คูมือการปฏิบัติโครงการสรางสรรคคุณธรรม
จริยธรรม ลูกเสือ เนตรนารี

กลุมสงเสริมและพัฒนาการลูกเสือ
สํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

คํานํา
คูมือการปฏิบัติกระบวนการสรางสรรคคุณธรรม จริยธรรม ลูกเสือ เนตรนารี โดยใช
SIPOC MODEL จัดทําขึ้นเพื่อแสดงใหเห็นกรอบแนวทาง และเปาหมายการดําเนินงานตามนโยบาย และ
หนวยงานที่รบั ผิดชอบอยางชัดเจนเปนรูปธรรม โดยการจัดกิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เพื่อ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ลูกเสือ เนตรนารี สามารถนําไปใชเปนเครื่องมือในการดําเนินงานไดอยาง
ถูกตอง
ผูรับผิดชอบโครงการ หวังเปนอยางยิ่งวา คงจะเปนประโยชนตอบุคคล หนวยงานใน
การจัดกิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือไปสูการปฏิบัติไดประสบผลสําเร็จ

กลุมสงเสริมและพัฒนาการลูกเสือ
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สารบัญ
หัวขอ
คํานํา
1. วัตถุประสงค
2. ขอบเขต
3. คําจํากัดความ
4. หนาที่ความรับผิดชอบ
5. ผังการจัดทําสารานุกรมลูกเสือ
6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
7. มาตรฐานงาน
8. จุดวิกฤตและแผนรองรับภาวะฉุกเฉินของ กระบวนงาน
9. ระบบการติดตามประเมินผล
10. เอกสารอางอิง
ภาคผนวก

หนา
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4
4
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9
9
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คูมือการปฏิบตั ิโครงการสรางสรรคคุณธรรม จริยธรรม ลูกเสือ เนตรนารี
------------------------------------โครงการสรางสรรคคุณธรรม จริยธรรมลูกเสือ เนตรนารี โดยปผานการจัดกิจกรรมการประกวด
ระเบียบแถวลูกเสือ ซึ่งกําหนดจัดประกวดฯ 3 ระดับ คือ ระดับเขตพืน้ ที่การศึกษา ระดับจังหวัด และ
ระดับประเทศ โดยขอความรวมมือไปยังสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา 185 เขต พรอมทั้งสนับสนุน
คาใชจายการดําเนินการจัดประกวดฯ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จากนั้น สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เขต 1 ของทุกจังหวัด ดําเนินการจัดประกวดระดับจังหวัด และสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการ
นักเรียน ดําเนินการจัดประกวดระดับประเทศ
1. วัตถุประสงค
1. เพื่อเปนคูมอื ในการสรางสรรคคุณูธรรมจริยธรรมลูกเสือ เนตรนารี
2. เพื่อเปนแนวทางการดําเนินงาน
3. เพื่อใชในการศึกษา คนควา อางอิง
2. ขอบเขต
1. เปนคูมือประกอบการปฏิบัติงานแกบุคลากรของสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการ
นักเรียน
2. จัดทําโครงการสรางสรรคคุณธรรม จริยธรรม แกลูกเสือ เนตรนารี ประเภทสามัญ
สามัญรุนใหญ และวิสามัญ จํานวน 60,000 คน ทั่วประเทศ
3. คําจํากัดความ
การสรางสรรคคุณธรรม จริยธรรม ลูกเสือ เนตรนารี หมายถึง การจัดประกวดระเบียบแถว
ลูกเสือ 3 ระดับ ไดแก
1. ระดับเขตพืน้ ที่การศึกษา หมายถึง สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา 185 เขต ดําเนินการจัด
ประกวด โดยเชิญชวนโรงเรียนในเขตพื้นที่เขารวมการประกวดฯ
2. ระดับจังหวัด หมายถึง สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาทุกเขตของแตละจังหวัดจัดสงกอง
ลูกเสือที่ชนะเลิศระดับเขตพืน้ ที่การศึกษาเขารวมการประกวดโดยสํานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษา เขต 1 ของทุกจังหวัด เปนผูดําเนินการจัดประกวด ฯ
3. ระดับประเทศ หมายถึง สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาเขต 1 ของทุกจังหวัดจัดสงกองลูกเสือ
ที่ชนะเลิศระดับจังหวัดเขารวมการประกวดโดยสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการ
นักเรียน เปนผูด ําเนินการจัดประกวด
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4. หนาที่ความรับผิดชอบ
1. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
: พิจารณาอนุมตั ิโครงการ
2. ผูอํานวยการสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด : พิจารณาตรวจสอบแผนงานโครงการ
และกิจการนักเรียน
เพื่อนําเสนอปลัดกระทรวงอนุมัติ
3. หัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนาการลูกเสือ : ควบคุม นิเทศ รวมประชุม และรวมดําเนินงาน
โครงการและติดตามประเมินผลโครงการ
4. หัวหนางานสงเสริมกิจกรรมและวิเทศสัมพันธ : จัดทําแผนงาน พิจารณาเงินสนับสนุน
(นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ)
ดําเนินการติดตอประสานงานเผยแพร
ไปยังหนวยงานและสถานศึกษา
5. นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
: จัดสรรเงินสนับสนุนคาพาหนะ คาใชจาย
การดําเนินงานจัดประกวดฯ และเงิน
รางวัลการประกวดระดับประเทศ
6. พนักงานราชการ
: จัดเก็บรวบรวมรายงานผลการจัดกิจกรรม
การประกวดระดับเขตพื้นที่การศึกษา
และระดับจังหวัด
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5. WORK FLOW

