
 
 

ขอบังคับสภากาชาดไทย  แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 68) พุทธศักราช 2550 

    
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติวาดวยสภากาชาดไทย    
เ พ่ิมเติม พุทธศักราช  2463  สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกา         
สภากาชาดไทย ทรงมีพระราชดําริวา โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกิจการของยุวกาชาดให 
เจริญกาวหนาเหมาะสมยิ่งขึ้น  โดยอนุมัติและความยินยอมของคณะกรรมการสภากาชาดไทย                
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหวางขอบังคับสภากาชาดไทยไว  ดังตอไปน้ี 

 
 

1. ใหยกเลิกความในหมวดที่ 9 แหงขอบังคับสภากาชาดไทย แกไขเพ่ิมเติม             
(ฉบับที่ 50) พุทธศักราช 2536 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2536  และใหใชความตอไปน้ีแทน 
 

“หมวดที่ 9 
ยุวกาชาด 

 

ขอ 57 ยุวกาชาดมีวัตถุประสงคเพ่ือฝกอบรมใหเยาวชนชายและหญิง 
(1) มีอุดมคติในศานติสุข มีความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
(2) มีความรู ความชํานาญในการรักษาอนามัยของตนเองและของผู อ่ืน ตลอดจน              

การพัฒนาตนเองทางรางกาย จิตใจ คุณธรรม และธํารงไวซึ่งเอกลักษณทางวัฒนธรรมของชาติ 
(3) มีความรู ความเขาใจในหลักการและอุดมการณกาชาด มีคุณธรรม จริยธรรม และ           

มีจิตใจเมตตา กรุณาตอเพ่ือนมนุษย 
(4) บําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอผูอ่ืน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
(5) มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
(6) มีสัมพันธภาพและมิตรภาพที่ดีตอบุคคลทั่วไป 

 

ขอ 58 กิจการยุวกาชาดอยูในความดูแลและกํากับทั่วไปของสภากาชาดไทย โดยมี
กระทรวงศึกษาธิการเปนหนวยงานที่ใหความรวมมืออยางใกลชิดและใหการสนับสนุนโดยการจัด
หนวยงานรองรับ 
 

ขอ 59 ใหจัดระเบียบการบริหารยุวกาชาด ดังนี้ 
(1) คณะกรรมการบริหารยุวกาชาด 
(2) คณะกรรมการยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร 
(3) คณะกรรมการยุวกาชาดจังหวัด 
(4) คณะกรรมการยุวกาชาดเขตพื้นที่การศึกษา 
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(5) คณะกรรมการยุวกาชาดในสถานศึกษา 
(6) คณะกรรมการอาสายุวกาชาด 

 

ขอ  60 คณะกรรมการบริหารยุวกาชาดตามขอ 59 (1) ประกอบดวยบุคคลซึ่ง             
สภานายก  สภากาชาดไทย  แตงตั้ ง  เลขาธิการสภากาชาดไทยเปนประธานกรรมการ      
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเปนรองประธานกรรมการ  กับผูทรงคุณธรรมจํานวนไมเกินสิบคน และ
ผูบริหารระดับสูงซ่ึงเปนผูแทนของหนวยงานและสวนราชการที่สภากาชาดไทยเห็นวาเกี่ยวของ  
เปนกรรมการ  โดยมีผูอํานวยการสํานักงานยุวกาชาดเปนกรรมการและเลขานุการ  ผูอํานวยการ
สํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน  และรองผูอํานวยการสํานักงานยุวกาชาด เปน
กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

การสรรหากรรมการผูทรงคุณธรรม ใหเปนไปตามระเบียบคณะกรรมการบริหาร 
ยุวกาชาดวาดวยการปฏิบัติเกี่ยวกับยุวกาชาด 

กรรมการผูทรงคุณธรรมตามวรรคหนึ่งมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ป และอาจไดรับ
แตงตั้งใหมได 
 

