คูมือการปฏิบัติงาน
กระบวนการจัดงานวันคลายวันสถาปนายุวกาชาดไทย

งานสงเสริมกิจกรรม
กลุมสงเสริมและพัฒนายุวกาชาด

สํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สารบัญ
เรื่อง
1. วัตถุประสงค
2. ขอบเขต
3. คําจํากัดความ
4. หนาที่ความรับผิดชอบ
5. ผังกระบวนการจัดกิจกรรม
6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
7. มาตรฐาน
8. จุดวิกฤติกระบวนการและแผนรองรับสภาวะฉุกเฉิน
9. การติดตามประเมินผล
10.ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวของ
11.ภาคผนวก

หนา
1
1
1
1
2
4
5
5
5
5

คํานํา
เอกสารคูมือการปฏิบัติงานกระบวนการการจัดงานวันคลายวันสถาปนายุวกาชาด เลมนี้ จัดทําขึ้นเพือ่ ใหบุคลากร
ของกลุมสงเสริมและพัฒนายุวกาชาด และผูเกี่ยวของไดศึกษา และใชเปนแนวทางในการดําเนินงานการจัดงานวันคลาย
วันสถาปนายุวกาชาด ไดอยางมีประสิทธิภาพ
เอกสารคูมือฉบับนี้ เพื่อใหผูที่จะใชไดศึกษาอยางเปนระบบ ขั้นตอน ไดรวบรวมและเรียงเนื้อหาสาระในประเด็น
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของในกระบวนการตามลําดับ ไดแก วัตถุประสงค ขอบเขต คําจํากัดความ หนาทีค่ วามรับผิดชอบ ผัง
กระบวนการ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การติดตามประเมินผล จุดวิกฤตและแบบรองรับ และระเบียบเอกสารที่เกี่ยวของ
หวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารคูมือนี้ จะเปนประโยชนตอผูท ี่เกี่ยวของ ที่จะไวเปนคูมือดําเนินงาน ในความรับผิดชอบ และ
หากมีขอผิดพลาดในสวนหรือสาระใดขอนอมรับเพื่อแกไข ใหสมบูรณตอไป

1.วัตถุประสงค
คูมือกระบวนการจัดงานวันคลายวันสถาปนายุวกาชาดฉบับนี้ จัดทําขึน้ เพื่อใหผูมีสวนเกี่ยวของใชเปนแนวทางใน
การจัดกิจกรรมวันคลายวันสถาปนายุวกาชาดไทย เพื่อใหผูเขารวมกิจกรรม ตระหนักในความสําคัญ และประโยชนของ
กิจกรรมยุวกาชาดในการพัฒนาเยาชนใหเปนพลเมืองดี ตามวัตถุประสงคที่กําหนด
2.ขอบเขต
การจัดงานวันคลายวันสถาปนายุวกาชาดไทย กําหนดจัดในวันที่ 27 มกราคม ของทุกป ผูรวมงานประกอบดวย
ครู เจาหนาทีย่ วุ กาชาด ผูบังคับบัญชายุวกาชาด สมาชิกยุวกาชาด และประชาชน
3. คําจํากัดความ
วันคลายวันสถาปนายุวกาชาด หมายถึง วันระลึกถึงการกอตั้งกิจการยุวกาชาดในประเทศไทย คือวันที่ 27 มกราคม
ซึ่งจะมีการจัดพิธีสวนสนามและทบทวนคําปฏิญาณของยุวกาชาดเปนประจําทุกป
4. หนาที่ความรับผิดชอบ
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กําหนดนโยบาย และอนุมัติโครงการ
ผูอํานวยการสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ตรวจสอบโครงการ เปนประธานอนุกรรมการจัดงาน
เปนประธานการประชุม รวมดําเนินการและติดตามประเมินผล
หัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนายุวกาชาด รวมเปนกรรมการ รวมประชุม ใหคําปรึกษา นิเทศ กํากับและติดตามงาน
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ ศึกษาความสําคัญและความจําเปนในการจัดกิจกรรม เสนอขอความเห็นชอบ
ขออนุมัติโครงการ ประสานบุคลากรและหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ ขอความรวมมือรับผิดชอบกิจกรรม แตงตั้ง
คณะกรรมการ ประชาสัมพันธเชิญชวน ประชุมคณะกรรมการ ประสานสถานที่จัดงาน จัดเตรียม
ประสานงาน จัดซื้อ จัดหาวัสดุ อุปกรณ รายงานการเตรียมความพรอม ดําเนินการจัดกิจกรรม สรุป
รายงานผลการดําเนินงาน
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน พิมพ ตรวจสอบเอกสาร นําเสนอเอกสารลงนาม

