คูมือการปฏิบัติงาน
กระบวนการการชุมนุมยุวกาชาด

กลุมงานสงเสริมกิจกรรม กลุม สงเสริมและพัฒนายุวกาชาด

สํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สารบัญ
หัวขอ

หนา

1. วัตถุประสงค
2. ขอบเขต
3. คําจํากัดความ
4. หนาที่ความรับผิดชอบ
5. ผังกระบวนการ การชุมนุมยุวกาชาด
6. ขั้นตอนการปฏิบัติการ
7. มาตรฐานงาน
8. การติดตามประเมินผล
9. จุดวิกฤติ
10. ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวของ
11. ภาคผนวก

1
1
1
1

คํานํา
เอกสารคูมือการปฏิบัติงานกระบวนการการจัดงานชุมนุมยุวกาชาด เลมนี้ จัดทําขึ้นเพื่อใหบุคลากรของกลุม
สงเสริมและพัฒนายุวกาชาด และผูเกีย่ วของไดศึกษา และใชเปนแนวทางในการดําเนินงานการจัดงานชุมนุมยุวกาชาด
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
เอกสารคูมือฉบับนี้ เพื่อใหผูที่จะใชไดศึกษาอยางเปนระบบ ขั้นตอน ไดรวบรวมและเรียงเนื้อหาสาระใน
ประเด็นตาง ๆ ที่เกี่ยวของในกระบวนการตามลําดับ ไดแก วัตถุประสงค ขอบเขต คําจํากัดความ หนาที่ความรับผิดชอบ
ผัง กระบวนการ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การติดตามประเมินผล จุดวิกฤตและแบบรองรับ และระเบียบเอกสารทีเ่ กี่ยวของ
หวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารคูมือนี้ จะเปนประโยชนตอผูท ี่เกี่ยวของ ที่จะไวเปนคูมือดําเนินงาน ในความ
รับผิดชอบ และหากมีขอผิดพลาดในสวนหรือสาระใดขอนอมรับเพื่อแกไข ใหสมบูรณตอไป

เรื่อง กระบวนการ การชุมนุมยุวกาชาด
1. วัตถุประสงค
คู มื อ ปฏิ บั ติ ง าน กระบวนการการจั ด ชุ ม นุ ม ยุ ว กาชาด ทํ า ขึ้ น เพื่ อ ให เ จ า หน า ที่
ผูรับผิดชอบการจัดงานชุมนุมยุวกาชาดมีแนวทางในการปฏิบัติงานและดําเนินการจัดงานชุมนุม
ยุวกาชาดไดถูกตอง ทันตามกําหนดเวลา และเกิดประสิทธิภาพตามวัตถุประสงคของการจัดงาน
ชุมนุมยุวกาชาด
2. ขอบเขต
1. การจัดชุมนุมยุวกาชาดสมาชิกที่เขารวมไดแก ผูบังคับบัญชา เจาหนาที่ และ
สมาชิกยุวกาชาด โดยมีการกําหนดคุณสมบัติของผูเขารวมชุมนุมยุวกาชาด
2. พิจารณาความพรอมที่ขีดความสามารถของสถานศึกษาที่เขารวมงานชุมนุม
ยุวกาชาด
3. คําจํากัดความ
การชุมนุมยุวกาชาด หมายถึง การรวมตัวกันของสมาชิกยุวกาชาดจํานวนมาก
ที่มาจากหลายพื้นที่ที่แตกตางกัน นิยมจัดตามการแบงพื้นที่ตามภูมิภาคเพื่ออยูคายพักแรมและ
ปฏิบัติกิจกรรมรวมกัน ทั้งที่โดยเปนไปตามจุดประสงคของการจัดงานชุมนุมยุวกาชาด เชน
การจัดงานชุมนุมระดับภาค การจัดงานชุมนุมสวนกลาง การจัดงานชุมนุมทั่วประเทศ และการ
จัดงานชุมนุมยุวกาชาดกลุมประเทศเอเซียแปซิฟก
ผูเขารวมชุมนุมยุวกาชาด หมายถึง เจาหนาที่ ผูบังคับบัญชา และสมาชิกยุวกาชาด
ตามคุณสมบัติที่กําหนด
4. หนาที่ความรับผิดชอบ
1. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กําหนดนโยบาย กําหนดแนวทางการดําเนินงาน
2. คณะกรรมการดําเนินงาน กําหนดแนวทาง ควบคุมดูแล และแกไขปญหา
3. ผูอํานวยการสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ควบคุม ดูแล
ใหคําปรึกษา