ขอ 61 คณะกรรมการบริหารยุวกาชาดมีหนาที่กําหนดนโยบายและบริหารงาน 
ยุวกาชาดใหเปนไปตามวัตถุประสงคของสภากาชาดไทยและของยุวกาชาด และมีอํานาจหนาที่ 
ดังตอไปน้ี 

(1 )  กําหนดนโยบายการดํา เนินงานยุวกาชาดใหสอดคลองกับนโยบายของ 
สภากาชาดไทย แผนการศึกษาของชาติ และวัตถุประสงคของยุวกาชาด 

(2)  กําหนดระเบียบปฏิบัติ เกี่ ยวกับยุวกาชาดให เหมาะสมกับกาลสมัย  และ                     
ใหสอดคลองกับขอบังคับนี้ 

(3 )  พิจารณาและกํ าหนดแนวทางการจัดกิจกรรม   การฝกอบรมเจ าหน าที่               
ผูบังคับบัญชา  สมาชิกยุวกาชาด  และอาสายุวกาชาด 

(4) กํากับดูแลการดําเนินงานและสงเสริมสนับสนุนกิจการยุวกาชาดใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคของยุวกาชาด 

(5) ดําริและวินิจฉัยปญหาตางๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของยุวกาชาด 
(6) ดําเนินการอื่นตามที่กําหนดไวในขอบังคับหรือระเบียบ หรือตามที่คณะกรรมการ

สภากาชาดไทยมอบหมาย 
 

ขอ  62 ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครเปนนายกยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร  
มีหนาที่บริหารงานยุวกาชาดในเขตกรุงเทพมหานคร  และใหผูวาราชการจังหวัดแตละจังหวัดเปน
นายกยุวกาชาดจังหวัดนั้น มีหนาที่บริหารงานยุวกาชาดในเขตจังหวัดของตน 

สภานายก สภากาชาดไทย เปนผูแตงตั้งนายกยุวกาชาดกรุงเทพมหานครและนายก           
ยุวกาชาดจังหวัด 
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นายกยุวกาชาดกรุงเทพมหานครและนายกยุวกาชาดจังหวัด มีอํานาจแตงตั้ ง       
เจาหนาที่ในสังกัดของตนเปนเจาหนาที่ยุวกาชาดไดตามที่เห็นสมควร 
 

ขอ 63 คณะกรรมการยุวกาชาดกรุงเทพมหานครตามขอ 59 (2) ประกอบดวย 
(1) นายกยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร เปนประธานกรรมการ 
(2) รองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานคร และผูอํานวยการสํานัก 

การศึกษา เปนรองประธานกรรมการ 
(3) ขาราชการสังกัดกรุงเทพมหานครซึ่งนายกยุวกาชาดกรุงเทพมหานครเห็นสมควร          

ใหแตงตั้งจํานวนหาคน เปนกรรมการ  
(4) ผูทรงคุณธรรมจํานวนไมเกินหาคน เปนกรรมการ 
(5) ผู อํานวยการกองพัฒนาขาราชการครูกรุงเทพมหานคร เปนกรรมการและ     

เลขานุการ 
( 6)  หั วหน ากลุ ม ง านพัฒนาผู นํ า ลู ก เสื อและยุ วกาชาด  เป นกรรมการและ                 

ผูชวยเลขานุการ 
ใหนายกยุวกาชาดกรุงเทพมหานครเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นสมควรแตงตั้งใหดํารง

ตําแหนงตาม (4) ตอสภากาชาดไทยเพื่อเสนอตออุปนายกผูอํานวยการสภากาชาดไทย  เพ่ือมีคําสั่ง
แตงตั้งกรรมการผูทรงคุณธรรมมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ป   และอาจไดรบัแตงตั้งใหมได 

 

ขอ 64 ในแตละจังหวัดใหมีคณะกรรมการยุวกาชาดจังหวัด ประกอบดวย 
(1) นายกยุวกาชาดจังหวัด เปนประธานกรรมการ 
(2) นายกเหลากาชาดจังหวัด รองผูวาราชการจังหวัด และปลัดจังหวัด เปนรองประธาน

