คูมือกระบวนการสรางคุณคา
เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ
ผูบังคับบัญชาลูกเสือ

กลุมสงเสริมและพัฒนาการลูกเสือ
สํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

คํานํา
คูมือการปฏิบัติกระบวนการสรางคุณคา เรื่องการประชุมเชิงปฏิบัติการ ผูบังคับบัญชา
ลูกเสือ โดย SIPOC MODEL สําหรับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย นี้ จัดทําขึ้นเพื่อแสดงใหเห็น
จุดเนน กรอบแนวทางเปนเปาหมายการดําเนินงานตามนโยบาย โครงการ กิจกรรมสําคัญ งบประมาณ และ
หนวยงานที่ รั บผิดชอบอย างชั ดเจน เป นรู ปธรรม สามารถนําไปปฏิบัติ ใหบั งเกิ ดผลได ทั้งนี้ เพื่ อให
หนวยงาน บุคลากรและผูมีสวนเกี่ยวของ ไดรับความรู มีความเขาใจตรงกันและนําสูการปฏิบัติใหบรรลุ
เปาหมายที่กําหนด รวมทั้งผูบริหารสามารถนําไปเปนเครื่องมือในการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงาน เพื่อรับทราบความกาวหนา ปญหาอุปสรรคของการดําเนินงานไปสูการตัดสินใจไดอยางถูกตอง
เหมาะสมกับสถานการณ
ผูรับผิดชอบโครงการ หวังเปนอยางยิ่งวาคูมือนี้ คงจะเปนประโยชนกับบุคคล หนวยงาน
และประชาชนทั่วไปในการดําเนินงานและเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานนํานโยบายไปสูการปฏิบัติให
ประสบผลสําเร็จ

กลุมสงเสริมและพัฒนาการลูกเสือ

๒

สารบัญ
หัวขอ
คํานํา
๑. วัตถุประสงค
๒. ขอบเขต
๓. คําจํากัดความ
๔. หนาที่ความรับผิดชอบ
๕. การวิเคราะหกระบวนการสรางคุณคา โดยใช SIPOC MODEL
๖. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๗. มาตรฐานงาน
๘. จุดวิกฤตและแผนรองรับภาวะฉุกเฉินของ กระบวนงาน
๙. การติดตามประเมินผล
๑๐. เอกสารอางอิง
ภาคผนวก

หนา
๓
๔
๔
๔
๔
๖
๘
๙
๙
๑๐
๑๐
๑๑

๓

คูมือการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการผูบังคับบัญชาลูกเสือ
๑. วัตถุประสงคของการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
๑.๑ เพื่อรับทราบขอมูล ขอเท็จจริง ปจจัยองคประกอบทั้งภายในและภายนอก นํามา
ประกอบการพิจารณากําหนดกรอบ
๑.๒ เพื่ อเป นแนวทางในการดํ าเนิ นงาน กิ จกรรมโครงการต าง ๆ ให บรรลุ ผลตาม
เปาหมายของโครงการที่มีประสิทธภาพ
๑.๓ เพื่อใชในการศึกษา คนควา อางอิง ของผูประสงคจะดําเนินงานในลักษณะ หรือ
รูปแบบ การประชุมเชิงปฏิบัติการ
๒. ขอบเขต
- เป นการกํ าหนดกรอบแนวคิ ด หลั กการ และวิ ธี การประชุ มเชิ งปฏิ บั ติ การของ
ผูรับผิดชอบโครงการ ซึ่งมีลักษณะงานเปนการประชุมเชิงปฏิบัติการดานวิชาการ หรือกิจกรรมโครงการ
อื่นที่บูรณาการรวมกัน
- การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อใหความรูแกครู บุคลากรทางการศึกษา ที่ปฏิบัติหนาที่
ดานการจัดกิจกรรมลูกเสือ
๓. คําจํากัดความ (Definition)
คําจํากัดความ เรื่อง : กระบวนการประชุมเชิงปฏิบัติการผูบังคับบัญชาลูกเสือ
ผูบังคับบัญชาลูกเสือ หมายถึง ผูที่ไดรับการแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่ดานกิจกรรมลูกเสือ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ หมายถึง การพัฒนาโดยการฝกอบรม ใหความรูแก
ผูบังคับบัญชาลูกเสือทุกประเภท ทุกหลักสูตร ทุกระดับ
๔. หนาที่ความรับผิดชอบ (Responsibilities)
หนาที่ความรับผิดชอบเรื่อง : การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการผูบังคับบัญชาลูกเสือ
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พิจารณาอนุมัติโครงการ
หนาที่ความรับผิดชอบ เรื่อง กระบวนการประชุมเชิงปฏิบัติการผูบังคับบัญชาลูกเสือ
ผูอํานวยการสํานักลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน : พิจารณาตรวจสอบ แผนการดําเนินงาน
โครงการ เพื่อนําเสนอปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และติดตามผลการดําเนินงาน

