
ตารางฝึกอบรมการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ของมูลนิธิต่อต้านการทุจริต 
ครั้งที ่๓  /2565   ระหว่างวันที่ ๒-๔ ธันวาคม 2565 

ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
 

วันที่ 1 ของการฝึกอบรม ( วันที่ ๒  ธันวาคม ๒๕๖๕) 
 

07.30 น. ๓๐ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมาถึงค่ายลูกเสือวชิราวุธ 
-  รายงานตัว  ลงทะเบียน  เข้าหมู่ 

วิทยากรประจ าหมู่ 

08.๐0 น. 30  กล่าวต้อนรับแนะน าค่ายลูกเสือวชิราวุธ หัวหน้าค่ายลูกเสือวชิราวุธ 
08.๓0 น. 30  ปฐมนิเทศและซ้อมพิธีเปิดการฝึกอบรม นายพิชเชฎฐ์ สุคนธ์ 

รองผู้อ านวยการฝึกอบรม 

09.00 น. ๔๕ พิธีเปิดการฝึกอบรม  
 - ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
 - ประธานถวายบังคมพระบรมรูป รัชกาลที่ ๖  ถวายราชสดุดี 
 
 - กล่าวรายงาน 

   - ประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรม 
   - มอบของที่ระลึกคณะวิทยากร 
  - ถ่ายภาพ  

ว่าที่ร้อยตรี สุเมธ     สุจริยวงศ์ 

ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ 

 

เลขาธิการมูลนิธิ 

๐๙.๔๕  น. 30       - พิธีรอบเสาธง 
   - ชักธง สวดมนต์  สงบนิ่ง 
   - ผู้อ านวยการฝึกกล่าวปราศรัย  

พิธีกรประจ าวัน 

10.๑๕ น. ๑0 พัก อาหารว่าง เครื่องดื่ม  
๑๐.๒๕ น. ๑๕ ทดสอบก่อนการฝึกอบรม ดร.จินตนา พลอยภัทรภิญโญ 
๑๐.๔๐ น. ๓๐ ผู้อ านวยการฝึกกล่าวต้อนรับ 

- ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม 

- แนะน าวิทยากร 

นายเขมชาติ  อมาตยกุล 
ผู้อ านวยการฝึกอบรม 

๑๑.๑๐ น. ๕๐   สาระส าคัญและวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ   
  กับการสร้างพลเมืองดีช่อสะอาดต่อต้านการทุจริต 

นายไพฑูรย์ พันธุ์ชาตรี 
รองผู้อ านวยการฝึกอบรม 

12.00 น. 60 พัก รับประทานอาหาร  
13.๐0  น. 20 นันทนาการ วิทยากรนันทนาการ 
13.๒0  น. 50   การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับ 

  ผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interest) 
นางศิริรัตน์         วสุวัต 
กรรมการมูลนิธิ 

14.10  น. 50 หน้าที่พลเมืองและคนดีช่อสะอาด นายเขมชาติ  อมาตยกุล 
15.00  น. ๑๕ พัก อาหารว่าง เครื่องดื่ม  
15.๑๕  น. 50 การทุจริตคอร์รัปชันที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ

(ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต)  
นายทศพร รัตนมาศทิพย์ 
กรรมการมูลนิธิและผช.กรรมการ 
ผจก.ใหญ่บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

16.  น. 50   การสร้างจิตอาสาการบ าเพ็ญประโยชน์(และการแจ้งเบาะแส) ว่าที่พันตรี วานิช  สมชาติ 
17.00  น. 60 - ประชุมวิทยากร  
๑๘.๐๐  น.  - ชักธงลง  
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- รับประทานอาหาร 
19.๐๐  น. ๖๐ การบันเทิงลูกเสือช่อสะอาด วิทยากรนันทนาการ 
2๐.00  น. ๖๐ สวดมนต์ บทเรียนรู้จักซึ่งกันและกัน วิทยากรประจ าหมู่ 
2๑.๐0 น. ๖๐ นอน  

 
 

วันที่ ๒ ของการฝึกอบรม ( วันที่ ๓  ธันวาคม ๒๕๖๕) 
 

เวลา เวลา 
(นาที) 

ชื่อวิชา ผู้รับผิดชอบ 

05.30 น. ๙๐ ต่ืน  กิจกรรมยามเช้า นายฉลอง  คุณปทุม และคณะ 
07.00 น. 60 รับประทานอาหาร  
08.00 น. 30 ประชุมรอบเสาธง พิธีกรประจ าวัน 
08.30 น. 20  นันทนาการ วิทยากรนันทนาการ 
08.50 น. 50 เรื่องน่ารู้ของ  มูลนิธิต่อต้านการทุจริต 