กรรมการ 
(3) นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด     

ผูอํานวยการสถานศึกษาศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และ
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต นอกจากเขต 1 เปนกรรมการ 

(4) ผูทรงคุณธรรมจํานวนไมเกินหาคน เปนกรรมการ 
(5) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1 ของจังหวัดนั้น เปนกรรมการและ

เลขานุการ 
(6) หัวหนากลุมสงเสริมการจัดการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1 ของจังหวัดนั้น และ

ก ร รมกา ร เหล า ก าช าดจั ง หวั ดที่ เ ป น ผู ป ร ะ ส าน ง านยุ ว ก าช าด  เ ป น ก ร รมกา รแล ะ                 
ผูชวยเลขานุการ 

ใหนายกยุวกาชาดจังหวัดเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นสมควรแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตาม 
(4) ตอสภากาชาดไทยเพื่อเสนอตออุปนายกผูอํานวยการสภากาชาดไทยเพื่อมีคําสั่งแตงตั้ง  
กรรมการผูทรงคุณธรรมมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ป และอาจไดรับแตงตั้งใหมได 
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ขอ 65 คณะกรรมการยุวกาชาดกรุงเทพมหานครและคณะกรรมการยุวกาชาดจังหวัด  
แลวแตกรณี มีหนาที่บริหารงานยุวกาชาดในเขตที่ตนรับผิดชอบใหเปนไปตามวัตถุประสงคของ           
ยุวกาชาดและนโยบายของคณะกรรมการบริหารยุวกาชาด และมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปน้ี 

(1) วางแนวการฝกอบรมยุวกาชาดใหเหมาะสมกับสภาพของกรุงเทพมหานครหรือ
จังหวัดนั้น 

(2) กํากับดูแลการดําเนินงานใหเปนไปตามวัตถุประสงคของยุวกาชาด และนโยบายของ
คณะกรรมการบริหารยุวกาชาด 

(3) พิจารณารายงานประจําปของยุวกาชาดกรุงเทพมหานครหรือยุวกาชาดจังหวัด 
แลวแตกรณี 

(4) สงเสริมและสนับสนุนกิจการยุวกาชาดใหเปนไปตามวัตถุประสงคของยุวกาชาด 
(5) ดําริและวินิจฉัยปญหาตางๆ ในการดําเนินงานยุวกาชาด 
(6) ดําเนินการอื่นตามที่กําหนดไวในขอบังคับหรือระเบียบ หรือตามที่คณะกรรมการ

สภากาชาดไทยหรือคณะกรรมการบริหารยุวกาชาดมอบหมาย 
 

ขอ 66 ใหผูอํานวยการเขตปกครองของกรุงเทพมหานครเปนนายกยุวกาชาดเขต  
มีหนาที่บริหารงานยุวกาชาดในเขตที่ตนรับผิดชอบ 

ประธานกรรมการยุวกาชาดกรุงเทพมหานครเปนผูแตงตั้งนายกยุวกาชาดเขต 
นายกยุวกาชาดเขตมีอํานาจแตงตั้งเจาหนาที่ในสังกัดของตนเปนเจาหนาที่ยุวกาชาดได

ตามที่เห็นสมควร 
 

ขอ 67 คณะกรรมการยุวกาชาดเขตปกครองของกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย 
(1) นายกยุวกาชาดเขต เปนประธานกรรมการ 
(2) ผูชวยผูอํานวยการเขตสั่งงานการศึกษา เปนรองประธานกรรมการ 
(3) นายกหมูยุวกาชาดโรงเรียนที่นายกยุวกาชาดเขตเห็นสมควรใหแตงตั้ง  จํานวน 

ไมเกินหาคน เปนกรรมการ 
(4) ผูทรงคุณธรรมจํานวนไมเกินหาคน เปนกรรมการ 
(5) หัวหนาฝายการศึกษา เปนกรรมการและเลขานุการ 
(6) ผูที่ไดรับมอบหมายจากหัวหนาฝายการศึกษาจํานวนไมเกินสองคน เปนกรรมการ