-24. หัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนายุวกาชาด ดูแล นิเทศ ในการปฏิบัติงานให
เปนไปตามนโยบายและแนวทางที่กําหนด
5. หัวหนากลุมสงเสริมกิจกรรมยุวกาชาด ดําเนินงานและติดตามประเมินผล
โครงการใหเปนไปตามวัตถุประสงคและสอดคลองกับนโยบายขององคกร
6. นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ ดําเนินการศึกษา วิเคราะหหาความจําเปน
ขออนุมัติโครงการ ทําหนังสือเชิญ แตงตั้งคณะกรรมการ จัดประชุม จัดซื้อจัดจาง จัดสรร
ดําเนินการจัดงานชุมนุม สรุปประเมินการดําเนินงาน และรายงาน
การออกแบบกระบวนการ
ลําดับ
ที่
1

ผังกระบวนการ

ศึกษาความสําคัญ
และจําเปน

2

เขียนโครงการ

3
ขออนุมัติ
โครงการ

รางคําสั่ง
แตงตั้งฯ

รายละเอียดงาน

ระยะเวลา
เริ่มตน
สัปดาหท1ี่
ของเดือน
ต.ค.

สิ้นสุด
สัปดาหท1ี่
ของเดือน
ต.ค.

เขียน
โครงการ

สัปดาหที่ 2
ของเดือน
ต.ค.

สัปดาหที่ 2
ของเดือน
ต.ค.

ขออนุมัติ
โครงการ

สัปดาหที่ 3
ของเดือน
ต.ค.

สัปดาหที่ 3
ของเดือน
ต.ค.

ศึกษาความ
สําคัญและ
ความเปนใน
การจัดงาน
ชุมนุม

รางคําสั่งแตงตั้ง ธันวาคม
คณะกรรมการ

ธันวาคม

เอกสารที่
เกี่ยวของ
นักทรัพยากร งานวิจยั
บุคคลชํานาญ เอกสารทาง
วิชาการ
การพิเศษ
,ฝกอบรม
ผูรับผิดชอบ

นักทรัพยากร แผนงาน /
บุคคลชํานาญ โครงการ /
การพิเศษ
เหตุผลและ
ความจําเปน
นักทรัพยากร แผนงาน /
บุคคลชํานาญ โครงการ
การพิเศษ

นักทรัพยากร แผนงาน /
บุคคลชํานาญ โครงการ
การพิเศษ

-3ลําดับ
ที่
4

ผังกระบวนการ

จัดทําคําสั่ง
คณะกรรมการ

5
ประชุมครั้งที่ 1

6
ประสานงาน

7

8

9

จัดซื้อ/จัดจาง

ประชุมครั้งที่ 2

ประสานงาน

รายละเอียดงาน
จัดทําคําสั่ง
แตงตั้งคณะ
กรรมการจัด
งานชุมนุม
ยุวกาชาดเสนอ
ปลัดกระทรวงฯ
ลงนาม

ระยะเวลา
เริ่มตน
สิ้นสุด
เดือนมกราคม กุมภาพันธ

ประชุม
คณะกรรมการ
ครั้งที่1

กุมภาพันธ

กุมภาพันธ

ประสานงาน
กับหนวยงาน
และบุคลากรที่
เกี่ยวของ

กุมภาพันธ

มีนาคม

ประสานงาน
กับฝายพัสดุ
สป.ศธ

มีนาคม

พฤษภาคม

ประชุม
คณะกรรมการ
ครั้งที่ 2

มีนาคมเมษายน

มีนาคมเมษายน

ประสานงาน
คณะกรรมการ
ฝายตาง ๆ

มีนาคมพฤษภาคม

มีนาคมพฤษภาคม

เอกสารที่
เกี่ยวของ
1. ผอ.สํานักฯ รายชื่อ
คณะกรรมการ
2. หน.กย.
3. หัวหนา
กลุมงาน
สงเสริม
4. นักทรัพยา
กรบุคคล
ชํานาญการ
พิเศษ
นักทรัพยากร เอกสาร
บุคคลชํานาญ ประกอบการ
การพิเศษ
ประชุม
ผูรับผิดชอบ

