
วิรัตน์  ปองเปี่ยม 

ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 







ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการลกูเสือ 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนายุวกาชาด 

กลุ่มส่งเสริมและพฒันาศักยภาพนักเรียน 



เลขาธิการสภากาชาดไทย                      เป็นประธาน 

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ                  เป็นรองประธาน 

ผู้บริหารระดับสูงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    เป็นกรรมการ 

ผู้ทรงคุณธรรมไม่เกิน ๑๐ คน               เป็นกรรมการ 

ผอ. สนง. ยุวกาชาด สภากาชาดไทย      เป็นเลขานุการ 

ผอ. สกก. สป. ศธ.                      เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 



นายกยุวกาชาดจังหวัด                          เป็นประธาน 

นายกเหล่ากาชาดจังหวัด ,รองผู้ว่าราชการจังหวัด ,
ปลัดจังหวัด                                    เป็นรองประธาน 

ผู้บริหารระดับสูงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง , 
ผู้ทรงคุณธรรมไม่เกิน ๕ คน                 เป็นกรรมการ 
ผู้อ านวยการเขตพื้นที่การศึกษา เขต ๑   เป็นเลขานุการ 

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการศึกษา ฯเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 



นายกยุวกาชาดเขตพื้นที่การศึกษา           เป็นประธาน 

รองฯ ผอ. เขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับมอบหมาย     เป็นรองประธาน 

ผู้ทรงคุณธรรมไม่เกิน ๕ คน                                 เป็นกรรมการ 

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา               เป็นเลขานุการ 

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมกิจการนักเรียน           เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

นายกหมู่ยุวกาชาดโรงเรียนไม่เกิน ๕ คน                เป็นกรรมการ 



๑. ผู้อ านวยการ สนง.เขตพื้นที่ 
    การศึกษามัธยมศึกษา 

๓. นายกเมืองพัทยา 

๒. ผู้อ านวยการ สนง.เขตพ้ืนท่ี 
    การศึกษาประถมศึกษา 



๗. นายกเทศบาลต าบล 

๘. นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

๕. นายกเทศบาลนคร 
๖. นายกเทศบาลเมือง 

๔. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 



 “ ให้นายกยุวกาชาดจังหวัดเสนอ
รายช่ือกรรมการผู้ทรงคุณธรรม  ต่อ
สภากาชาดไทย  เพื่อมีค าสั่งแต่งตั้งมี
วาระอยู่ในต าแหน่ง คราวละ ๔ ปี และ
อาจได้รับแต่งต้ังใหม่ได้ ” 



 “ ให้นายกยุวกาชาดเขตพื้นที่
การศึกษา เสนอรายช่ือกรรมการผู้ทรง
คุณธรรม  ต่อนายกยุวกาชาดจังหวัด
เพื่อมีค าสั่งแต่งตั้งมีวาระอยู่ในต าแหน่ง 
คราวละ ๔ ปี และอาจได้รับแต่งต้ังใหม่
ได้ ” 



 นายกยุวกาชาดจังหวัด 

 นายกยุวกาชาดเขตพื้นที่การศึกษา 

 “ มีอ านาจแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ในสังกัด
ของตน  เป็นเจ้าหน้าที่ยุวกาชาดได้
ตามสมควร ” 





  

๑.สมาชิกยุวกาชาด 
(อายุ ๗ – ๑๘ ปี) 

๒.อาสายุวกาชาด 
    (อายุ ๑๘ – ๒๕ ปี) 



๑. มีสมาชิกยุวกาชาด ๑๒ คน 

๒. ผู้บังคับบัญชาผ่านการอบรม ๑ คน 

๓. ผู้ทรงคุณธรรม ไม่เกิน ๕ คน 











หน่วย 



(๒-๖ หน่วย) 

(๑ กลุ่ม) 

(๖-๑๐ คน) 