5. ผังกระบวนการจัดงานวันคลายวันสถาปนายุวกาชาดไทย
ลําดับ
ที่
1

ผังกระบวนการ

วิเคราะหความ
จําเปน

2
เสนอขอความ
เห็นชอบ

3
ขออนุมัติโครงการ

4

ประสาน
ผูเกี่ยวของ

5
แตงตั้ง
คณะกรรมการ

6
ประชาสัมพันธ
เชิญชวนรวมกิจกรรม

รายละเอียด
งาน
ศึกษาความ
สําคัญและ
ความเปนจัด
กิจกรรมฯ
เสนอความ
เห็นชอบ
แผนงาน/
โครงการตอ
ผูบังคับบัญชา
ขออนุมัติ
โครงการ

ประสานขอ
ความรวมมือ
แตงตั้ง
คณะกรรมการ

ประสานงาน
กับหนวยงาน
และบุคลากร
ที่เกี่ยวของ

ระยะเวลา

ผูรับผิดชอบ

เอกสารที่
เกี่ยวของ

เริ่มตน
สัปดาหท1ี่
ของเดือน
ต.ค.

สิ้นสุด
สัปดาหท1ี่
ของเดือน
ต.ค.

สัปดาหที่ 2
ของเดือน
ต.ค.

สัปดาหที่ 2
ของเดือน
ต.ค.

ปลัดศธ.
ผอ.สกก

แผนงาน /
โครงการ /
เหตุผลและ
ความจําเปน

สัปดาหที่ 3
ของเดือน
ต.ค.

สัปดาหที่ 3
ของเดือน
ต.ค.

นักทรัพยากร
บุคคลชํานาญ
การพิเศษ

แผนงาน /
โครงการ

สัปดาหที่ 4
ของเดือน
ต.ค.
สัปดาหที่ 1
ของเดือน
พ.ย.

สัปดาหที่ 4
ของเดือน
ต.ค.
สัปดาหที่ 1
ของเดือน
ธ.ค.

นักทรัพยากร
บุคคลชํานาญ
การพิเศษ
นักทรัพยากร
บุคคลชํานาญ
การพิเศษ

รายชื่อ
คณะทํางาน

สัปดาหที่ 2
ของเดือน
พ.ย.

สัปดาหที่ 2
ของเดือน
พ.ย.

นักทรัพยากร
บุคคลชํานาญ
การพิเศษ

หนังสือ
ราชการ
แผนงาน /
โครงการ

นักทรัพยากร
บุคคลชํานาญ
การพิเศษ

/ขอบขาย
ภารกิจงาน

ลําดับ
ที่
7

8

9

10

ผังกระบวนการ
ประชุมชี้แจง
ประสานงาน

ขอความ
เห็นชอบ

ประสานสถานที่

จัดเตรียม/ประสาน
การจัดซื้อวัสดุ/
งบประมาณ

11
ประชุม
คณะกรรมการ

12
จัดเตรียม/
ประสานการ
จัดซื้อวัสดุ

13

สรุปรายงาน
ผูบริหาร/จัดประชุม
คณะกรรมการ

รายละเอียด
งาน
เสนอผลการ
ประชุมจัดทํา
แผน

ระยะเวลา

ผูรับผิดชอบ

เอกสารที่
เกี่ยวของ
ผลการประชุม
กําหนดการ
ประสานแผน

เริ่มตน
สัปดาหที่ 2
ของเดือน ต.ค
พ.ย. ธ.ค.

สิ้นสุด
สัปดาหที่ 3
ของเดือน
ม.ค.

นักทรัพยากร
บุคคลชํานาญ
การพิเศษ

ขอความ
เห็นชอบตอ
ผูบังคับบัญชา

ปลัดศธ.ผอ.
สกก

สัปดาหที่ 3
ของเดือน
ม.ค.

