการพัฒนาตนเองทั้งด้านภาษาต่างประเทศและวิชาการ กิจกรรม
ทางการลูกเสือที่ทันสมัย
8.4 ได้เสริมสร้างกระชับความสัมพันธ์อันดีทางการลูกเสือระหว่างลู กเสือ ไทยและลูกเสื อนานาชาติที่เข้ า
ร่วมงานชุมนุม รวมทั้งได้เผยแพร่ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ ดีของประทศไทย คณะลูกเสือไทย
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5. การประชุมคณะกรรมการลูกเสือจังหวัด เพื่อขั บเคลื่อ นกิจ การลู กเสือในส่วนภูมิภาค
1. หลักการและเหตุผล
ตามบทบั ญ ญั ต ิ แ ห่ ง พระราชบั ญ ญั ต ิ ล ู ก เสื อ พ.ศ. 2551 มาตรา 28 ได้ ก ระจายอำนาจ
การบริหารงานลูกเสือ ไปยัง ส่ว นภู มิภาค โดยมีสำนักงานลูก เสือจั งหวั ดและในแต่ล ะจั งหวั ดให้ จั ด ร ะเบี ย บการ
ปกครองลู ก เสื อ โดยมีค ณะกรรมการบริ หารลูก เสือ จัง หวั ด ประกอบด้ ว ย ผู ้ว ่ าราชการจั ง หวั ด เป็ น ประธาน
กรรมการ รองผู ้ ว ่ า ราชการจั ง หวัด เป็ น รองประธานกรรมการ ปลั ด จั ง หวั ด นายกเหล่ า กาชาดจั งหวัด
ผู้บังคับการตำรวจภูธ รจัง หวั ด นายกองค์การบริ หารส่ วนจั ง หวั ด นายอำเภอ นายกเทศมนตรี นายกสมาคม
การศึกษาเอกชนจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา ผู้แทนสถานศึก ษา
อาชี ว ศึ ก ษา ผู ้ แ ทนค่า ยลู ก เสื อ จั ง หวั ด ผู ้ แทนสมาคมสโมสรลู กเสื อ ผู ้ แทนลู ก เสื อ ชาวบ้ าน และกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกิน 10 คน โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึก ษา เขต 1 เป็นกรรมการ
และเลขานุการ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานลูกเสือของคณะกรรมการลูกเสือจังหวั ดเป็น ไปตามวัตถุประสงค์ ข อง
คณะลูกเสือแห่งชาติและบังเกิด ผลดีต่ อกิจการลูกเสื อ จึงได้จัดโครงการประชุมคณะกรรมการลูกเสื อจังหวัดขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้การพัฒนากิจการลูก เสือ จังหวัด เป็ นไปตามบทบัญญั ติ ตามพระราชบั ญ ญั ติ ลู ก เสื อ
พ.ศ. 2551
2.2 เพื่อให้การดำเนินการของการบริหารจัดการกิจการลูกเสือของสำนักงานลูก เสือจัง หวั ด เป็ น
รูปธรรม และขับเคลื่อนกิจการลูกเสือในส่วนภูมิภาค
3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
คณะกรรมการลูกเสือจังหวัด 77 จังหวัดๆละ 30 คน
เชิงคุณภาพ
การบริ ห ารจัด การกิจ การลู กเสื อ ของสำนั ก งานลู ก เสื อ จั ง หวั ด เป็ นไปตามบทบัญ ญั ติ ตาม
พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551
4. การดำเนินงาน
4.1 ให้แต่ละจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการลู กเสื อจังหวั ด พร้อมทั้งส่งรายชื่อคณะกรร มการไป
ยังสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เพื่อแจ้งให้คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติทราบ
4.2 โอนเงินค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการลูกเสือจั งหวัด
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4.3 ให้สำนักงานลูกเสือจังหวัดรายงานผลการประชุมและการดำเนินงานไปยังสำนักงานลู ก เสื อ
แห่งชาติเพื่อทราบ
4.4 เสนอผลการประชุมของคณะกรรมการลูก เสือจัง หวัดรายการคณะกรรมการบริหารลู ก เสื อ
แห่งชาติ และเสนอสภาลูกเสือไทย
4.5 ประสานและติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานลูกเสื อจังหวั ด
5. ระยะเวลาดำเนินงาน
เดือนมีนาคม – กันยายน 2563
6. งบประมาณ
จำนวน 3,800,000 บาท (สามล้านแปดแสนบาทถ้วน)
โอนเงินให้สำนักงานลูกเสือจัง หวัด เพื่อดำเนินการจัดประขุมคณะกรรมการลูก เสือจั งหวั ด 76
จังหวัดๆละ 50,000 บาท เป็นเงิน 3 ,800,000 บาท
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ส่วนอำนวยการ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
การพั ฒ นากิ จการลูก เสือ ในส่ ว นภู มิภ าคเป็ นไปในทิ ศ ทางเดีย วกั น ครอบคลุ มพื ้ นที ่ อย่ าง
เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
-----------------------------------------
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6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรเพื่ อขับเคลื่อนกิจการลูก เสื อ
1. หลักการและเหตุผล
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ข้อ 6 ยุทธศาสตร์ชาติด้านกการปรั บสมดุ ล และ
พั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ มี เ ป้ า หมายการพัฒ นาที่ ส ำคั ญ เพื ่ อ ปรั บ เปลี ่ ยนภาครั ฐ ที่ ย ึดหลัก
“ภาครัฐของประชาชนเพื่อ ประชาชน และประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีข นาดที่เหมาะสมกั บ บทบาท
ภารกิจ แยกแยะบทบาท หน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่ในการกำกั บหรื อในการให้ บริการในระบบเศรษฐกิ จ ที่ มี