๔

หัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนาการลูกเสือ : ควบคุม นิเทศ ใหความรวมมือ สนับสนุนการ
ดําเนินงาน การปฏิบัติงาน
นักวิชาการชํานาญการพิเศษ : ศึกษา วิเคราะหความจําเปน และความตองการนโยบายที่สําคัญ
จัดทําแผนงานปฏิบัติงาน /วางแผนการดําเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปรายงานผลการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ และเผยแพรองคความรู กลุมเปาหมายทุกชองทาง
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน : จัดทําเอกสารการประชุม เอกสารอางอิง และควบคุม
งบประมาณ

๕

๕. WORK FLOW

คูมือกระบวนการประชุมเชิงปฏิบัติการผูบังคับบัญชาลูกเสือ
ลําดับ
ที่

ระยะเวลา
เริ่มตน
สิ้นสุด

ผังกระบวนการ

รายละเอียดงาน

ศึกษา
วิเคราะห

๑. ศึกษา วิเคราะห
ขอมูลนโยบาย
ขับเคลื่อนคุณธรรม
จริยธรรม สป.

นักวิชาการศึกษา
ชํานาญการพิเศษ

เขียนโครงการ

๒. เขียนรายละเอียด
โครงการ

นักวิชาการศึกษา
ชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษา
ชํานาญการพิเศษ

๓. ดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงาน

ก.ย.

ธ.ค.

ผูรับผิดชอบ

ดําเนินงานตามแผน

No
เสนอขอ
อนุมัติ
Yes

แตงตั้งคณะกรรมการฯ

ประชุมคณะกรรมการ ฯ

๔. เสนอขออนุมัติ
สัปดาหที่
โครงการประชุมเชิง ๑ ก.ย.
ปฏิบัติการ
ผูบังคับบัญชาลูกเสือ

- ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
- ผอ.สํานักการ
ลูกเสือ ยุวกาชาด
และกิจการนักเรียน
- หัวหนากลุม
สงเสริมและ
พัฒนาการลูกเสือ

๕. แตงตั้ง
คณะกรรมการ ฯ
๖. ประชุม
คณะกรรมการ ฯ
เพื่อกําหนดกรอบ
แนวคิด องคความรู
เทคโนโลยี และ
เกณฑการประเมิน
รับรอง

นักวิชาการศึกษา
ชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษา
ชํานาญการพิเศษ
และเจาพนักงาน
ธุรการชํานาญงาน

สัปดาหที่
๒ ก.ย.
สัปดาหที่
๑ ต.ค.

เอกสารที่
เกี่ยวของ
-พรบ.ลูกเสือ
ป ๒๕๕๑
- ขอบังคับ
คณะลูกเสือ
แหงชาติ ฯ
.
- หลักสูตร
แกนกลาง
สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
ป ๒๕๕๑
ระเบียบการ
ปฏิบัติที่
เกี่ยวของ

-บทสรุป
ขอคิดเห็น
ขอเสนอแนะ
ที่ประชุม
คณะกรรมการ

๖

จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ

ควบคุม กํากับ ติดตาม

ประเมินผลการ
ดําเนินงาน

นักวิชาการศึกษา
ชํานาญการพิเศษ

๘. ควบคุม กํากับ
ติดตามการ
ดําเนินงานทุก
ขั้นตอน
๙.ประเมินผลการ
ดําเนินงานเพื่อ
พัฒนา ปรับปรุง
โครงการ ใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

นักวิชาการศึกษา
ชํานาญการพิเศษ

สัปดาหที่
๔ พ.ย.

นักวิชาการศึกษา
ชํานาญการพิเศษ

สัปดาหที่
๑ ธ.ค.