ปลัด ศธ.
ผอ.สกก.
หน.กย.สกก.

รายงานการ
ประชุม

ประสานงาน
กับหนวยงาน
และบุคลากร
ที่เกี่ยวของ

สัปดาหที่ 4
ของเดือน
พ.ย.

สัปดาหที่ 4
ของเดือน
พ.ย.

นักทรัพยากร
บุคคลชํานาญ
การพิเศษ

กําหนดการ
เอกสาร
ภารกิจ
แผนผังที่ตั้ง
กิจกรรม
รายการวัสดุ
อุปกรณ

กําหนดและ
ชวงที่ 1
เดือนมกราคม
ประสานการ ระหวางเดือน
จัดเตรียมและ
พ.ย.- ธ.ค.
จัดซื้อวัสดุ
ประชุม
เดือนธันวาคม เดือนธันวาคม
คณะกรรมการ
ครั้งที่ 2

รายงานการ
เตรียมความ
พรอม

ปลายเดือน
ธันวาคม

ตนเดือน
มกราคม

ประชุมสรุป
การเตรียม
ความพรอม

ตนเดือน
มกราคม

กลางเดือน
มกราคม

นักทรัพยากร
บุคคลชํานาญ
การพิเศษ
คณะกรรมการ
นักทรัพยากร
บุคคลชํานาญ
การพิเศษ/

หนังสือเชิญ
ประชุม/
รายงานการ
ประชุม/
เอกสารการ
ประชุม
หัวหนากลุม เอกสาร
สงเสริมและ ประสานแผน
พัฒนายุว
ผังกิจกรรม
กาชาด/
รายงานการ
บุคลากรสํานัก ประชุม
ฯ
ผูบริหาร/
เอกสารจัด
คณะกรรมการ/ กิจกรรม/
บุคลากรสํานัก รายงานการ
ประชุม
ฯ

ลําดับ
ที่
14

15

ผังกระบวนการ
ดําเนินการจัด
กิจกรรม

สรุปผลการ
ดําเนินงาน

16
รายงานผลการ

ดําเนินงาน

17
เผยแพร

รายละเอียด
งาน
อํานวยการ/
ประสานงาน/
จัดงาน
สถาปนายุว
กาชาด

ระยะเวลา
เริ่มตน
วันที่ 27
มกราคม

สิ้นสุด
วันที่ 27
มกราคม

ประเมินผล
การ
ดําเนินงาน

เดือน
กุมภาพันธ

เดือน
กุมภาพันธ

รายงานผล
การ
ดําเนินงาน

เดือน
กุมภาพันธ

เดือน
กุมภาพันธ

เผยแพร
หนวยงานที่
เกี่ยวของ

เดือน
กุมภาพันธ

เดือน
กุมภาพันธ

เอกสารที่
เกี่ยวของ
นักทรัพยากร
กําหนดการ
บุคคลชํานาญ
คํากลาว
การพิเศษ
รายงาน
รายชื่อ
หนวยงานที่
รวมกิจกรรม
งบประมาณ
สนับสนุน
คณะกรรมการ— เอกสารรายงาน
อํานวยการ
ผลการ
ดําเนินงาน/
ดําเนินงาน
ภาพ
อนุกรรมการ
ประกอบการ
นักทรัพยากร
จัดกิจกรรม
บุคคลชํานาญ
การพิเศษ
ปลัด ศธ.
เอกสารรายงาน
ผลการ
ดําเนินงาน
ผูรับผิดชอบ

นักทรัพยากร
บุคคลชํานาญ
การพิเศษ

6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
พิมพ ตรวจสอบเอกสาร เสนอลงนาม
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
- วิเคราะหความจําเปน และความสําคัญในการจัดงานวันคลายวันสถาปนายุวกาชาดไทย
- ขอความเห็นชอบ ขออนุมัติโครงการ