การแข่งขัน มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทำงานให้มุ่ง ผลสั มฤ ทธิ์และผลปร ะโยชน์
ส่วนรวมมีความทัน สมัย และพร้อมที่จะปรับ ตั วให้ ทัน ต่อ การเปลี่ยนแปลงของโล กอยุ่ ตลอดเวลา โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหม่ ระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้ มค่ า
และปฏิบัติงานเทียบได้กับ มาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิ ดโอกาสให้ ทุ ก ภาค
ส่ ว นเข้ า มามี ส ่ ว นร่ว ม เพื ่ อ ตอบสนองความต้ อ งการของประชาชนได้ อ ย่า งสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบบริหารองค์ กร เพื่อพัฒนาระบบงานและองค์ กรให้ เ ข้ า
สู่มาตรฐานสากล
ทั้งนี้ เพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนการ วิธีการทำงาน และปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม
และค่ า นิ ย มในการทำงานของบุค ลากร ปรั บ เป็ น การทำงานเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ บุ ค ลากรให้ มี ค วามเข้ าใจใน
ยุทธศาสตร์การทำงานเป้าหมาย
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้สำนักงานลูกเสือแห่งชาติดำเนินการบริหารจัดการองค์กรสู่มาตรฐานสากล
2.2 เพื่อให้หน่วยงานภายในของสำนั กงานลู ก เสื อแห่ง ชาติมีการสร้า งนวัต กรร มหรื อ พั ฒ นา
กระบวนการทำงานเพื่อพัฒนากิจการลูกเสือ
2.3 เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการระบบติ ดตามและประเมิ นผลของสำนักงานลู กเสื อแห่ ง ชา ติ
รองรับการทำงานแบบบูรณาการให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสา มารถขับเคลื่ อนกิจการลูกเสื อ
3. เป้าหมาย
การพัฒนานวัตกรรมหรือกระบวนการทำงานของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 6 เรื่อง
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4. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

ตัวชี้วัด
หน่วยงานภายในสำนักงานลูกเสือ
แห่งชาติสร้างนวัตกรรมหรือพัฒนา
กระบวนการทำงานเพื่อพัฒนา
กลุ่มเป้าหมาย
ร้อยละของนวัตกรรมหรือกระบวนการ
พัฒนาการทำงานที่พัฒนาขึ้นมีความ
สอดคล้องกับความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติสร้างนวัตกรรม
หรือพัฒนากระบวนการทำงานเพื่อพัฒนา
กลุ่มเป้าหมาย 6 นวัตกรรมหรือ
กระบวนการ
ร้อยละ100ของนวัตกรรมหรือกระบวนการ
พัฒนาการทำงานที่พัฒนาขึ้นมีความ
สอดคล้องกับความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย

5. ผลผลิตโครงการ (Output)
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติมีการสร้างนวัตกรรมหรือกระบวนการทำงานเพื่อพั ฒนากลุ่มเป้า หมาย
6. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติขับเคลื่อนนวัตกรรมวิชาการหรือพั ฒนากระบวนการทำงานเพื่อ พั ฒ นา
กลุ่มเป้าหมายที่สอดคล้องกับความต้อ งการ
7. แนวทางการดำเนินงาน
7.1 ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ บ ทบาทและภารกิ จ ของสำนัก งานลู ก เสื อ แห่ง ชาติ อ ย่ างเป็ น ระบบ
โดยมุ่งเน้นถึงการทบทวนและตรวจสอบพัน ธกิจและอำนาจหน้าที่ การจัดวางโครงสร้างองค์การและระบบงาน
ผลสัมฤทธิ์ การใช้ทรัพยากร การบริหารจัดการทรัพย์สินและอัตรากำลังของหน่วยงานอย่ างจริงจัง อันจะนำไปสู่
การเพิ่มประสิทธิภาพ
7.2 นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนาให้มีการนำข้อมูลและข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้
ในการพัฒนานโยบาย การตัดสินใจ การบริหารจัดการ การให้บริการ รวมถึงการเชื่อมโยงการทำงานและข้อมูล
ระหว่างองค์กรทั้งภายในและภายนอก
7.3 การจัดประชุมคณะทำงาน 7 คณะ
1) คณะทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานลูกเสือแห่ งชาติ
2) คณะทำงานพัฒนาค่ายลูกเสือและการหารายได้
3) คณะทำงานแก้ไขปรับปรุงการดำเนินการด้านบุคลากร
ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
4) คณะทำงานพัฒนางานด้านวิชาการ ด้านหลักสูตรลูกเสือและบุคลากรทางการ
ลูกเสือ และพิธกี ารลูกเสือ
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5) คณะทำงานจัดทำข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
6) คณะทำงานสำรวจความต้องการของสังคมต่อสำนัก งานลูกเสือ แห่งชาติ
7) คณะทำงานจัดทำกฎหมายว่าด้วยการเบิกจ่ายของสำนั กงานลูกเสือแห่งชาติ
7.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและทบทวนแผนการขับเคลื่อนการปฏิบั ติงาน
8. งบประมาณ
จำนวน 670,000 บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สำนักงานลูกเสือ แห่ ง ชาติ มีการทำงานเชิ งยุ ทธศาสตร์ ที่ มุ่ง ผลสั มฤทธิ์ข องงาน มี ร ะบบการ
ติดตามประเมินผลและการดำเนินนวัต กรรมวิชาการที่ มีประสิท ธิภาพเป็ นองค์ก รแห่ งการเรี ยนรู้และการจั ด การ
ความรู้อย่างเป็นระบบ

