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ข้อบังคับสภากาชาดไทย
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๘๒)
พุทธศักราช ๒๕๖๒
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยสภากาชาดไทย เพิ่มเติม
พุทธศักราช ๒๔๖๓ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงมี
พระราชด าริ ว่ าโดยที่ เป็ นการสมควรปรั บปรุ งกิ จการของยุ วกาชาดให้ เจริ ญก้ าวหน้ าเหมาะสมยิ่ งขึ้ น
โดยอนุมัติและความยินยอมของคณะกรรมการสภากาชาดไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้วางข้อบังคับ
สภากาชาดไทยไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้ อ บั ง คั บ นี้ เ รี ย กว่ า “ข้ อ บั ง คั บ สภากาชาดไทย แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ ๘๒)
พุทธศักราช ๒๕๖๒”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความใน หมวดที่ ๙ ยุวกาชาด ข้อ ๕๗ - ๗๙ แห่งข้อบังคับสภากาชาดไทย
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖๘) พุทธศักราช ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๐ และให้ใช้ข้อความ
ต่อไปนี้แทน
“หมวดที่ ๙
ยุวกาชาด
ข้อ ๕๗ ยุวกาชาดมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมให้เด็กและเยาวชนชายและหญิง
(๑) มีอุดมคติในศานติสุข มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
(๒) มีความรู้ ความชานาญในการรักษาอนามัยของตนเองและของผู้อื่น ตลอดจนการพัฒนาตนเอง
ทางร่างกาย จิตใจ คุณธรรม และธารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาติ
(๓) มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและอุดมการณ์กาชาด มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจ
เมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์
(๔) บาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
(๕) มีจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๖) มีสัมพันธภาพและมิตรภาพที่ดีต่อบุคคลทั่วไป
ข้อ ๕๘ กิจการยุวกาชาดอยู่ในความดูแลและกากับทั่วไปของสภากาชาดไทย โดยมีกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือ และให้การสนับสนุนโดยการจัดหน่วยงานรองรับ
ข้อ ๕๘/๑ ยุวกาชาดแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้
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(๑) สมาชิกยุวกาชาด ได้แก่ เด็กและเยาวชนอายุย่างเข้าปีที่ ๗ ถึง ๑๘ ปี และหรือที่กาลัง
ศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย (ยุวกาชาด ระดับ ๑ - ยุวกาชาด ระดับ ๔)
และเลือกเรียนยุวกาชาดตามหลักสูตรกิจกรรมยุวกาชาด
(๒) อาสายุวกาชาด ได้แก่ เด็กและเยาวชนอายุระหว่าง ๑๕ ปี ถึง ๓๐ ปี ที่กาลังศึกษา
ทั้งในระบบ และนอกระบบการศึกษาสาเร็จการอบรมหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาดและสังกัดชมรมอาสา
ยุวกาชาดรวมทั้งบุคคลที่มีความสนใจสมัครเป็นอาสายุวกาชาด
ข้อ 59 ให้จัดระเบียบการบริหารยุวกาชาด ดังนี้
(๑) คณะกรรมการบริหารยุวกาชาด
(๒) คณะกรรมการยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร
(3) คณะกรรมการยุวกาชาดจังหวัด
(4) คณะกรรมการยุวกาชาดเขตกรุงเทพมหานคร
(๕) คณะกรรมการยุวกาชาดท้องถิ่นจังหวัด
(๖) คณะกรรมการยุวกาชาดศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
(๗) คณะกรรมการยุวกาชาดศึกษาธิการจังหวัด
(8) คณะกรรมการยุวกาชาดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
(9) คณะกรรมการยุวกาชาดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
(10) คณะกรรมการยุวกาชาดเมืองพัทยา
(11) คณะกรรมการยุวกาชาดสถานศึกษา
(12) คณะกรรมการอาสายุวกาชาด
ข้อ 60 คณะกรรมการบริหารยุวกาชาด ตามข้อ 59 (๑) ประกอบด้วย
(๑) เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานกรรมการ
(๒) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นรองประธานกรรมการ
(๓) ผู้ทรงคุณธรรมจานวนไม่เกินสิบคน เป็นกรรมการ
(๔) ผู้บริหารระดับสูงซึ่งเป็นผู้แทนของหน่วยงานและส่วนราชการที่สภากาชาดไทยเห็นว่าเกี่ยวข้อง
เป็นกรรมการ
(๕) ผู้อานวยการสานักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย เป็นกรรมการและเลขานุการ
(๖) ผู้อานวยการสานักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการและรองผู้อานวยการสานักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
สภานายกสภากาชาดไทยมีอานาจแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารยุวกาชาด
ข้อ 61 คณะกรรมการบริหารยุวกาชาด ตามข้อ 60 มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ก าหนดนโยบายและบริห ารงานยุ วกาชาดให้ เป็ นไปตามนโยบายของสภากาชาดไทย
แผนการศึกษาแห่งชาติและวัตถุประสงค์ของยุวกาชาด
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(๒) กาหนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับยุวกาชาดให้เหมาะสมกับกาลสมัย และให้สอดคล้องกับ
ข้อบังคับนี้
(๓) พิจารณาและกาหนดแนวทางการจัดกิจกรรม การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชา
ยุวกาชาด สมาชิกยุวกาชาดและอาสายุวกาชาด