การจัดทําผังการดําเนินงานการจัดประกวดระเบียบแถวลูกเสือ
ลําดับ
ที่

ผังกระบวนการ

รายละเอียดงาน

1

ศึกษาวิเคราะหการจัดทํา
รายละเอียดขั้นตอนการ
ดําเนินการจัดประกวด
ระเบียบแถวลูกเสือ และ
หลักเกณฑการประกวด
เขียนโครงการ

ศึกษา
วิเคราะห

2
เขียนโครงการ

3

NO

เสนอขออนุมัติโครงการตอ
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นําเสนอ

YES
4

ทําหนังสือแจง

5
แตงตั้งคณะกรรมการ

ทําหนังสือแจงไปยัง
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 185 เขต พรอม
แจงเงินสนับสนุนคาใชจาย
เพื่อขอใหแจงเชิญชวน
โรงเรียนในเขตพื้นที่ให
จัดสงกองลูกเสือ เนตรนารี
เขารวมการประกวดระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา และ
สพท. เขต 1 จัดประกวด
ระดับจังหวัด
แตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงานและกรรมการ
ตัดสินการประกวดฯ
ระดับประเทศ

ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบ
เริ่มตน สิ้นสุด
ต.ค. 52 ธ.ค. 53 นักวิชาการ
ศึกษาชํานาญ
การพิเศษ

เอกสารที่
เกี่ยวของ

ต.ค. 52

ธ.ค. 53 นักวิชาการ
ศึกษาชํานาญ
การพิเศษ
ม.ค. 53 ม.ค. 53 ปลัด ศธ./ผอ.
สกก./ หัวหนา
กลุม
ม.ค. 53 ม.ค. 53 นักวิชาการ
ศึกษาชํานาญ
การพิเศษ

มิ.ย. 53

มิ.ย. 53 นักวิชาการ
ศึกษาชํานาญ
การพิเศษ
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ลําดับ
ที่

ผังกระบวนการ

6
ประชุมคณะกรรมการ

7

จัดประกวดทั่วประเทศ

8

ประชุมคณะกรรมการ

9
NO

เสนอ
ลงนาม

YES
10

11

จัดทําหนังสือแจง

เผยแพรผลการ
ตัดสินลงเว็บไซด

รายละเอียดงาน
ประชุมคณะกรรมการ

ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบ
เริ่มตน สิ้นสุด
มิ.ย. 53 มิ.ย. 53 นักวิชาการ
ศึกษาชํานาญ
การพิเศษ