------------------------------------------------
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7. ลูกเสือมัคคุเทศก์
1. หลักการและเหตุผล
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการพั ฒนาลูก เสือ ด้านการมัค คุเทศก์ โดยมุ่งหวังในการสร้า งผู้ น ำ
รุ่นใหม่ที่รอบรู้ และเรียนรู้ผ่านสถานการณ์จริ ง ด้านการมั ค คุ เ ทศก์ ซึ่งสอดคล้อ งกับ แผนยุท ธศาสตร์ ด้ า น การ
เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพและทุนมนุ ษย์ ให้มีคุณภาพสูง อีกทั้งยังเป็นทุนทางสังคมที่สำคัญ ในการขับเคลื่อ น
การพัฒนาประเทศ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 - 2564
มุ่งเน้นให้ความสำคัญ กับการวางรากฐาน และแก้ไขปัญหาที่เป็นอุ ปสรรคสำคั ญต่ อการพัฒนาการท่ องเที่ ย วของ
ประเทศ ทั้งด้านคุณภาพแหล่ ง ท่องเที่ยว บุคลากรการท่องเที่ยว และโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการสร้ า งความ
สมดุลของการพัฒนา ทั้งในมิติของพื้นที่ เวลา กิจกรรม รูปแบบ และกลุ่มนักท่องเที่ยว เพื่อการสร้างรายได้ แ ละ
กระจายรายได้สู่ชุมชนและการเตรีย มความพร้อ มของอุต สาหกรรมท่ องเที่ย วสู่ การเติบ โตในอนาคตบนพื้ นฐาน
ของการลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสมัย ใหม่ ตลอดจนการให้ความสำคัญ กับการทำงานอย่า งบู ร ณาการ
ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และระหว่างประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับ งานกิจกรรมลู กเสื อ ที่ จ ะพั ฒ นา
เยาวชนให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบช่วยสร้างสรรค์ สัง คมให้เจริญ ก้าวหน้า ดังนั้น นับเป็นส่วนช่วยในการ
พัฒนาประเทศอีกทางหนึ่ง
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ จึงได้กำหนดจัดการฝึกอบรมลูกเสือมัคคุ เทศก์ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ และเป็นการพัฒนาลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ ให้มีส มรรถนะด้านการมัค คุ เ ทศก์
รวมทั้งนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปใช้ให้ เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อ ประเทศชาติต่ อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือมีค วามรู้ ความเข้าใจด้านมัคคุเทศก์
2.2 เพื่อให้ลูกเสือมีทักษะด้านมัคคุ เทศก์
2.3 เพื่อให้ลูกเสือสามารถนำความรู้และทักษะด้านมั คคุเ ทศก์ไ ปใช้ในการปฏิบั ติจริง
ช่วยเหลือและพัฒนาชุมชนในท้องถิ่น
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ประชุมปฏิบัติการออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมลูกเสื อมั คคุเ ทศก์ จำนวน 1 หลักสูตร
3.1.2 จัดฝึกอบรมลูกเสือ บุคลากรทางการลูกเสือและบุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จำนวน 1,250 คน
3.1.3 ผลิตสื่อกิจกรรมลูกเสือ
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3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 หลักสูตรฝึกอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์ มีคุ ณภาพ สามารถนำไปใช้ฝึกอบรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3.2.2 ลูกเสือ บุคลากรทางการลูกเสือและบุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ ง มีความรู้ ความ
เข้าใจ มีทักษะด้านมัคคุเทศก์ และสามารถนำความรู้และทักษะด้านมัคคุเทศก์ไปใช้ ในการปฏิบัติจริง
3.2.3 มีสื่อเพื่อการประชมสัมพันธ์กิจกรรมลูก เสือ
4. วิธีการดำเนินการ
4.1 ขออนุมัติโครงการ
4.2 แต่งตั้งคณะทำงานออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์
4.3 ประชุมปฏิบัติการออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์
4.4 แต่งตั้งคณะวิทยากรและคณะทำงาน
4.5 ประชุมคณะวิทยากรและคณะทำงาน เพื่อเตรียมความพร้อมการฝึกอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์
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. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ส่วนพัฒนาลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ลูกเสือมัคคุเทศก์สามารถช่วยงานด้านการท่องเที่ย วในชุมชนที่ตนเองรับผิดชอบ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8.2 แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนได้รับการยกระดับการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ
8.3 เป็นต้นแบบการบูรณาการดำเนินการท่องเที่ยวของภาครัฐ เอกชนและประชาสังคม
-----------------------------------------------------
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบ รูปแบบการบริหารจัดการกิจการลูกเสือตามหลักธรรมาภิ บาล
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. โครงการพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนิน งาน
ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
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โครงการตรวจสอบด้านการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ
และเปิดคลินิกให้คำปรึกษาแนะนำ
สอดคล้องกับประเด็น เรื่อง การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
สอดคล้องกับยุ ทธศาสตร์/นโยบายของรัฐ บาล ข้อ 12 การป้องกันปราบปรามการทุจริ ตประพฤติมิชอบ และ
กระบวนการยุติธรรม
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์/ นโยบายกระทรวงศึ กษาธิ การ ข้อ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่ งเสริ มให้ ทุ ก
ภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สำนั กงานลู กเสื อแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบรูปแบบการบริ หารจัดการ กิ จ การ
ลูกเสือตามหลักธรรมาภิบาล
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผ ล :
เพื่ อ ให้ เป็นไปตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลู กเสื อแห่ งชาติ ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานและอำ นาจหน้ า ที่
ของส่วนงานสำนั ก งานลู ก เสื อ แห่ ง ชาติ พ.ศ.2551 ข้ อ 5 (1) และระเบี ย บ คณะกรรมการ บริ ห าร ลู ก เสื อ
แห่งชาติ ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน พ.ศ.2554 ข้อ 15 (1) ที่กำหนดให้ห น่ ว ยตรวจสอบภายในมี ห น้ าที่
และความรั บ ผิ ด ชอบ กำกั บ ดู แ ลเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ และประเมินผลการปฏิบัติ งานด้านงบปร ะมาณ
ตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ รายได้ ทรัพย์สินอื่น ๆ และสิทธิประโยชน์ ข องสำน ั ก งา น ลู ก เสื อ
แห่งชาติ (สำนักงาน) ให้เป็นไป ตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง และนโยบาย ประกอบกั บ จากการ
ตรวจสอบการปฏิ บัติ งานด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ ระหว่างปี ง บปร ะมา ณ พ.ศ. 2552 ให้ เ ป็ น ไป ตา ม
ข้ อ บั ง คั บ คณะกรรมการบริ หารลูก เสือ แห่ งชาติ ว่า ด้ว ยการใช้ จ่า ยเงิน หรื อ รายได้ข องสำนั ก ลู ก เสื อ แห่ ง ชา ติ
พ.ศ. 2554 ยังพบการปฏิบัติงานที่ยังต้องปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามข้อ กำหนดให้ถูก ต้อง
หน่วยตรวจสอบภายในได้ ต ระหนั ก ถึ ง ความเสี ่ ย งใน เรื่ อ งดั ง กล่ า ว อั น อาจนำไปสู่ ค วาม
เสียหายของ สลช. จึงได้จัดทำโครงการคลินิก ให้ ค ำปรึ ก ษาเบื้ อ งต้ น ในเรื่ อ งการปฏิ บั ติ ท างการเงิ น ให้ เ ป็ น ไป
ตามข้อกำหนด และจะทำการตรวจสอบ การปฏิบัติ ง านจริ ง พร้ อ มทั้ ง ให้ข้ อเสนอแนะควบคู่กั นไป เพื่ อให้ ข้ อมู ล
ทางด้านการเงิน และการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ถูกต้องและเชื่อถือได้
2. วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้ความเชื่ อมั่ นแก่ บุค คลที่เ กี่ยวข้อ งต่ อความถูก ต้อ ง และเชื่อถือได้ของข้อ มู ล ทางการ เงิ น
และการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3. เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ : ข้อมูลทางการเงิน และการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
ถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้
เชิงปริมาณ : รายงานผลการตรวจสอบ และให้ข้อเสนอแนะด้านการเงิ น และการปฏิบัติตามกฎหมาย
ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑ ฉบับ
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4. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน :
1) ศึกษาและรวบรวมกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2) ตรวจสอบและสังเกตการณ์ด้านการรับ-จ่าย-เก็บรักษาเงินรายได้ทุกประเภท
3) ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ
4) ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งในการปฏิ บ ั ต ิ ต ามกฎหมาย ข้ อ บั ง คั บ ระเบี ย บจากเอกสารหลั กฐาน
ด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ
5) สอบทานการบันทึกบัญชี การลงทะเบียนคุมต่างๆ
6) ตรวจสอบการจัดทำงบเทียบยอดเงินฝากธนาคารทุกบัญชีเงินฝากธนาคาร
7) ตรวจสอบความถู ก ต้อ งของรายงานการเงิน ประจำปีทุ กรายงาน (รายงานการเงินตรวจ สอบของ
ปีงบประมาณ 2562)
8) สรุปผลการตรวจสอบ วิเคราะห์ และจัดทำรายงานผลการตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะ
9) ติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยรับตรวจ
10) เปิดหน่วยงานในลักษณะคลินิก ให้ คำปรึก ษาเพื่อ ลดความเสี่ยงในการปฏิบั ติงานด้านการเงิน และ
การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้องแก่บุคลากรของสำนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
7. ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
ระหว่างวันที่ ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563
8. สถานที่ดำเนินการ: หน่วยตรวจสอบภายใน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
9. งบประมาณ : จำนวนเงิน 79,650 บาท
10. ผู้รับผิดชอบโครงการ : หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
11. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย: จำนวนร้อยละของรายการที่ตรวจสอบซึ่งได้รับคำแนะนำ หรือข้อเสนอแนะ
ในการปฏิบัติงานด้านการเงิน และการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ได้รับการนำไป
ปฏิบัติได้ถูกต้อง
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ข้อมูลทางการเงิ น และการปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย ข้ อ บั ง คั บ ระเบี ย บ
ที่เกี่ยวข้อง ถูกต้อง ครบถ้วนเชื่อถือได้

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

แผนปฏิบัติการของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๑๑

โครงการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายใน
สอดคล้องกับประเด็น เรื่อง การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
สอดคล้องกับยุ ทธศาสตร์/นโยบายของรัฐ บาล ข้อ 12 การป้องกันปราบปรามการทุจริ ตประพฤติมิชอบ และ
กระบวนการยุติธรรม
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์/ นโยบายกระทรวงศึ กษาธิ การ ข้อ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่ งเสริ มให้ ทุ ก
ภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สำนักงานลูกเสื อแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบรูปแบบการบริหารจั ด การกิ จ การ
ลูกเสือตามหลักธรรมาภิบาล
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.หลักการและเหตุผล :
ด้วยพระราชบั ญญั ติวินั ยการเงินการคลั งของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 บัญญัติให้ หน่วยงานของ
รัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ ยงโดยให้ถื อปฏิบัติ ต า มมา ตร ฐา น
และหลั ก เกณฑ์ ที่ ก ระทรวงการคลั ง กำหน ด ตามหนั ง สื อ กระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค 0409.3/ว 105
ลงวันที่ 5 ตุลาคม และระเบียบ คตง. ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2546 กำหนดให้ผู้ตรวจสอบ
ภายใน มีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบ และประเมินความเพี ยงพอและความมีประสิทธิผล ของการควบคุ ม
ภายในที ่ ฝ ่ ายบริ หารกำหนดโดยการสอบทานการประเมิ นของฝ่ ายบริ หารและรายงานผลการประเมิ น ด้ ว ยความ
ระมัดระวังรอบคอบ
หน่ วยตรวจสอบภายในจึ งได้ จ ั ดทำโครงการสอบทาน และประเมิ นผลการควบคุ มภายในตามที่
กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อสรุปความเห็นและจัดทำรายงานว่าระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอ และมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล
หรือไม่ เพียงใด
2. วัตถุประสงค์ :
เพื ่ อ ให้ ความเชื ่ อ มั ่ นต่ อระบบการควบคุ มภายในของสำนั กงานลู กเสื อแห่ งชาติ (สำนั กงาน)
ว่าเหมาะสมเพียงพออย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานจะบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุ ประสงค์
3. เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ : สำนักงานได้ดำเนินการตามวิธีการควบคุมภายในที่กำหนดอย่างเพียงพอ และมีประสิทธิผล
เชิงปริมาณ : รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุ มภายใน 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. สถานที่ดำเนินการ : หน่วยตรวจสอบภายใน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. งบประมาณ : จำนวนเงิน 32,150 บาท
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ : หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
9. ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย : จำนวนร้อยละของข้อเสนอแนะ ที่สำนักงานนำไปปรับปรุง การควบคุมภายใน
ให้มีความเพียงพอ และมีประสิทธิผล
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ระบบการควบคุมภายในของสำนักงานมีความเหมาะสมเพีย งพอ
อย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานจะบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์
------------------------------------------
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โครงการตรวจสอบการดำเนินงานของส่วนอำนวยการ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