(๔) กากับดูแลการดาเนินงานและส่งเสริมสนับสนุนกิจการยุวกาชาดให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของยุวกาชาด
(๕) ดาริและวินิจฉัยปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดาเนินงานของยุวกาชาด
(๖) ดาเนิ น การอื่นตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้ หรือระเบียบ หรือตามที่คณะกรรมการ
สภากาชาดไทยมอบหมาย
ข้อ ๖2 ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นนายกยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร มีอานาจหน้าที่
บริหารงานยุวกาชาดในสังกัดกรุงเทพมหานคร
ให้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นรองนายกยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร
สภานายกสภากาชาดไทย มีอานาจแต่งตั้งนายกยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร
นายกยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร มีอานาจแต่งตั้งรองนายกยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร และ
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในสังกัดเป็นเจ้าหน้าที่ยุวกาชาด
ข้อ 62/1 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจัง หวัด เป็นนายกยุวกาชาดจังหวัด มีอานาจหน้าที่
บริหารงานยุวกาชาดในจังหวัด
ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัด เป็นรองนายกยุวกาชาดจังหวัด
สภานายกสภากาชาดไทย มีอานาจแต่งตั้งนายกยุวกาชาดจังหวัด
นายกยุวกาชาดจังหวัด มีอานาจแต่งตั้งรองนายกยุวกาชาดจังหวัด และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
ในสังกัดเป็นเจ้าหน้าที่ยุวกาชาด
ข้อ 63 คณะกรรมการยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร ตามข้อ 59 (๒) ประกอบด้วย
(1) นายกยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานกรรมการ
(2) รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อานวยการสานักการศึกษา
เป็นรองประธานกรรมการ
(3) ผู้ทรงคุณธรรมจานวนไม่เกินห้าคน เป็นกรรมการ
(4) ข้าราชการสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งนายกยุวกาชาดกรุงเทพมหานครเห็นสมควรให้แต่งตั้ง
จานวนห้าคน เป็นกรรมการ
(5) ผู้อานวยการกองพัฒนาข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร เป็นกรรมการและเลขานุการ
(6) หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาผู้นาลูกเสือและยุวกาชาด เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายกยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร มีอานาจแต่งตั้งคณะกรรมการยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร
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ข้อ 64 ในแต่ละจังหวัดให้มีคณะกรรมการยุวกาชาดจังหวัด ตามข้อ 59 (๓) ประกอบด้วย
(๑) นายกยุวกาชาดจังหวัด เป็นประธานกรรมการ
(๒) นายกเหล่ากาชาดจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัด จังหวัด และศึกษาธิการภาค
เป็นรองประธานกรรมการ
(๓) ผู้ทรงคุณธรรมจานวนไม่เกินห้าคน เป็นกรรมการ
(๔) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ผู้อานวยการ
สานั กงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด นายกสภามหาวิทยาลัย
สถาบั น อุ ด มศึ กษาในจั ง หวัด อธิ ก ารบดี สถาบั นอุ ด มศึก ษาในจั งหวั ด ประธานอาชีว ศึก ษาจังหวัด
ผู้บัญชาการเรือนจากลาง ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัด ผู้อานวยการทัณฑสถาน นายอาเภอ ท้องถิ่นจังหวัด
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
และผู้อานวยการสานักงานการศึกษาเอกชน เป็นกรรมการ
(๕) ศึกษาธิการจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ
(๖) ผู้อานวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปประจาสานักงานเหล่ากาชาดจังหวัด สานักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด
สภากาชาดไทย เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายกยุวกาชาดจังหวัดมีอานาจแต่งตั้งคณะกรรมการยุวกาชาดจังหวัด
ข้อ 65 คณะกรรมการยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการยุวกาชาดจังหวัด
ตามข้อ ๖๓ และข้อ ๖๔ แล้วแต่กรณี มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) บริห ารงานยุว กาชาดในสังกัดกรุงเทพมหานครและพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของยุวกาชาดและนโยบายของคณะกรรมการบริหารยุวกาชาด
(๒) วางแนวการฝึกอบรมยุวกาชาดให้เหมาะสมกับสภาพของกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดนั้น
(๓) ก ากั บ ดู แ ลการดาเนิ น งานให้เ ป็ นไปตามวั ต ถุ ประสงค์ ของยุ ว กาชาดและนโยบายของ
คณะกรรมการบริหารยุวกาชาด
(๔) พิจารณารายงานประจาปีของยุวกาชาดเขตกรุงเทพมหานครหรือยุวกาชาดศึกษาธิการจังหวัด
แล้วแต่กรณี
(๕) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการยุวกาชาดให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของยุวกาชาด
(๖) ดาริและวินิจฉัยปัญหาต่าง ๆ ในการดาเนินงานยุวกาชาด
(๗) ดาเนินการอื่นตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้หรือระเบียบหรือตามที่คณะกรรมการสภากาชาดไทย