นักวิชาการศึกษา
ชํานาญการพิเศษ

๑๑. รายงานสรุปผล สัปดาหที่
๒ ธ.ค.
เสนอผูบริหาร
เพื่อทราบ

- ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
- ผอ.สํานักการ
ลูกเสือ ยุวกาชาด
และกิจการนักเรียน
- หัวหนากลุม
สงเสริมและ
พัฒนาการลูกเสือ

๑๐. ที่ปรึกษา
คณะกรรมการ
ประเมิน รับรอง

ที่ปรึกษา
คณะกรรมการ
ประเมิน รับรอง
No

สัปดาหที่
๗. จัดประชุมเชิง
๒ พ.ย.
ปฏิบัติการ
ผูบังคับบัญชาลูกเสือ

เสนอ
ผูบริหาร
Yes

เผยแพร
ประชาสัมพันธ

๑๒. เผยแพร
ประชาสัมพันธ
ทุกชองทางของ
กลุมเปาหมาย

- เอกสารคูมือ
วิชาการดาน
ลูกเสือ

สัปดาห นักวิชาการศึกษา
ที่ ๔ ธ.ค. ชํานาญการพิเศษ

๗

๖. ขั้นตอนการปฏิบัตงิ านกระบวนการประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารผูบังคับบัญชาลูกเสือ
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
๑. จัดทําเอกสารประกอบการประชุม
๒. จัดทําเอกสารอางอิง
๓. ควบคุมงบประมาณ
๔. อํานวยความสะดวกทัว่ ไป
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
๑. ศึกษา วิเคราะห ความตองการ-ความจําเปน และนโยบายที่สําคัญเพื่อ
ประกอบการดําเนินงาน
๒. เขียนรายละเอียดโครงการ โดยผานความเห็นชอบจากผูบริหารเบื้องตน
๓. ดําเนินการตามแผนปฏิบัติงานที่ผานการศึกษาและวิเคราะห
๔. เสนอขออนุมัติโครงการจากประชุมเชิงปฏิบัติการผูบังคับบัญชาลูกเสือตอ
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พรอมทั้งขออนุมัติดําเนินงาน
๕. แตงตั้งคณะกรรมการโครงการจากประชุมเชิงปฏิบัติการผูบังคับบัญชาลูกเสือโดย
เชิญผูทรงคุณวุฒิจากทัว่ ประเทศ
๖. ประชุม ปรึกษาหารือคณะกรรมการโครงการจากประชุมเชิงปฏิบัติการ
ผูบังคับบัญชาลูกเสือ เพื่อวางแผนการดําเนินงาน กรอบแนวคิด และมอบหมาย
ความรับผิดชอบ
๗. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการผูบังคับบัญชาลูกเสือ ตามกําหนดวัน เวลา และสถานที่
ที่ไดรับอนุมัตโิ ครงการ
๘. ควบคุม ติดตาม และประสานการดําเนินงานทุกขั้นตอนตามกําหนดการประชุม
ใหบรรลุตามเปาหมายอยางครบถวน
๙. ประเมินผลการดําเนินงาน
๑๐. เสนอที่ปรึกษา คณะกรรมการประเมินรับรองผลการดําเนินงาน
๑๑. สรุปรายงานเสนอผูบริหารระดับสูง เพื่อทราบผลการดําเนินงานตามลําดับ
๑๒. เผยแพร ประชาสัมพันธ ทุกชองทางของกลุมเปาหมายตามโครงการที่กําหนดไว
หัวหนากลุมเสริมและพัฒนาการลูกเสือ
๑. รวมประชุมเพือ่ กําหนดกรอบการประชุม ฯ
๒. นิเทศ และใหความรวมมือตามขั้นตอนโครงการ
๓. ติดตามประเมินผลโครงการ

๘

ผูอํานวยการสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
๑. พิจารณาตรวจสอบแผนงาน โครงการ
๒. นํากรอบงาน โครงงาน เพื่อเสนอขออนุมัติ
๓. ติดตามการดําเนินงานตามโครงการ
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
พิจารณาอนุมตั ิโครงการ
๗. มาตรฐานงาน
๑. คณะกรรมการกําหนดกรอบแนวคิด หลักการ วิธีการ และรูปแบบกระบวนการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯ
๒. การดําเนินงานทุกขั้นตอนถูกตองตามกระบวนการ และอางอิงได
๓. ผานความเห็นชอบของคณะกรรมการทุกประเด็น หรือปรับปรุงแกไขที่จําเปน
๔. ผูรับผิดชอบโครงการยอมรับตอความผิดพลาด เพื่อพัฒนาปรับปรุง
เอกสารใหความสมบูรณยิ่งขึ้น
๘. จุดวิกฤตของผังกระบวนงานและแผนรองรับภาวะฉุกเฉินของ กระบวนงาน
จุดวิกฤตของกระบวนงาน คือ
๑. บุคลากรที่เชิญเขารวมประชุมไมมีคุณสมบัติไมตรงตามหลักเกณฑที่กําหนด
เชน หนังสือเชิญผูบริหารสถานศึกษา หรือ ผูอํานวยการเขต ฯ แตไดสงผูแทน
ทําใหไมสามารถตัดสินใจได)
๒. การบริหารจัดการดานการเงิน ตองใชหลักเกณฑมาตรการประหยัด ทําใหการ
ดําเนินงานขาดความคลองตัว
๓. การเดินทางมาเขารวมประชุมใหเบิกจากตนสังกัด ทําใหมีขอจํากัดของบุคคลที่ เขา
รวม และไดไมตรงตามเปาหมายที่กําหนด
แผนรองรับ
๑. ระบุบุคคลที่ตองการใหเขารวมการประชุมตามหลักเกณฑที่กําหนดและประสาน
โดยตรงดวยวาจา อีกครั้ง
๒. ขออนุมัติหลักการใชมาตรการประหยัดใหครอบคลุม
๓. ตั้งงบประมาณเพื่อใหบุคคลที่เขารวมประชุมเบิกคาใชจายในการเดินจากโครงการที่
จัดการฝกอบรม