ดําเนินการจัดประกวด
ระเบียบแถวลูกเสือ ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา ระดับ
จังหวัดและระดับประเทศ

มิ.ย. 53

ก.ค.53 นักวิชาการ
ศึกษาชํานาญ
การพิเศษ

คณะกรรมการประชุม
ตัดสินผลการประกวดและ
จัดทําประกาศผลการตัดสิน
เสนอปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ลงนามประกาศ
ผลการตัดสิน

ก.ค. 53

ก.ค. 53 นักวิชาการ
ศึกษาชํานาญ
การพิเศษ
ก.ค. 53 ปลัด ศธ./
ผอ.สกก./
หัวหนากลุม

จัดทําหนังสือแจงผลการ
ตัดสินไปยังหนวยงานและ
สถานศึกษาทีช่ นะการ
ประกวด
เผยแพรประกาศผลการ
ตัดสินลงเว็บไซดของสํานัก

ก.ค. 53

ก.ค. 53 นักวิชาการ
ศึกษาชํานาญ
การพิเศษ

ก.ค. 53

ก.ค. 53 นักวิชาการ
ศึกษาชํานาญ
การพิเศษ

ก.ค. 53

เอกสารที่
เกี่ยวของ

7

6. ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน
6.1 ผูชวยกิจกรรม
1. จัดเก็บรวบรวมรายงานผลการจัดกิจกรรมการประกวดระดับเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
และระดับจังหวัด
2, จัดสงแบดจกิจกรรมการประกวดฯไปใหกองลูกเสือทีช่ นะการประกวดระดับเขตพืน้ ที่
การศึกษา
6.2 นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
1. จัดสรรเงินสนับสนุนคาพาหนะ คาใชจายการดําเนินงานจัดประกวดฯ และเงิน
รางวัลการประกวดระดับประเทศ
2. จัดเก็บรวบรวมใบเสร็จรับเงินที่โอนจัดสรรเงินสนับสนุนตามขอ 1
3. รวมดําเนินการจัดประกวดระดับประเทศ
6.3 หัวหนางานสงเสริมกิจกรรมและวิเทศสัมพันธ (นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ)
1. ศึกษาวิเคราะห การจัดทํารายละเอียดขั้นตอนการดําเนินจัดประกวดระเบียบแถวลูกเสือและ
หลักเกณฑการจัดประกวด
2. เขียนโครงการ
3. นําเสนอขออนุมัติโครงการ
4. ทําหนังสือแจงไปยังสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา 185 เขต พรอมแจงเงินสนับสนุน
คาใชจาย
5. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานและคณะกรรมการตัดสินการประกวดระดับประเทศ
6. ประชุมคณะทํางาน
7. ดําเนินการจัดประกวดระเบียบลูกเสือ
8. ประชุมคณะกรรมการเพื่อตัดสินผลการประกวด
9. จัดทําประกาศผลการประกวดระดับประเทศ
10. จัดทําหนังสือแจงผลการตัดสินการประกวด
11. เผยแพรผลการตัดสินการประกวด
6.4 ผูอํานวยการสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
1. พิจารณาตรวจสอบ แผนงาน โครงการเพื่อนําเสนอปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2. ใหคําปรึกษา ควบคุมและติดตามผลโครงการ
6.5 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
1. พิจารณาอนุมัติโครงการและลงนามแตงตั้งคณะทํางาน
2. รับทราบและใหขอเสนอแนะผลการประเมินโครงการ
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7. มาตรฐานงาน
7.1 เปนไปตามหลักสูตรและระเบียบของสํานักงานลูกเสือแหงชาติ
7.2 หลักเกณฑและรูปแบบการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ทั่วประเทศ
8. จุดวิกฤตและแผนรองรับภาวะฉุกเฉินของ กระบวนงาน
จุดวิกฤติของกระบวนงาน
ไดแก ระยะเวลาของการจัดประกวดระดับเขตพื้นที่การศึกษาจัดอยูในชวง
ระยะเวลาเดียวกัน (185 เขต) ทําใหขาดบุคลากรไปติดตามการจัดประกวดฯตามเปาหมายทีก่ ําหนด
แผนรองรับภาวะฉุกเฉิน
ขอความรวมมือจาก สํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษา 1 – 12 ติดตาม
การจัดประกวด
9. ระบบการติดตามประเมินผล
1. ใหสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา 185 เขต รายงานผลการจัดประกวดระดับเขตพืน้ ที่การศึกษาและ
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาเขต 1 ของทุกจังหวัด รายงานผลการจัดประกวดระดับจังหวัด
2. จัดเก็บรวบรวมแบบรายงานผลการจัดประกวด เพื่อเปนขอมูลการดําเนินงาน
10. เอกสารอางอิง
1. ขั้นตอนการดําเนินงานการจัดประกวดฯ และหลักเกณฑการจัดประกวดฯ
2. โครงการ
3. บันทีกอนุมัติโครงการ
4 . สําเนาหนังสือแจงเขตพื้นที่การศีกษา
5. ประกาศผลการตัดสิน
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การวิเคราะหกระบวนการสรางคุณคาโดยใช Sipoc Madel
สําหรับผูรับบริการ
โครงการสรางสรรคคุณธรรม จริยธรรมลูกเสือ เนตรนารี
Supplier
- สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
- สํานักงบประมาณ
- สํานักการลูกเสือ
ยุวกาชาด และกิจการ
นักเรียน
- สํานักยุทธศาสตร
และบูรณาการ
การศึกษา
- สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 185 เขต
- หนวยงานที่
เกี่ยวของ