หรือคณะกรรมการบริหารยุวกาชาดมอบหมาย
ข้อ ๖6 ให้ผู้อานวยการเขตของกรุงเทพมหานคร เป็นนายกยุวกาชาดเขต มีอานาจหน้าที่
บริหารงานยุวกาชาดในเขตที่รับผิดชอบ
นายกยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร มีอานาจแต่งตั้งนายกยุวกาชาดเขต
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ให้ผู้ช่วยผู้อานวยการเขตของกรุงเทพมหานคร เป็นรองนายกยุวกาชาดเขต
นายกยุวกาชาดเขต มีอานาจแต่งตั้งผู้ช่วยผู้อานวยการเขต เป็นรองนายกยุวกาชาดเขต และ
แต่งตั้งคณะกรรมการยุวกาชาดสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ในสังกัดเป็นเจ้าหน้าที่ยุวกาชาด
ข้อ 67 คณะกรรมการยุวกาชาดเขตกรุงเทพมหานคร ตามข้อ 59 (๔) ประกอบด้วย
(๑) นายกยุวกาชาดเขต เป็นประธานกรรมการ
(๒) ผู้ช่วยผู้อานวยการเขต เป็นรองประธานกรรมการ
(๓) ผู้ทรงคุณธรรมจานวนไม่เกินห้าคน เป็นกรรมการ
(๔) นายกหมู่ยุวกาชาดและ/หรือประธานกรรมการที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาดที่นายก
ยุวกาชาดเขตเห็นสมควรให้แต่งตั้งจานวนไม่เกินห้าคน เป็นกรรมการ
(๕) หัวหน้าฝ่ายการศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ
(๖) ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าฝ่ายการศึกษาจานวนไม่เกินสองคน เป็นกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
นายกยุวกาชาดเขต มีอานาจแต่งตั้งคณะกรรมการยุวกาชาดเขตกรุงเทพมหานคร
ข้อ 68 คณะกรรมการยุวกาชาดเขตกรุงเทพมหานคร ตามข้อ 67 มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) บริหารงานยุวกาชาดในเขตที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของยุวกาชาดและนโยบาย
ของคณะกรรมการบริหารยุวกาชาด
(๒) วางแนวการฝึกอบรมยุวกาชาดให้เหมาะสมกับสภาพของเขตที่รับผิดชอบ
(๓) ก ากั บ ดู แ ลการดาเนิ น งานให้เ ป็ นไปตามวั ต ถุ ประสงค์ ของยุ ว กาชาดและนโยบายของ
คณะกรรมการบริหารยุวกาชาด
(๔) พิจารณารายงานประจาปียุวกาชาดของสถานศึกษาในเขตของกรุงเทพมหานคร
(๕) จัดทารายงานประจาปียุวกาชาดในสังกัดเสนอต่อนายกยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร
(๖) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการยุวกาชาดให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของยุวกาชาด
(๗) ดาริและวินิจฉัยปัญหาต่าง ๆ ในการดาเนินงานยุวกาชาดในเขตที่รับผิดชอบ
(๘) ดาเนินการอื่นตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้หรือระเบียบหรือตามที่คณะกรรมการสภากาชาดไทย
หรือคณะกรรมการบริหารยุวกาชาดหรือคณะกรรมการยุวกาชาดกรุงเทพมหานครมอบหมาย
ข้อ 68/1 ให้ท้องถิ่นจังหวัด เป็นนายกยุวกาชาดท้องถิ่นจังหวัดนั้น มีอานาจหน้าที่บริหารงาน
ยุวกาชาดในเขตของท้องถิ่นจังหวัด
นายกยุวกาชาดจังหวัด เป็นผู้แต่งตั้งนายกยุวกาชาดท้องถิ่นจังหวัด
ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเป็น
รองนายกยุวกาชาดท้องถิ่นจังหวัด
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นายกยุวกาชาดท้องถิ่นจังหวัด มีอานาจแต่งตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล เป็นรองนายกยุวกาชาดท้องถิ่นจังหวัด และแต่งตั้งคณะกรรมการ
ยุวกาชาดสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ในสังกัดเป็นเจ้าหน้าที่ยุวกาชาด
ข้อ 68/2 คณะกรรมการยุวกาชาดท้องถิ่นจังหวัด ตามข้อ ๕๙ (๕) ประกอบด้วย
(๑) นายกยุวกาชาดท้องถิ่นจังหวัด เป็นประธานกรรมการ
(๒) นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นายกเทศมนตรี (เทศบาลนคร เทศบาลเมื อ ง
เทศบาลตาบล) นายกองค์การบริหารส่วนตาบล เป็นรองประธานกรรมการ
(๓) ผู้ทรงคุณธรรมจานวนไม่เกินห้าคน เป็นกรรมการ
(๔) ปลั ด องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ปลั ด เทศบาล ปลั ด องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
ผู้อานวยการสานัก/กองการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้ทาหน้าที่ศึกษานิเทศก์ นายกหมู่ยุวกาชาด หรือ
ผู้แทน ครู ที่ได้รับมอบหมายเป็นกรรมการ
(๕) ผู้อานวยการกลุ่มงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ
(๖) เจ้าหน้ าที่สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศึกษานิเทศก์ หรือผู้ทาหน้าที่
ศึกษานิเทศก์ จานวนไม่เกินสองคน เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายกยุวกาชาดท้องถิ่นจังหวัด มีอานาจแต่งตั้งคณะกรรมการยุวกาชาดท้องถิ่นจังหวัด
ข้อ 68/3 คณะกรรมการยุวกาชาดท้องถิ่นจังหวัด ตามข้อ ๖๘/๒ มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) บริหารงานยุวกาชาดในเขตของท้องถิ่นจังหวัดให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของยุวกาชาด
และนโยบายของคณะกรรมการบริหารยุวกาชาด
(๒) วางแนวการฝึกอบรมยุวกาชาดให้เหมาะสมกับสภาพของท้องถิ่นจังหวัดนั้น
(๓) ก ากั บ ดู แ ลการดาเนิ น งานให้เ ป็ นไปตามวั ต ถุ ประสงค์ ของยุ ว กาชาดและนโยบายของ
คณะกรรมการบริหารยุวกาชาด
(๔) พิจารณารายงานประจาปียุวกาชาดของสถานศึกษาในสังกัดท้องถิ่นจังหวัด