เอกสาร
เผยแพร

-

ประสานขอความรวมมือหนวยงานที่เกี่ยวของรับผิดชอบกิจกรรม จัดทําคําสั่งแตงตั้ง
ประสานสถานที่จัดกิจกรรม
ประชาสัมพันธเชิญชวนรวมกิจกรรม
จัดประชุมคณะกรรมการ
จัดเตรียม จัดหา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ
ดําเนินการจัดกิจกรรม
ประเมิน สรุป รายงานผลการจัดกิจกรรม

หัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนายุวกาชาด
- ตรวจสอบความสมบูรณ ครบถวน
- ใหคําปรึกษา เสนอแนะ แกไขขอบกพรอง
- เสนอความคิดเห็นตอผูบังคับบัญชา
ผูอํานวยการสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
- ใหความเห็นชอบ
- พิจารณาสั่งการ
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
- กําหนดนโยบาย
- อนุมัติโครงการ
7.มาตรฐานงาน
เปนไปตามระเบียบปฏิบัตเิ กีย่ วกับยุวกาชาด และ หลักเกณฑการสวนสนาม
8. จุดวิกฤติของผังกระบวนการและแผนรองรับสภาวะฉุกเฉิน
- ภัยพิบัติไดแกฝนตก
- อุบัติเหตุจากการเดินทาง
- อุบัติเหตุจากการปฏิบัติกิจกรรม
แผนรองรับภาวะฉุกเฉิน
- จัดสถานที่จัดกิจกรรมสํารอง เปนอาคารที่มีหลังคา
- จัดทําประกับอุบัติเหตุ
- จัดหนวยปฐมพยาบาลและรถพยาบาลเคลื่อนที่
9.การติดตามประเมินผล
- แบบสอบถามความเหมาะสมและขอเสนอแนะในการจัดกิจกรรมวันสถาปนายุวกาชาด
10. ระเ บียบและเอกสารที่เกี่ยวของ
- ระเบียบคณะกรรมการบริหารวาดวยการปฏิบัติเกี่ยวกับยุวกาชาด
- ระเบียบกระทรวงการคลัง
- ระเบียบสํานักนายรัฐมนตรีวาดวยการการจัดซื้อวัสดุ

การวิเคราะหกระบวนการสรางคุณคา โดยใช SIPOC MODEL
สําหรับผูบริการ
กระบวนการ การจัดงานวันคลายวันสถาปนายุวกาชาดไทย

Supplier
1.สภากาชาดไทย
2.กระทรวงทองเที่ยว
และกีฬา

Input
1.นโยบาย ศธ.
2.สถานที่จัดงาน
3.งบประมาณ

Process
1.วิเคราะหความจําเปน
2.ขอความเห็นชอบ
3.ขออนุมัติโครงการ

3.สํานักการศึกษา กทม.
4.สํานักงบประมาณ
5.สพฐ.
6.สกอ.
7.กศน.
8.สช.
9.หนวยงานภาครัฐและ
เอกชน
10.กองพระราชพิธี
สํานักพระราชวัง
11.ตํารวจนครบาล
12.กรมโยธา
13.สํานักงานเขต
ปทุมวัน

4.บุคลากรที่มีทักษะ
ความรู ความสามารถ
- การประสานงาน
- การจัดกิจกรรม
- ดานพิมพเอกสาร
5.วัสดุ
6.ระบบ IT
- การสงขอมูลทาง
เว็บไซด

4.ประสานผูรับผิดชอบ
กิจกรรม
5.จัดทําคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการจัดงาน
6.ประชาสัมพันธ
เชิญชวน
7.จัดประชุม
คณะกรรมการ
8.ประสานสถานที่จัด
งาน
9. จัดเตรียม ประสาน
การจัดซื้อ จัดหา วัสดุ
อุปกรณ
10.ดําเนินการจัด
กิจกรรม
11.สรุปและประเมินผล
12.รายงานเสนอผู
บริหาร

Output
ครู ผูบังคับบัญชาและ
สมาชิกยุวกาชาดที่เขา
รวมกิจกรรมตามจํานวน
ที่กําหนด และไดรับ
ความรู ประสบการณ
จากการเขารวมกิจกรรม

Customer
ผูรับบริการ
1.คณะกรรมการจัดงาน
2.สมาชิกยุวกาชาด
3.ผูบังคับบัญชา
ยุวกาชาด
4.เจาหนาที่ สกก.
5.ประชาชน