Input
- ความตองการของ
ผูรับบริการและผูมี
สวนไดสวนเสีย
- นโยบายที่สําคัญ
- งบประมาณ
- สถานการณและ
แนวโนมในอนาคต
- เนื้อหาทักษะเชิง
วิชาการของบุคลากร
ที่เขารวมโครงการ
ดานการลูกเสือ
- หลักเกณฑการ
ประกวด

Process
- ศึกษาวิเคราะหการจัดทํา
รายละเอียด ขั้นตอนการ
ดําเนินงานการจัดประกวด
ระเบียบแถวลูกเสือและ
หลักเกณฑการจัดประกวดฯ
- เขียนโครงการ
- เสนอขออนุมัติโครงการ
- ทําหนังสือแจงไปยังสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา 185 เขต
พรอมแจงเงินสนับสนุน
คาใชจาย เพื่อใหแจงเชิญชวนใน
เขตพื้นที่การศึกษาจัดสงลูกเสือ
เนตรนารีเขารวมการประกวด
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และ
สพท. เขต 1 จัดประกวดระดับ
จังหวัด
- แตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงานและกรรมการตัดสิน
การประกวดระดับประเทศ
- ประชุมคณะกรรมการ
- ดําเนินการจัดประกวดระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา ระดับจังหวัด
และระดับประเทศ
- จัดทําประกาศผลการตัดสิน
การประกวดระดับประเทศ
- จัดทําหนังสือแจงผลการ
ตัดสินไปยังหนวยงานและ
สถานศึกษาที่ชนะการประกวด
- เผยแพรประกาศผลการตัดสิน
ลงเว็บไซดของสํานัก

Output
ลูกเสือ เนตรนารี มี
ระเบียบวินัย มีความ
สามัคคี รูจักอดทน
อดกลั้น และรูจัก
ชวยเหลือผูอื่น

Customer
- ผูบังคับบัญชา
ลูกเสือ
- ลูกเสื่อ เนตรนารี