(๕) จั ด ท ารายงานประจ าปี ยุ ว กาชาดของสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด เสนอต่ อ นายกยุ ว กาชาด
ศึกษาธิการจังหวัด
(๖) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการยุวกาชาดให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของยุวกาชาด
(๗) ดาริและวินิจฉัยปัญหาต่าง ๆ ในการดาเนินงานยุวกาชาด
(๘) ดาเนิ น การอื่นตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้ หรือระเบียบ หรือตามที่คณะกรรมการ
สภากาชาดไทยหรือคณะกรรมการบริหารยุวกาชาดมอบหมาย
ข้อ 68/4 ให้ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นนายกยุวกาชาดศึกษาธิการจังหวัด
กรุงเทพมหานครมีอานาจหน้าที่บริหารงานยุวกาชาดในสานักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
ที่รับผิดชอบ
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รองประธานกรรมการบริ ห ารยุ วกาชาด เป็ น ผู้ แต่ งตั้ง นายกยุ ว กาชาดศึ กษาธิก ารจังหวัด
กรุงเทพมหานคร
ให้ ร องศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด กรุ ง เทพมหานคร เป็ น รองนายกยุ ว กาชาดศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด
กรุงเทพมหานคร
นายกยุวกาชาดศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร มีอานาจแต่งตั้ง รองศึกษาธิการจังหวัด
กรุงเทพมหานคร เป็นรองนายกยุวกาชาดศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานครและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
ในสังกัดเป็นเจ้าหน้าที่ยุวกาชาด
ข้อ 68/5 คณะกรรมการยุวกาชาดศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ตามข้อ 59 (๖)
ประกอบด้วย
(๑) นายกยุวกาชาดศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานกรรมการ
(๒) ผู้อานวยการสานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กรุงเทพมหานคร
(๓) รองศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นรองประธานกรรมการ
ผู้ทรงคุณธรรมจานวนไม่เกินห้าคน เป็นกรรมการ
(๔) นายกหมู่ยุว กาชาด และ/หรือประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด
จานวนไม่เกินห้าคน เป็นกรรมการ
(๕) ผู้อานวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เป็นกรรมการและเลขานุการ
(๖) ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อานวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน จานวน
ไม่เกินสองคน เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายกยุวกาชาดศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร มีอานาจแต่งตั้งคณะกรรมการยุวกาชาด
ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
ข้อ 68/6 คณะกรรมการยุวกาชาดศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ตามข้อ 68/5
มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) บริห ารงานยุว กาชาดในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่รับผิด ชอบให้เป็นไปตามวัต ถุประสงค์
ของยุวกาชาดและนโยบายของคณะกรรมการบริหารยุวกาชาด
(๒) วางแนวการฝึกอบรมยุวกาชาดให้เหมาะสมกับสภาพของพื้นที่กรุงเทพมหานครที่รับผิดชอบ
(๓) ก ากั บ ดู แ ลการดาเนิ น งานให้เ ป็ นไปตามวั ต ถุ ประสงค์ ของยุ ว กาชาดและนโยบายของ
คณะกรรมการบริหารยุวกาชาด
(๔) พิจารณารายงานประจาปียุวกาชาดของสถานศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่รับผิดชอบ
(๕) จัดทารายงานประจาปียุวกาชาดในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่รับผิดชอบเสนอต่อสานักการลูกเสือ
ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
(๖) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการยุวกาชาดให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของยุวกาชาด
(๗) ดาริและวินจิ ฉัยปัญหาต่าง ๆ ในการดาเนินงานยุวกาชาดในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่รับผิดชอบ
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(๘) ดาเนินการอื่นตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้หรือตามที่คณะกรรมการสภากาชาดไทยหรือ
คณะกรรมการบริหารยุวกาชาดมอบหมาย
ข้อ 68/7 ให้ศึกษาธิการจังหวัด เป็นนายกยุวกาชาดศึกษาธิการจังหวัด มีอานาจหน้าที่
บริหารงานยุวกาชาดในสานักงานศึกษาธิการจังหวัดที่รับผิดชอบ
นายกยุวกาชาดจังหวัด เป็นผู้แต่งตั้งนายกยุวกาชาดศึกษาธิการจังหวัด
ให้รองศึกษาธิการจังหวัด เป็นรองนายกยุวกาชาดศึกษาธิการจังหวัด
นายกยุวกาชาดศึกษาธิการจังหวัด มีอานาจแต่งตั้งรองศึกษาธิการจังหวัด เป็นรองนายก
ยุวกาชาดศึกษาธิการจังหวัด และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในสังกัดเป็นเจ้าหน้าที่ยุวกาชาด
ข้อ 68/8 คณะกรรมการยุวกาชาดศึกษาธิการจังหวัด ตามข้อ 59 (๗) ในแต่ละจังหวัด
ประกอบด้วย
(๑) นายกยุวกาชาดศึกษาธิการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ
(๒) รองศึกษาธิการจังหวัด หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นรองประธานกรรมการ
(๓) ผู้ทรงคุณธรรมจานวนไม่เกินห้าคน เป็นกรรมการ
(๔) นายกหมู่ยุวกาชาดและ/หรือประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาดจานวน
ไม่เกินห้าคน เป็นกรรมการ
(๕) ผู้อานวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เป็นกรรมการและเลขานุการ
(๖) ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อานวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน จานวน
ไม่เกินสองคน เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายกยุวกาชาดศึกษาธิการจังหวัด มีอานาจแต่งตั้งคณะกรรมการยุวกาชาดศึกษาธิการจังหวัด
ข้อ ๖๘/๙ คณะกรรมการยุวกาชาดศึกษาธิการจังหวัด ตามข้อ ๖๘/๘ มีอานาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้
(๑) บริ ห ารงานยุว กาชาดในจัง หวัด ที่รับ ผิด ชอบให้เป็ นไปตามวัต ถุประสงค์ข องยุวกาชาด
และนโยบายของคณะกรรมการบริหารยุวกาชาด
(๒) วางแนวการฝึกอบรมยุวกาชาดให้เหมาะสมกับสภาพของจังหวัดที่รับผิดชอบ
(๓) ก ากั บ ดู แ ลการดาเนิ น งานให้เ ป็ นไปตามวั ต ถุ ประสงค์ ของยุ ว กาชาดและนโยบายของ
คณะกรรมการบริหารยุวกาชาด
(๔) พิจารณารายงานประจาปียุวกาชาดของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา และท้องถิ่นจังหวัด
(๕) จัดทารายงานประจาปีของยุวกาชาดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา และท้องถิ่นจังหวัด เสนอต่อนายกยุวกาชาดจังหวัด
(๖) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการยุวกาชาดให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของยุวกาชาด
(๗) ดาริและวินิจฉัยปัญหาต่าง ๆ ในการดาเนินงานยุวกาชาดในจังหวัดที่รับผิดชอบ
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(๘) ดาเนินการอื่นตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้หรือระเบียบหรือตามที่คณะกรรมการสภากาชาดไทย
หรือคณะกรรมการบริหารยุวกาชาดหรือคณะกรรมการยุวกาชาดจังหวัดมอบหมาย
ข้อ 69 ให้ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เป็นนายกยุวกาชาด
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มีอานาจหน้าที่บริหารงานยุวกาชาดในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ที่รับผิดชอบ
นายกยุวกาชาดจังหวัด เป็นผู้แต่งตั้งนายกยุวกาชาดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ให้รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เป็นรองนายกยุวกาชาดเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
นายกยุวกาชาดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มีอานาจแต่งตั้งรองผู้อานวยการสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เป็น รองนายกยุวกาชาดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และแต่งตั้ง
คณะกรรมการยุวกาชาดสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ในสังกัดเป็นเจ้าหน้าที่ยุวกาชาด
ข้อ 70 คณะกรรมการยุวกาชาดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตามข้อ ๕๙ (๘) ในแต่ละ
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประกอบด้วย
(๑) นายกยุวกาชาดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เป็นประธานกรรมการ
(๒) รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่ได้รับมอบหมาย เป็นรองประธาน
กรรมการ
(๓) ผู้ทรงคุณธรรมจานวนไม่เกินห้าคน เป็นกรรมการ
(๔) นายกหมู่ยุวกาชาด และ/หรือประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาดจานวน
ไม่เกินห้าคน เป็นกรรมการ
(๕) ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เป็นกรรมการและเลขานุการ
(๖) ผู้ที่ไ ด้รับมอบหมายจากผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจานวนไม่เกินสองคน เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายกยุว กาชาดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มีอานาจแต่งตั้งคณะกรรมการยุวกาชาด
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ข้อ 71 คณะกรรมการยุวกาชาดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตามข้อ ๗๐ มีอานาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้
(๑) บริหารงานยุวกาชาดในเขตที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของยุวกาชาดและนโยบาย
ของคณะกรรมการบริหารยุวกาชาด
(๒) วางแนวการฝึกอบรมยุวกาชาดให้เหมาะสมกับสภาพของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่
รับผิดชอบ
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(๓) ก ากั บ ดู แ ลการดาเนิ น งานให้เ ป็ นไปตามวั ต ถุ ประสงค์ ของยุ ว กาชาดและนโยบายของ
คณะกรรมการบริหารยุวกาชาด
(๔) พิจารณารายงานประจาปียุวกาชาดของสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
(๕) จัดทารายงานประจาปียุวกาชาดของสถานศึกษาในสังกัด เสนอต่อนายกยุวกาชาดศึกษาธิการ
จังหวัด
(๖) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการยุวกาชาดให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของยุวกาชาด
(๗) ดาริและวินิจฉัยปัญหาต่าง ๆ ในการดาเนินงานยุวกาชาดในเขตที่รับผิดชอบ
(๘) ด าเนิ น การอื่ น ตามที่ ก าหนดไว้ ใ นข้ อ บั ง คั บ นี้ ห รื อ ระเบี ย บหรื อ ตามที่ ค ณะกรรมการ