๙

๙. ระบบการติดตามประเมินผล
๑. สรางเครื่องมือเพื่อนําไปประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม โดยพิจารณาจากแผน
ประเมินที่ไดจัดทําไว
๒. รวบรวมขอมูลที่ไดจากการตอบรับของเครื่องมือการประเมินผลดําเนินงาน ปญหา
อุปสรรค ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ เปนแนวทางพัฒนา เอกสารประกอบกระบวนการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการในโอกาสตอไป
๑๐. เอกสารอางอิง (Reference Document)
เอกสารอางอิงเรื่อง : กระบวนการประชุมเชิงปฏิบตั ิการผูบ ังคับบัญชาลูกเสือ
• - พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑
- ขอบังคับคณะลูกเสือแหงชาติวาดวย การปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ พ.ศ.
๒๕๐๙. พิมพครั้งที่ ๑๗.
- หลักสูตรแกนกลางของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑
- กฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบการปฏิบัติที่เกี่ยวของ
- เอกสาร หลักสูตร คูมือดานการลูกเสือ

๑๐

ภาคผนวก

๑๑

การวิเคราะหกระบวนการสรางคุณคา โดยใช SIPOC MODEL
สําหรับโครงการกระบวนการประชุมเชิงปฏิบัติการผูบังคับบัญชาลูกเสือ
Supplier

Input

Process

Output

Customer

- สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
- สํานักงบประมาณ
- สํานักการลูกเสือ
ยุวกาชาด และกิจการ
นักเรียน
- สํานักบริหาร
ยุทธศาสตรและบูรณา
การการศึกษา
- สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
- หนวยงานอื่นที่
เกี่ยวของ

- ความตองการของ
ผูรับบริการและผูมี
สวนไดสวนเสีย
- นโยบายที่สําคัญ
- งบประมาณ
- สถานการณ และ
แนวโนมในอนาคต
- เนื้อหา ทักษะเชิง
วิชาการของ
บุคลากรที่เขารวม
โครงการดานการ
ลุกเสือ
- ระบบสนับสนุน
สารสนเทศ

- ศึกษา วิเคราะหขอมูลและ
ยุทธศาสตรขับเคลื่อนขององคกร
หลัก
- เขียนรายละเอียดโครงการ
- ดําเนินการตามแผนปฏิบัติงาน
- ขออนุมัติโครงการ
- แตงตั้งคณะกรรมการ
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อกําหนด
กรอบความคิด
องคความรู เทคโนโลยี และเกณฑ
ประเมินรับรอง
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
ผูบังคับบัญชาลูกเสือและแบงกลุม
ปฏิบัติการตามประเด็นที่กําหนด
- ควบคุม กํากับติดตาม
การดําเนินงานทุกขั้นตอน
- ประเมินผลการดําเนินงานเพื่อ
พัฒนา ปรับปรุงโครงการ
- ที่ปรึกษา คณะกรรมการประเมิน
รับรอง
- รายงานสรุปผลเสนอผูบริหาร
ตามลําดับ
- เผยแพร ประชาสัมพันธ
ทุกชองทางของกลุมเปาหมาย

- รอยละ 80 ของผูเขา
รับการอบรม
โครงการ
ผูนําเยาวชนคน 3 D
นํากิจกรรมโครงงาน
ไปขยายผลใน
สถานศึกษาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
- นําไปใชใน
ชีวิตประจําวัน

- ครู
- บุคลากรทางการ
ศึกษา
- ประชาชนทั่วไป
ที่สนใจดานการ
ลูกเสือ
- หนวยงาน
ภาครัฐและ
ภาคเอกชน
สามารถนําไป
บูรณาการรวมกัน
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