นักทรัพยากร
ชํานาญการ
พิเศษ

หนังสือ
ราชการ/
โทรศัพท/
โทรสาร/
จดหมายอีเลค
โทรนิคส/
เว็ปไซด
1. นักทรัพยา รายละเอียด
กรบุคคลชํา วัสดุอุปกรณ
นาญการพิเศษ สําหรับการจัด
2. เจาหนาที่ งานชุม เพื่อ
ดําเนินการ
พัสดุ
จัดซื้อจัดจาง
นักทรัพยากร เอกสาร
บุคคลชํานาญ ประกอบการ
การพิเศษ
ประชุม
นักทรัพยากร หนังสือ
บุคคลชํานาญ ราชการ
การพิเศษ

-4ลําดับ
ที่
10

ผังกระบวนการ

ประชุมครั้งที่ 3

11

ดําเนินการจัดงาน
ชุมนุม

12
ประชุมรายวัน

13
ประชุมประเมิน
ผลหลังงาน

14

สรุปผลงานและผล
การดําเนินงาน

รายละเอียดงาน
ประชุม
คณะกรรมการ
ครั้งที่ 3

ดําเนินการจัด
งานชุมนุม
ยุวกาชาด
ประชุม
คณะกรรมการ
ระหวางงาน
เปนรายวัน

ระยะเวลา
เริ่มตน
พฤษภาคมมิถุนายน

สิงหาคมกันยายน
เริ่มวันแรก
ของการจัด
งานชุมนุม

สิ้นสุด
พฤษภาคมมิถุนายน

ผูรับผิดชอบ

1. คณะ
กรรมการ
2. นักทรัพยา
กรบุคคลชํา
นาญการพิเศษ
สิงหาคมคณะกรรมการ
กันยายน
ดําเนินการจัด
งานชุมนุม
กอนวัน
คณะกรรมการ
สุดทายของ ดําเนินการจัด
การจัดชุมนุม งานชุมนุม