สภากาชาดไทยหรือคณะกรรมการบริหารยุวกาชาดหรือคณะกรรมการยุวกาชาดจังหวัดหรือคณะกรรมการ
ยุวกาชาดศึกษาธิการจังหวัดมอบหมาย
ข้อ ๗๑/๑ ให้ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เป็นนายกยุวกาชาด
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา มีอานาจหน้าที่บริหารงานยุวกาชาดในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ที่รับผิดชอบ
นายกยุวกาชาดจังหวัด เป็นผู้แต่งตั้งนายกยุวกาชาดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ให้รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เป็นรองนายกยุวกาชาดเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
นายกยุวกาชาดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา มีอานาจแต่งตั้งรองผู้อานวยการสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เป็นรองนายกยุวกาชาดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึ กษา และแต่งตั้ง
คณะกรรมการยุวกาชาดสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ในสังกัดเป็นเจ้าหน้าที่ยุวกาชาด
ข้อ 71/๒ คณะกรรมการยุวกาชาดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ตามข้อ ๕๙ (๙) ในแต่ละ
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประกอบด้วย
(๑) นายกยุวกาชาดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เป็นประธานกรรมการ
(๒) รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ได้รับมอบหมาย เป็นรองประธาน
กรรมการ
(๓) ผู้ทรงคุณธรรมจานวนไม่เกินห้าคน เป็นกรรมการ
(๔) นายกหมู่ยุว กาชาดและ/หรือประธานกรรมการที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาดจานวน
ไม่เกินห้าคน เป็นกรรมการ
(๕) ผู้ อ านวยการกลุ่ ม ส่ ง เสริ ม การจั ด การศึ กษาส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธยมศึ กษา
เป็นกรรมการและเลขานุการ
(๖) ผู้ที่ไ ด้รับมอบหมายจากผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาจานวนไม่เกินสองคน เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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นายกยุว กาชาดเขตพื้น ที่การศึกษามัธยมศึกษา มีอานาจแต่งตั้งคณะกรรมการยุวกาชาด
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ข้อ 71/๓ คณะกรรมการยุวกาชาดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ตามข้อ ๗๑/๒ มีอานาจ
หน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) บริห ารงานยุวกาชาดในเขตที่รับผิดชอบให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของยุวกาชาดและ
นโยบายของคณะกรรมการบริหารยุวกาชาด
(๒) วางแนวการฝึกอบรมยุวกาชาดให้เหมาะสมกับสภาพของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ที่รับผิดชอบ
(๓) ก ากั บ ดู แ ลการดาเนิ น งานให้เ ป็ นไปตามวั ต ถุ ประสงค์ ของยุ ว กาชาดและนโยบายของ
คณะกรรมการบริหารยุวกาชาด
(๔) พิจารณารายงานประจาปียุวกาชาด ของสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
(๕) จัดทารายงานประจาปียุวกาชาดของสถานศึกษาในสังกัด เสนอต่อนายกยุวกาชาดศึกษาธิการ
จังหวัด
(๖) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการยุวกาชาดให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของยุวกาชาด
(๗) ดาริและวินิจฉัยปัญหาต่าง ๆ ในการดาเนินงานยุวกาชาดในเขตที่รับผิดชอบ
(๘) ด าเนิ น การอื่ น ตามที่ ก าหนดไว้ ใ นข้ อ บั ง คั บ นี้ ห รื อ ระเบี ย บหรื อ ตามที่ ค ณะกรรมการ
สภากาชาดไทยหรือคณะกรรมการบริหารยุวกาชาดหรือคณะกรรมการยุวกาชาดจังหวัดหรือคณะกรรมการ
ยุวกาชาดศึกษาธิการจังหวัดมอบหมาย
ข้อ 71/4 ให้นายกเมืองพัทยา เป็นนายกยุวกาชาดเมืองพัทยา มีอานาจหน้าที่บริหารงาน
ยุวกาชาดในสังกัด
นายกยุวกาชาดจังหวัดชลบุรี เป็นผู้แต่งตั้งนายกยุวกาชาดเมืองพัทยา
ให้รองนายกเมืองพัทยา เป็นรองนายกยุวกาชาดเมืองพัทยา
นายกยุวกาชาดเมืองพัทยา มีอานาจแต่งตั้ง รองนายกเมืองพัทยา เป็นรองนายกยุวกาชาด
เมืองพัทยา และแต่งตั้งคณะกรรมการยุวกาชาดสถานศึกษาและเจ้าหน้าที่ในสังกัดเป็นเจ้าหน้าที่ยุวกาชาด
ข้อ 71/5 คณะกรรมการยุวกาชาดเมืองพัทยา ตามข้อ ๕๙ (๑๐) ประกอบด้วย
(๑) นายกยุวกาชาดเมืองพัทยา เป็นประธานกรรมการ
(๒) รองนายกเมื อ งพั ท ยา ประธานสภาเมื อ งพั ท ยา ปลั ด เมื อ งพั ท ยา เป็ น รองประธาน
กรรมการ
(๓) ผู้ทรงคุณธรรมจานวนไม่เกินห้าคน เป็นกรรมการ
(๔) รองปลัดเมืองพัทยา รองประธานสภาเมืองพัทยา เป็นกรรมการ
(๕) ผู้อานวยการสานักการศึกษาเมืองพัทยา เป็นกรรมการและเลขานุการ
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(๖) ผู้ที่ไ ด้รับมอบหมายจากผู้อานวยการสานักการศึกษาเมืองพัทยาจานวนไม่เกินสองคน
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายกยุวกาชาดเมืองพัทยา มีอานาจแต่งตั้งคณะกรรมการยุวกาชาดเมืองพัทยา
ข้อ 71/6 คณะกรรมการยุวกาชาดเมืองพัทยา มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) บริหารงานยุวกาชาดในสังกัดที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของยุวกาชาดและ
นโยบายของคณะกรรมการบริหารยุวกาชาด