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ส านักงานป.ป.ช. และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับ 

ดร.ณัฏฐญา พัฒนะวาณิชนันท์ 
ดร.จินตนา พลอยภัทรภิญโญ 

09.๔0 น. 50   วินัยความรับผิดชอบของลูกเสือช่อสะอาด  
   ในการสร้างสังคมและสร้างชาติ 

 นายกฤษณ์ตฤณ  เหล่าอัจฉริยะพร 

10.40 น. ๑๕ พัก อาหารว่าง เครื่องดื่ม  
11.00 น. 10   นันทนาการ วิทยากรนันทนาการ 
11.10 น. 50 การใช้กลไกทางสังคมเพ่ือต่อต้านการทุจริต 

   (Social  Sanction) 
 

12.00 น. 60 พัก รับประทานอาหาร  
13.00 น. 20 นันทนาการ วิทยากรนันทนาการ 
13.20 น. 50 ค าม่ันสัญญาและความซื่อสัตย์สุจริต นายพิชเชฎฐ์ สุคนธ์ 
14.10 น. 50 สิทธิ เสรีภาพของประชาชน(และบทบาทต่อต้านการทุจริต) นายแสงอาทิตย์   เจ้งวัฒนพงศ์ 
15.0  น. 20 พัก อาหารว่าง เครื่องดื่ม  
15.20 น. 10 นันทนาการ วิทยากรนันทนาการ 
15.30 น. 90 การก าหนดหลักสูตรและการจัดท าแผนพัฒนา 

กิจกรรมลูกเสือช่อสะอาด 
ว่าที่ร้อยเอก ธเนศ เรืองสุวรรณ์ 

17.00 น. 60   - ประชุมวิทยากร 
  - ประชุมนายหมู่ 
  - รับประทานอาหาร 

 

19.00 น. 150 ชุมนุมรอบกองไฟลูกเสือช่อสะอาด วิทยากรนันทนาการ 
๒๒.๐๐ น.  เลือกประธานรุ่น สวดมนต์ นอน พิธีกรประจ าวัน 
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วันที่ ๓ ของการฝึกอบรม ( วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๕) 
 

05.30 น. ๙๐ ต่ืน กิจกรรมยามเช้า นายฉลอง  คุณปทุม และคณะ 
07.00 น. 60 รับประทานอาหาร  
08.00 น. 30 ประชุมรอบเสาธง พิธีกรประจ าวัน 
08.30 น. ๒0   นันทนาการ วิทยากรนันทนาการ 
0๘.๕0 น. 50   การเขียนโครงการจัดตั้งเครือข่ายลูกเสือช่อสะอาด 

  ในสถานศึกษา / การบริหารเครือข่ายลูกเสือช่อสะอาด 
  ในสถานศึกษา /(น าเสนอโครงการ) 

นายมงคล    พลายชมพูนุท 

09.50 น. ๑0  พัก อาหารว่าง เครื่องดื่ม  
10.10 น. ๓0 - ลูกเสือช่อสะอาดมุ่งสร้างสังคมสุจริต 

- ปณิธานของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
นายเขมชาติ  อมาตยกุล 

10.๔0 น. ๒๐ ประเมินการฝึกอบรม ดร.จินตนา พลอยภัทรภิญโญ 
1๑.00 น. 60   - ซักซ้อมพิธีปิด 

  - อภิปรายซักถาม 
  พิธีปิดการฝึกอบรม 
    -  อภิปรายซักถามข้อสงสัย 
    - ผู้แทนผู้เข้ารับการฝึกอบรมกล่าวในนามตัวแทนรุ่น 
    - ผู้อ านวยการฝึกประกาศผลการฝึกอบรม 
    - มอบวุฒิบัตร 
 
 
    - ผู้อ านวยการฝึกกล่าวค าปราศรัยครั้งสุดท้าย 
    - ทบทวนค าปฏิญาณ 
  พิธีปิดรอบเสาธง 
    - สวดมนต์ สงบนิ่ง 
    - ชักธงลง 
    - สามัคคีชุมนุม 

นายพิษณุวัตร   สุนทรนันท 
 
 
 
 
 
พลเอกธีรเดช ฉัตรเสถียรพงศ์
รองประธานมูลนิธิต่อต้านการ
ทุจริต 
 
 
 
 
 
 

1๒.00 น.  พักรับประทานอาหาร  
1๓.00 น.  เดินทางกลับ  

    
 
 