สอดคล้องกับประเด็น เรื่อง การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์/ นโยบายของรัฐ บาล ข้อ ๑๒ การป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติ มิช อบ และ
กระบวนการยุติธรรม
สอดคล้องกับยุ ทธศาสตร์/นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่ง เสริ มให้ ทุ ก
ภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
สอดคล้องกับยุ ทธศาสตร์ สำนั กงานลู กเสือแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบรูปแบบการบริหารจั ดการ กิ จ การ
ลูกเสือตามหลักธรรมาภิบาล
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล :
ด้ ว ยส่ ว นอำนวยการ สำนั ก งานลู ก เสื อ แห่ ง ชาติ (สลช.) มี ห น้ า ที ่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบ
กลุ่มช่วยอำนวยการ งานช่ ว ยอำนวยการ และประสานงาน งานคณะกรรมการ งานบุ ค ลากร และบำเหน็จ
ความชอบ งานนิ ต ิ ก า ร งา นลู ก เสื อ ชา วบ้ า น กลุ ่ ม บริ ห า รสำนั ก งาน งา น กา รเงิ น บั ญ ชี แ ละพั สดุ
งานนโยบายและยุ ท ธศาสตร์ งานเทคโนโลยี ส ารสนเทศ งานการประชาสั มพั น ธ์ จากการตรวจสอบ
การดำเนินงานตามแผนปฏิ บั ติ ง านประจำปี ง บประมาณ ในปี ที่ ผ่ า น ๆ มา พบว่า ส่วนอำนวยการ รับผิดชอบ
โครงการหลากหลายเป็นจำนวนมาก และหลายโครงการได้รับการจัดสรรงบประมาณสูงมาก
หน่วยตรวจสอบภายในได้ตระหนักถึ งความเสี่ยง ที่สำคัญในการดำเนินงาน และการบริหารจัดการของ
สลช. จึงได้จัดทำโครงการตรวจสอบการดำเนิ นงานของส่ วนอำนวยการ (อย่างน้อย 2 เรื่อง) เพื ่ อ ศึ ก ษา วิ เ ครา ะห์
ข้อจำกัด ผลกระทบ ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ
ประเมิ น ผลการปฏิ บ ัต ิง านด้ านงบประมาณ เพื ่ อใช้ เป็น ข้อมูลในการให้ ข ้อเสนอแนะต่ อหน่ วยรั บตรวจให้มีการ
ดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
2. วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้ค วามเชื่ อ มั่ น ต่ อ ความมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพประสิ ท ธิ ผ ลของการดำเนิ น งาน
การบริหารจัดการ ในการปฏิบัติงานให้สำเร็จตามแผนปฏิบั ติงานประจำปีงบประมาณของหน่วยรับตรวจ
3. เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ : การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
สามารถดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
คุ้มค่า โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
เชิงปริมาณ : รายงานผลการตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะด้านการดำเนินงาน จำนวน ๑ ฉบับ
4. วิธีดำเนินการ :
1) สอบทานวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการ
2) ศึกษา กฎ ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
3) สอบทานเอกสาร หลักฐาน สัญญาหรือข้อผูกพันต่างๆ
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4) สังเกตการณ์การดำเนินงาน การบริหารจัดการของส่วนอำนวยการ และ สลช.
5) สอบถามข้อจำกัด ปัญหา อุปสรรค ผู้เกี่ยวข้อง
6) สรุปผลการตรวจสอบ วิเคราะห์ และจัดทำรายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงาน
และให้ข้อเสนอแนะ
7) ติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของหน่ วยรับตรวจ
5. ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2563
6. สถานที่ดำเนินการ :
หน่วยตรวจสอบภายใน หน่วยงานและสถานที่ที่เกี่ยวข้อง
7. งบประมาณ : จำนวนเงิน 90,200 บาท
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ : หน่วยตรวจสอบภายใน
9. ตัวชี้วัด : จำนวนร้อยละของรายการข้ อ เสนอแนะในการดำเนิ น งานได้ รั บ การนำไปปฏิ บั ติ
ให้การดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างมี ประสิ ทธิภาพ ประสิทธิผลและคุ้มค่า
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : การดำเนินงานตามแผนปฏิบั ติงานประจำปีงบประมาณ ของส่วนอำนวยการ
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ สำเร็จภายในระยะเวลาที่ ก ำหนด และบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล
-----------------------------------------------------
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โครงการประชาสัมพันธ์กิจการลูกเสือ
แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต ผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ยุทธศาสตร์ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 5. พัฒนาระบบ รูปแบบการบริหารจัดการกิจการลูกเสือ
ตามหลักธรรมาภิบาล
.............................................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
สำนั ก งานลู ก เสื อ แห่ ง ชาติ เป็ น หน่ ว ยงานของรั ฐ มี ฐ านะเป็ น นิ ต ิ บ ุ ค คลอยู ่ ใ นกำกั บ ของ
กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของคณะลูก เสือแห่งชาติ ตามนโยบายของสภาลู ก เสื อ
ไทย
และกระทรวงศึก ษาธิ การ รวมทั้งเป็ นสมาชิ ก องค์ การลู ก เสื อโลกซึ่ ง มี ส มาชิก จำนวน 169
ประเทศจากทุกภูมิภาคทั่วโลก การดำเนินงานในการใช้กระบวนการลูกเสือเพื่อ พัฒนาเยาวชนและประชาชนทั่ ว
ประเทศ และการส่งเสริมและพัฒนาประสานความร่ว มมือกับทุ กภาคส่วนเป็นภารกิจหลัก รวมทั้งการสร้างความ
เข้าใจอันดี ระหว่างหน่วยงาน สถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศและต่า งประเทศ จึงมีความสำคั ญ
อย่างยิ่ง ดังนั้นเพื่อให้หน่วยงานดังกล่าวรวมทั้ งประชาชนมี ความรู้ ความเข้าใจในบทบาท ภารกิจการดำเนินงาน
การเผยแพร่ข้อ มู ลข่า วสารผ่า นสื่ อในรู ปแบบต่า ง ๆ ไปยังกลุ่มเป้าหมายให้ เกิ ด ความรู้ ความเข้ า ใจในทิ ศ ทาง
เดียวกัน ให้เกิดความเชื่อมั่น ศรัทธาและเสริมสร้างความร่วมมือร่วมกัน
สำนักงานลูกเสื อแห่ งชาติ จึงได้จัดโครงการประชาสั มพั นธ์ ข องหน่ วยงานขึ้ น เพื่ อ เผยแพร่
ภารกิจของหน่วยงานและกิจกรรมของลูกเสือทั่วประเทศสู่สาธารณชนผ่านสื่อ ต่าง ๆ
2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร และสร้างความรู้ ความเข้าใจ นโยบาย ภารกิจการบริหารงานของ
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติให้ทราบอย่างทั่วถึง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
2.2 เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่สำนักงานลูกเสือแห่ งชาติ
2.3 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกเสือ เนตรานารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเครือข่ายระหว่างประเทศ และ
เพื่อให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนกิจการลูกเสือของชาติ
3. เป้าหมาย
- ลู ก เสื อ เนตรนารี ผู ้ บ ั ง คั บ บั ญชาลู ก เสือ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา เยาวชน และประชาชน
หน่วยงาน ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน มีความรู้ ความเข้าใจ และเจตคติ ที่ ดี ต่ อ กิ จ การ
ลูกเสือ ให้ความสนใจและพร้อมให้การสนับสนุน
- สำนักงานลูกเสือแห่ง ชาติ เป็ นที่รู้จั กทั่ว ไปอย่า งแพร่ห ลาย และประชาชนได้มี ส่ ว น ร่ ว มให้
การสนับสนุน
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4. กิจกรรมและการดำเนินการ
4.1 การจัดทำสื่อเพื่อเผยแพร่และการพัฒนาฐานข้อมูลเวปไซค์
4.2 จัดแถลงข่าวกิจกรรม/โครงการประจำปี 2563
5. ระยะเวลาดำเนิน
ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563
6. งบประมาณ
จำนวน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
7. ผู้รับผิดชอบ
งานประชาสัมพันธ์ ส่วนอำนวยการ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ รวมทั้งประชาชนทั่วไป ได้รับข่าวสาร ความรู้
ความเข้าใจ นโยบาย แนวทางและภารกิจของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติอย่างทั่วถึงและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
8.2 กิจการลูกเสือไทยเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย เกิดภาพลักษณ์ที่ดีแก่สำนักงานลูกเสือ
แห่งชาติ
8.3 กระชับความสัมพันธ์ที่ดีและความเข้าใจอันดีระหว่างลูกเสือ เนตรานารี ผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือ หน่วยงานและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประเทศสมาชิกอื่นๆ ทั่วโลก
8.4 ภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งภาคีเครือข่ายระหว่างประเทศมีส่วนร่ว มในการส่ง เสริม
สนับสนุนกิจการลูกเสือของชาติ
--------------------------------------
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โครงการพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์
ผลผลิต ผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ยุทธศาสตร์ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 5. พัฒนาระบบ รูปแบบการบริหารจัดการกิจการลูกเสือ
ตามหลักธรรมาภิบาล
.............................................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อเสริมสร้า งกระบวนการทำงานร่ ว มกั นในการป้ อ งกั นและปราบปรา มการทุ จ ริ ต
โดยยึ ด กรอบยุท ธศาสตร์ช าติ ว ่า ด้ ว ยการป้อ งกั นและปราบปรามการทุจ ริ ต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564)
ของสำนักงานคณะกรรมการป้อ งกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) เป็นแนวทางในการ
จัดทำแผนปฏิบั ติก ารดัง กล่าว และเพื่อ ให้ เ กิด การดำเนิน กิจ กรรมตามแผนปฏิบั ติ การป้อ งกั น การ ทุ จ ริ ต และ
ประพฤติ มิ ช อบ ประจำปี ง บประมาณ พ.ศ. 2 563 ในยุ ท ธศาสตร์ ท ี ่ 3 พั ฒ นาระบบป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต
เชิงรุกและรั ฐ บาลได้ มีน โยบายให้ นำการประเมิน คุ ณธรรมและความโปร่ งใสในการดำเนิ นงานของหน่ ว ยงาน
ภาครัฐ มาใช้เป็นมาตรการป้อ งกัน การทุจริ ต เชิ งรุ กกั บทุ กหน่ว ยงานของรั ฐ ซึ่งได้กำหนดกรอบกา รปร ะเมิ น
คุณธรรมและความโปร่ง ใสในการดำเนิน งาน 5 ดัชนี คือ ความโปร่งใส ความพร้อมรับผิ ด ความปลอดจากการ
ทุจริตในการปฏิบัติงาน วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน โดยหากหน่วยงานมี
ผลการประเมินอยู่ในระดับสูง ก็จะสะท้อนภาพลักษณ์ที่ดีในการดำเนินงานด้านต่างๆ
ดังนั้น ส่วนอำนวยการ สำนักงานลูกเสือแห่ง ชาติ จึงเห็นควรจัด โครงการพัฒนาการปร ะเมิ น
คุณธรรมและความโปร่ งใส ในการดำเนินงานของสำนั กงานลู กเสือ แห่ งชาติ เพื่อให้พนักงาน เจ้ า หน้ า ที่ แ ละ
ลูกจ้างในสังกัดสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่ ง ใส
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ นำไปสู่การยกระดับคุ ณธรรมและความโปร่ งใสในการดำเนิน งานให้ สู ง ขึ้ น
โดยการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานภายในองค์ กร เพื่อให้หน่วยงาน มีคุณธรรม จริยธรรม มีความโปร่ ง ใส
ตรวจสอบได้ และเป็ น องค์ ก รธรรมาภิ บ าล ก่ อ ให้ เ กิ ด ความเชื ่ อ มั ่ น ต่ อ สาธาร ณชนหรื อ ผู ้ ร ั บ บริ กา ร
และเป็ น หน่ ว ยงานภาครั ฐ ต้น แบบในการดำเนิ นงานด้ วยความซื ่อ สัต ย์ สุ จริ ต และส่ ง ผลต่ อ ค่าดั ช นี ต ั วชี ้วัด
ภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (CPI) ของประเทศต่อไป
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับ หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ ของสำนักงานลู กเสือ แห่ ง ชาติ
ให้สามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามแนวทางการประเมิน คุณธรรมและความโปร่ง ใสในการดำเนิน งานของหน่ว ยงาน
ภาครัฐ
2. เพื่อประเมินและวิเคราะห์ระดับคุ ณธรรมและความโปร่ง ใสในการดำเนินงานในภาพรวมของ
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
3. เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะสำหรับปรับปรุงการดำเนินงานเพื่ อเพิ่มระดับ คุณธรรมและความโปร่ง ใส
ในการทำงานในภาพรวมของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
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3. ผู้รับผิดชอบ
ส่วนอำนวยการ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
4. ระยะเวลาในการดำเนินการ
เดือนกุมภาพันธ์ – กันยายน พ.ศ. 2563
5. วิธีการดำเนินการ
กิจกรรมที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างองค์ ความรู้
1) การบรรยายให้ความรู้ หัวข้อ “การประเมินคุ ณธรรมและความโปร่ งใสการดำเนิ น งาน ของ
หน่วยงานภาครัฐ” (Integrity and Transparency Assessment – ITA)
2) การประชุมเชิงปฏิบัติ การ (Workshop) โดยแบ่งกลุ่มเพื่ อนำเสนอ/แลกเปลี่ยนเรี ย น รู้ / สรุ ป
การบรรยาย และตอบข้อซักถาม 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความโปร่งใส ด้านความพร้อมรับผิด ด้านความปลอดจากการ
ทุจริต ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน
กิ จ กรรรมที ่ 2 การจั ด ทำ การติ ด ตามผลการจัด ทำการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสการ
ดำเนินงานของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
6. กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง สังกัดสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ จำนวน 40 คน
7. งบประมาณ
งบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นถ้วน)
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสำนัก งานลู กเสื อแห่ งชาติ ได้รับความรู้ ค วาม
เข้าใจ สามารถปฏิบัติ งานได้ ต รงตามแนวทางการประเมิ นคุ ณธรรมและความโปร่ง ใสในการดำเนิ น งาน ของ
หน่วยงานภาครัฐ
8.2 เกิดการประเมินและวิเคราะห์ร ะดั บคุ ณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนิน งานในภาพรวม
ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
8.3 ได้ข้อเสนอแนะสำหรับปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อเพิ่มระดับคุ ณธรรมและความโปร่ง ใสใน
การทำงานในภาพรวมของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
9. การประเมินผล
9.1 ประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่ว มโครงการฯ คือ ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อ
การจัดโครงการในภาพรวม (เป้าหมายร้อยละ 80)
9.2 ประเมินผลจากแบบทดสอบความรู้ก่อนอบรม (Pre-test) และหลังอบรม (Post-test)
ที่มีความรู้ ความเข้าใจผ่านเกณฑ์ที่กำหนด (ร้อยละ 75)
---------------------------------------------------
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