(๒) วางแนวการฝึกอบรมยุวกาชาดให้เหมาะสมกับสภาพการปกครองเมืองพัทยา
(๓) ก ากั บ ดู แ ลการดาเนิ น งานให้เ ป็ นไปตามวั ต ถุ ประสงค์ ของยุ ว กาชาดและนโยบายของ
คณะกรรมการบริหารยุวกาชาด
(๔) พิจารณารายงานประจาปียุวกาชาดของสถานศึกษาในเขตเมืองพัทยา
(๕) จัดทารายงานประจาปียุวกาชาดในสังกัด เสนอต่อนายกยุวกาชาดศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี
(๖) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการยุวกาชาดให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของยุวกาชาด
(๗) ดาริและวินิจฉัยปัญหาต่าง ๆ ในการดาเนินงานยุวกาชาด
(๘) ด าเนิ น การอื่ น ตามที่ ก าหนดไว้ ใ นข้ อ บั ง คั บ นี้ ห รื อ ระเบี ย บหรื อ ตามที่ ค ณะกรรมการ
สภากาชาดไทยหรือคณะกรรมการบริหารยุวกาชาดหรือคณะกรรมการบริหารยุวกาชาดจังหวัด ชลบุรี
มอบหมาย
ข้อ 72 ให้ผู้บริหารสถานศึกษาแต่ละแห่งเป็น นายกหมู่ยุวกาชาดของสถานศึกษา มีอานาจ
หน้าที่บริหารงานยุวกาชาดในสถานศึกษาที่รับผิดชอบ
นายกยุวกาชาดเขตกรุงเทพมหานคร นายกยุวกาชาดท้องถิ่นจังหวัด นายกยุวกาชาดเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา นายกยุวกาชาดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา หรือนายกยุวกาชาดเมืองพัทยา
แล้วแต่กรณี เป็นผู้แต่งตั้งนายกหมู่ยุวกาชาด
ให้รองผู้บริหารสถานศึกษา เป็นรองนายกหมู่ยุวกาชาด
นายกหมู่ยุวกาชาด มีอานาจแต่งตั้ง รองผู้บริหารสถานศึกษา เป็นรองนายกหมู่ยุวกาชาด
ในกรณีที่สถานศึกษาใดไม่มีรองผู้บริหารสถานศึกษาให้แต่งตั้งผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นรองนายก
หมู่ยุวกาชาด
ข้อ 73 คณะกรรมการยุวกาชาดสถานศึกษา ตามข้อ ๕๙ (๑๑) ประกอบด้วย
(๑) นายกหมู่ยุวกาชาด เป็นประธานกรรมการ
(๒) รองนายกหมู่ยุวกาชาด เป็นรองประธานกรรมการ
(3) ผู้ทรงคุณธรรมจานวนไม่เกินห้าคน เป็นกรรมการ
(4) ผู้นากลุ่ม รองผู้นากลุ่มทุกคนในสถานศึกษา เป็นกรรมการ
(๕) ผู้นากลุ่มคนหนึ่งที่ได้รับมอบหมายจากนายกหมู่ยุวกาชาด เป็นกรรมการและเลขานุการ
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(๖) ผู้นากลุ่มหรือรองผู้นากลุ่ม จานวนไม่เกินสองคนที่ได้รับมอบหมายจากนายกหมู่ยุวกาชาด
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายกยุวกาชาดเขตกรุงเทพมหานคร นายกยุวกาชาดท้องถิ่นจังหวัด นายกยุวกาชาดเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา นายกยุวกาชาดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหรือนายกยุวกาชาดเมืองพัทยา
แล้วแต่กรณี เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการยุวกาชาดสถานศึกษา
ข้อ 74 คณะกรรมการยุวกาชาดสถานศึกษา ตามข้อ 73 มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) บริหารงานยุวกาชาดในสถานศึกษาที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของยุวกาชาด
และนโยบายของคณะกรรมการบริหารยุวกาชาด
(๒) ดาเนินงานยุวกาชาดในสถานศึกษาที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามนโยบายของสภากาชาดไทย
และกระทรวงศึกษาธิการ
(๓) วางแนวการฝึกอบรมยุวกาชาดในสถานศึกษาที่รับผิดชอบ
(๔) กากับดูแลการดาเนินงานของยุวกาชาดในสถานศึกษาที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของยุวกาชาดและนโยบายของคณะกรรมการบริหารยุวกาชาด
(๕) พิจารณารายงานประจาปีของหมู่ยุวกาชาดในสถานศึกษาที่รับผิดชอบ
(๖) จัดทารายงานประจาปีเสนอต่อนายกยุวกาชาดเขตกรุงเทพมหานคร หรือนายกยุวกาชาด
ท้องถิ่นจังหวัด หรือนายกยุวกาชาดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หรือนายกยุวกาชาดเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา หรือนายกยุวกาชาดเมืองพัทยา หรือผู้อานวยการสานักการลูกเสือ ยุวกาชาด
และกิจการนักเรียน แล้วแต่กรณี
(๗) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการยุวกาชาดให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของยุวกาชาด
(๘) ดาริและวินิจฉัยปัญหาต่าง ๆ ในการดาเนินงานยุวกาชาดในสถานศึกษาที่รับผิดชอบ
(๙) ดาเนิ นการอื่นตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับหรือระเบียบหรือที่คณะกรรมการยุวกาชาด
ตามข้อ 59 มอบหมาย
ข้อ 74/1 กรรมการผู้ทรงคุณธรรม ตามข้อ 60,63,64,67,68/2,68/5,68/8,70,71/2,
71/5,73 ให้มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละ 4 ปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ โดยมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) มีจิตศรัทธาในการกุศลสาธารณะและเป็นที่นับถือของประชาชนในท้องถิ่น
(๒) มีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของยุวกาชาด
(๓) มีความสนใจและเต็มใจช่วยเหลือสนับสนุนกิจการยุวกาชาด
ข้อ 74/2 การตั้งหมู่ยุวกาชาด
(๑) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะรองประธานกรรมการบริหารยุวกาชาด มีอานาจอนุมัติ
การจัดตั้งหมู่ยุวกาชาดสถานศึกษาและลงนามในหนังสือสาคัญการตั้งหมู่ยุวกาชาด
(๒) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะนายกยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร มีอานาจอนุมัติ