เอกสารที่
เกี่ยวของ
เอกสาร
ประกอบการ
ประชุม

คูมือการจัด
กิจกรรมงาน
ชุมนุม
เอกสาร
ประกอบการ
ประชุม

ประชุม
กันยายน
ประเมินผลหลัง
งาน

กันยายน

คณะกรรมการ
ดําเนินการจัด
งานชุมนุม
และ
ผูเกี่ยวของ

สรุปผลงาน
และผลการ
ดําเนินงาน

กันยายน

นักทรัพยากร เอกสาร/ซีดี
บุคคลชํานาญ
การพิเศษ

กันยายน

เอกสาร
สรุปผลการ
ดําเนินการจัด
งานชุมนุม/ซีดี
งานชุมนุม
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6. ขั้นตอนและการปฏิบัติงาน
1) นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
ระยะเตรียมงาน
- ศึกษา วิเคราะห ความจําเปน
- ขออนุมัติโครงการ
- ทําหนังสือเชิญผูเขารวมงานชุมนุม
- แตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการ/ดําเนินงาน/อนุกรรมการฝายตาง ๆ
- ประชุมคณะกรรมการ 3 ครั้ง
- จัดซื้อ/จัดจาง/จัดสรรงบประมาณ
ระหวางการดําเนินงาน
- ดําเนินการประชุมเตรียมความพรอม
- ประสานงานกับบุคลากรและหนวยงานที่เกี่ยวของและประธานในเรื่องของพิธีเปดงาน
- ประสานงานกับคายยอยเรื่องของการดําเนินการจัดกิจกรรมในงานชุมนุม
- ดําเนินการจัดงานชุมนุม
- จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงานและผูแทนคายยอยประจําวัน
- ประสานงานกับบุคลากรและหนวยงานที่เกี่ยวของในเรื่องของพิธีปดงาน
หลังการดําเนินงาน
- ประเมินผลการดําเนินงาน
- สรุปผลการดําเนินงานเปนรูปเลม
2) หัวหนากลุมงานสงเสริมกิจกรรมยุวกาชาด
- รวมประชุมเตริยมความพรอมในการจัดงานชุมนุม
- ดําเนินการจัดงานชุมนุมยุวกาชาด
- ติดตามประเมินผลการจัดงานชุมนุมยุวกาชาด
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3) หัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนายุวกาชาด
- ประชุมคณะกรรมการ 3 ครั้ง
- ดูแล นิเทศ การปฏิบัติงาน
- ติดตามประเมินผลการจัดงานชุมนุม
4) ผูอํานวยการสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
- รวมประชุมคณะกรรมการ
- ควบคุม ดูแล ใหคําปรึกษาการจัดงานชุมนุม
- ติดตามผลการดําเนินการจัดงานชุมนุม
5) คณะกรรมการดําเนินงาน
- กําหนดแนวทางการจัดงานชุมนุม
- ควบคุม ดูแลการจัดงานชุมนุม
- แกไขปญหา อุปสรรคระหวางการจัดงานชุมนุม
6)ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
- กําหนดนโยบาย
- อนุมัติโครงการและคําสั่งคณะกรรมการ
7. มาตรฐานงาน
- ดําเนินการไปตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับยุวกาชาด
- มีการติดตามผลการปฏิบัติงาน
8. จุดวิกฤติ
- ภัยธรรมชาติที่เกิดจากพายุฝน
- อุบัติเหตุจากการเดินทางเขารวมงานชุมนุม
แผนรองรับภาวะฉุกเฉิน
- จัดสถานที่สํารองไดแก อาคารที่มีหลังคารองรับ หรือสถานศึกษาที่อยูใกลสถานที่จัดงาน
ชุมนุม
- จัดหนวยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่
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9. การติดตามประเมินผล
9.1 เครื่องมือ
- แบบประเมินผลการจัดงานชุมนุมยุวกาชาด
- แบบประเมินผลการจัดกิจกรรม
9.2 การวิเคราะห
10. ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวของ
1. ขอบังคับสภากาชาดไทย
2. ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับยุวกาชาด
3. คูมือการจัดงานชุมนุมยุวกาชาด
4. หลักเกณฑการใชจายเงินอุดหนุนทั่วไป การจัดงานชุมนุมยุวกาชาด
5. รายละเอียดการเขารวมงานชุมนุมยุวกาชาด

ภาคผนวก
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การวิเคราหกระบวนการสรางคุณคา โดยใช SIPOC MODEL
สําหรับผูรับบริการ
กระบวนการ การชุมนุมยุวกาชาด
Supplier

Input

Process

1. สพฐ
2. สํานักงบประมาณ
3. สํานักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร
4. กระทรวงมหาดไทย
5. กรมสงเสริมการ
ปกครองสวนทองถิ่น
6. สกอ.
7. สป.ศธ.
8. สภากาชาดไทย
9. กองพระราชพิธี
10. สื่อมวลชน

1. งบประมาณใน
การดําเนินงาน
2. บุคลากรที่มี
ความรูความสามารถ
ดานการจัดกิจกรรม
3. นโยบายของ
สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
4. วัสดุ อุปกรณ
ประกอบการจัดงาน
ชุมนุม
5. ความรูดานการ
จัดการเกี่ยวกับงาน
ชุมนุมยุวกาชาด
6. สถานที่ในการจัด
งานชุมนุม

1. ศึกษา วิเคราะห
ความจําเปน
2. ขออนุมัติโครงการ
3. จัดทําหนังสือเชิญ
ผูเขารวมงานชุมนุม
4. แตงตั้ง
คณะกรรมการ
อํานวยการ/ดําเนินงาน/
อนุกรรมการฝายตาง ๆ
5. ประชุม
คณะกรรมการ
ดําเนินงาน 3 ครั้ง
6. จัดซื้อ/จัดจาง
จัดสรรงบประมาณ
ใหฝายตางๆ
7. ดําเนินการจัดงาน
ชุมนุม
8. ประเมินผลกิจกรรม
ในงานชุมนุมยุวกาชาด
9. ประชุม
คณะกรรมการงาน
ชุมนุมประจําวัน
10. ประชุมประเมินผล
การชุมนุมยุวกาชาด

Output

Customer

ผูบังคับบัญชาและ ผูรับบริการ
สมาชิกยุวกาชาด
ผูบ ังคับบัญชาและ
ไดรับประสบการณ สมาชิกยุวกาชาด
ความรู ทักษะ จาก
การเขารวมงาน
ชุมนุม พรอมทั้งได
แลกเปลี่ยน
ประสบการณ
รวมกัน