นายกหมู่ 

รองนายกหมู่ 

ผู้น ากลุ่ม 

รองผู้น ากลุ่ม 



นายกหมู่ 
รองนายกหมู่ 

ผู้น ากลุ่ม 
รองผู้น ากลุ่ม 

หัวหน้าหน่วย 
รองหัวหน้าหน่วย 



ตาย 
ลาออก 

ย้าย 
พ้นสภาพ 

ประพฤติไม่เหมาะสม 



ตาย 
ลาออก 

ย้าย 
ออกตามวาระ 

ประพฤติไม่เหมาะสม 



พิธีการ ยืนตรง หรือ ท าตามค าสั่ง 

ในแถว ยืนตรง  

นอกแถว ไหว ้



พิธีกรรมทางศาสนา 

ปฏิบัติตามประเพณีนิยม 

ถวายความเคารพ 

ยื่นอยู่ ถวายค านับ นั่งอยู่ หมอบกราบ 

















การประดับ 
เครื่องหมาย 
กิจกรรม
พิเศษ 





  ระดับ 1         ระดับ 2           ระดับ 3 

  สีชมพู            สีแสด             สีม่วง 



ยุวกาชาดระดับ 2 ยุวกาชาดระดับ 3 











ยุวกาชาด
ระดับ ๔ 



๑. เครื่องหมายสมาชิกยุวกาชาด 

๒. ผ้าผูกคอ 



แบบที่ 
๑ 







แบบที่ 
๒ 



แบบที่ 
๓ 





 







แบบที่ 
๑ 



แบบที่ 
๒ 









๑. ค่าบ ารุงประจ าปีของสมาชิกยุวกาชาด 

๒. เงินและทรัพย์สินที่ได้จากการบริจาค 

๓. สมาชิกยุวกาชาดและผู้บังคับบัญชา
ร่วมกันจัดหา 

๔. รายได้อื่น ๆ 



แบบพิมพ์ 
ยุวกาชาด 

วิรัตน์  ปองเปี่ยม 
นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 

ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
rcy wirut @ hotmail.com 



ยุว. ๑  

ค าร้องขอจัดตั้ง
หมูยุ่วกาชาด 



ยุว. ๒  

ค าร้องขอแต่งตั้ง
กรรมการ 



ยุว. ๒  

ค าร้องขอแต่งตั้ง
กรรมการ 



ยุว. ๓  

ใบสมัครขอเป็น
ผู้บังคับบัญชา 



ยุว. ๓  

ใบสมัครขอเป็น
ผู้บังคับบัญชา 



ยุว. ๔  

ใบสมัครขอเป็น
สมาชิกยุวกาชาด 



ยุว. ๔  

ใบสมัครขอเป็น
สมาชิกยุวกาชาด 



ยุว. ๕  

บัตรประจ าตัว
สมาชิกยุวกาชาด 



ยุว. ๖  แบบวัดผลกิจกรรมยุวกาชาด 



ยุว. ๖  แบบวัดผลกิจกรรมยุวกาชาด 



ยุว. ๗  ทะเบียนสมาชิกยุวกาชาด 



ยุว. ๗  ทะเบียนสมาชิกยุวกาชาด 



ยุว. ๘  

แบบรายงาน 
ยุวกาชาดประจ าป ี



ยุว. ๙  ใบเสร็จรับเงินค่าบ ารุงประจ าปี
ของสมาชิกยุวกาชาด 



ยุว. ๑๐  ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม 



ยุว. ๑๑  

ใบแต่งตั้งผู้ตรวจการยุวกาชาด  
รองผู้ตรวจการยุวกาชาด  

 ผู้ช่วยผู้ตรวจการยุวกาชาด นายกหมู ่
เจ้าหน้าทียุ่วกาชาด และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด

ในสถานศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้ง 





แบบพิมพย์ุวกาชาด 
 

(สร้อย) ลา ลัน ลา ลัน ลา ลัน ลา ลา ...... 
ยุว ๑ ยวุขอตั้งหมู่  โปรดจงรู้ยุว ๒ ตั้งกรรมการ 
ยุว ๓ คือครูผู้ช านาญ  กิจการยุวกาชาดไทย (สร้อย) 
สมาชิกกาชาด ยุว ๔  อีกต้องมีประจ าตัว ยุว ๕ 

จัดการเรียนวัดผลตามกันมา สถานศึกษาเป็นแบบ ยุว ๖ (สร้อย)  
ยุว ๗ น้ันหรือคือทะเบียน จบการเรียน ยุว ๘รีบรายงาน 

๙ และ ๑๐ ยุวนี้ใบส าคัญ เป็นหลักฐานรับเงินค่าบ ารุง(สร้อย) 
ว่าที่ ร.ต.สุเมธ  สุจริยวงศ์ ผู้แต่ง 