การจัดตั้งหมู่ยุวกาชาดสถานศึกษาและลงนามในหนังสือสาคัญการตั้งหมู่ยุวกาชาด
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(๓) ผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะนายกยุวกาชาดจังหวัด มีอานาจอนุมัติการจัดตั้งหมู่ยุวกาชาด
สถานศึกษาและลงนามในหนังสือสาคัญการตั้งหมู่ยุวกาชาด
ข้อ ๗๔/3 คณะกรรมการอาสายุวกาชาด ตามข้อ ๕๙ (๑๒) ประกอบด้วย
(๑) คณะกรรมการที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด
(๒) คณะกรรมการชมรมอาสายุวกาชาด
ข้อ ๗๔/4 ให้ ผู้บริห ารสถานศึกษาหรือผู้บริหารสถาบันการศึกษาหรือ ผู้บริหารหน่วยงาน
เป็นประธานกรรมการที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด มีอานาจหน้าที่บริหารงานชมรมอาสายุวกาชาดในสังกัด
และแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด และคณะกรรมการชมรมอาสายุวกาชาด
ข้อ ๗๔/5 คณะกรรมการที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด ตามข้อ 74/3 (1) ประกอบด้วย
(๑) ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้บริหารสถาบันการศึกษาหรือผู้บริหารหน่วยงาน เป็นประธาน
กรรมการ
(๒) รองผู้บริหารสถานศึกษาหรือรองผู้บริหารสถาบันการศึกษาหรือรองผู้บริหารหน่วยงานหรือ
ผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นรองประธานกรรมการ
(๓) ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาหรือบุคลากรของหน่วยงาน อย่างน้อยจานวนห้าคน
เป็นกรรมการ
ให้ประธานกรรมการแต่งตั้งกรรมการตาม (3) เป็นเลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ ได้อีก
ไม่เกินสองคน
ประธานกรรมการที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด มีอานาจแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา
ชมรมอาสายุวกาชาด
ข้อ ๗๔/6 คณะกรรมการที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด ตามข้อ ๗๔/๕ มีอานาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้
(๑) บริหารงานยุวกาชาดของชมรมอาสายุวกาชาดในสถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษาหรือ
หน่วยงานที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของยุวกาชาดและนโยบายของคณะกรรมการบริหาร
ยุวกาชาด
(๒) กากับดูแ ลและพิจารณาให้ มีการจัด ตั้งชมรมอาสายุวกาชาดแล้วนาเสนอผู้อานวยการ
สานักงานยุวกาชาดเพื่อพิจารณาอนุมัติ
(๓) กาหนดแนวทางการดาเนินงานยุวกาชาดในชมรมอาสายุวกาชาดที่รับผิดชอบให้เป็นไป
ตามนโยบายของสภากาชาดไทยและกระทรวงศึกษาธิการ
(๔) วางแนวการฝึกอบรมยุวกาชาดภายในชมรมอาสายุวกาชาดที่รับผิดชอบ
(๕) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการชมรมอาสายุวกาชาดให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของยุวกาชาด
(๖) จัดทารายงานประจาปีเสนอต่อผู้อานวยการสานักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย
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(๗) ดาเนินการอื่นตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้หรือระเบียบหรือที่คณะกรรมการ ตามข้อ ๕๙
มอบหมาย
ข้อ ๗๔/7 คณะกรรมการชมรมอาสายุวกาชาด ตามข้อ ๗๔/๓ (๒) ประกอบด้วยอาสายุวกาชาด
อย่างน้อยชจานวนสามสิบคน ดังนี้
(๑) ประธานชมรมอาสายุวกาชาด
(๒) รองประธานชมรมอาสายุวกาชาด
(๓) นายทะเบียน
(๔) กรรมการชมรมอาสายุวกาชาดจานวนอย่างน้อยห้าคน
(๕) สมาชิกชมรมอาสายุวกาชาดจานวนอย่างน้อยยี่สิบคน
(๖) เลขานุการชมรมอาสายุวกาชาด
(๗) ผู้ช่วยเลขานุการชมรมอาสายุวกาชาด
ให้กรรมการที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด ตามข้อ ๗๔/๕ (๓) เป็นที่ปรึกษาชมรมอาสา
ยุวกาชาด
ข้อ 74/8 คณะกรรมการชมรมอาสายุวกาชาด ตามข้อ ๗๔/7 มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) บริหารชมรมอาสายุวกาชาดที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามนโยบายของสถานศึกษาสถาบันการศึกษา
หน่วยงานของตน และสภากาชาดไทย และตามวัตถุประสงค์ของยุวกาชาด
(๒) ส่งเสริมสนับสนุนให้สมาชิกชมรมอาสายุวกาชาดเข้าร่วมกิจกรรมของสานักงานยุวกาชาด
สภากาชาดไทยและหน่วยงานอื่น
(๓) จัดทารายงานประจาปีของชมรมอาสายุวกาชาดที่รับผิดชอบเสนอต่อประธานกรรมการที่
ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาดผ่านที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด
(๔) ดาเนินการอื่นตามที่สถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานของตนหรือสานักงาน
ยุวกาชาด สภากาชาดไทยมอบหมาย
ข้อ 75 ให้สานักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย และสานักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการ
นักเรียน สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดทาระเบียบคณะกรรมการบริหารยุวกาชาดในเรื่อง
ที่เห็นสมควรเพื่อให้การดาเนินงานยุวกาชาดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย แล้วให้นาเสนอคณะกรรมการ
บริหารยุวกาชาดเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป”
ประกาศ ณ วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖2
แผน วรรณเมธี
เลขาธิการฯ ปฏิบตั ิการแทน
อุปนายิกาผู้อานวยการสภากาชาดไทย