และผูชวยเลขานุการ 
ประธานกรรมการยุวกาชาดกรุงเทพมหานครเปนผูแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณธรรม            

ตาม (4)  กรรมการผูทรงคุณธรรมมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ป และอาจไดรับแตงตั้งใหมได 
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ขอ 68 คณะกรรมการยุวกาชาดเขตตามขอ 67 มีหนาที่บริหารงานยุวกาชาดในเขต 
ที่ตนรับผิดชอบใหเปนไปตามวัตถุประสงคของยุวกาชาดและนโยบายของคณะกรรมการบริหาร          
ยุวกาชาด และมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปน้ี 

(1) วางแนวการฝกอบรมยุวกาชาดใหเหมาะสมกับสภาพของเขตที่ตนรับผิดชอบ 
(2) กํากับดูแลการดําเนินงานใหเปนไปตามวัตถุประสงคของยุวกาชาด และนโยบาย        

ของคณะกรรมการบริหารยุวกาชาด 
(3) พิจารณารายงานประจําปของยุวกาชาดเขต 
(4) สงเสริมและสนับสนุนกิจการยุวกาชาดใหเปนไปตามวัตถุประสงคของยุวกาชาด 
(5) ดําริและวินิจฉัยปญหาตาง ๆ ในการดําเนินงานยุวกาชาดในเขตที่ตนรับผิดชอบ 
(6) ดําเนินการอื่นตามที่กําหนดไวในขอบังคับหรือระเบียบ หรือตามที่คณะกรรมการ

สภากาชาดไทย คณะกรรมการบริหารยุวกาชาด หรือคณะกรรมการยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร 
มอบหมาย 
 

ขอ 69 ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเปนนายกยุวกาชาดเขตพื้นที่ 
การศึกษา มีหนาที่บริหารงานยุวกาชาดในเขตพื้นที่การศึกษาที่ตนรับผิดชอบ 

ประธานกรรมการยุวกาชาดจังหวัดเปนผูแตงตั้งนายกยุวกาชาดเขตพื้นที่การศึกษา 
นายกยุวกาชาดเขตพื้นที่การศึกษามีอํานาจแตงตั้งเจาหนาที่ในสังกัดของตนเปน

เจาหนาที่ยุวกาชาดไดตามที่เห็นสมควร 
 

ขอ 70 คณะกรรมการยุวกาชาดเขตพื้นที่การศึกษาตามขอ 59 (4) สําหรับในแตละ
จังหวัด ประกอบดวย 

(1) นายกยุวกาชาดเขตพื้นที่การศึกษา เปนประธานกรรมการ 
(2) รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาทีไ่ดรับมอบหมาย เปนรองประธาน

กรรมการ 
(3) นายกหมูยุวกาชาดโรงเรียนที่นายกยุวกาชาดเขตพื้นที่การศึกษาเห็นสมควรให

แตงตั้ง จํานวนไมเกินหาคน เปนกรรมการ 
(4) ผูทรงคุณธรรมจํานวนไมเกนิหาคน เปนกรรมการ 
(5) หัวหนากลุมสงเสริมการจัดการศึกษา เปนกรรมการและเลขานุการ 
(6) หัวหนากลุมงานสงเสริมกิจการนักเรียน เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ 
ประธานกรรมการยุวกาชาดจังหวัดเปนผูแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณธรรมตาม (4)  

กรรมการผูทรงคุณธรรมมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ป และอาจไดรับแตงตั้งใหมได 
 

ขอ 71 คณะกรรมการยุวกาชาดเขตพื้นที่การศึกษาตามขอ 70 มีหนาที่บริหารงาน 
ยุวกาชาดในเขตที่ตนรับผิดชอบใหเปนไปตามวัตถุประสงคของยุวกาชาดและนโยบายของ        
คณะกรรมการบริหารยุวกาชาด และมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปน้ี 
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(1) วางแนวการฝกอบรมยุวกาชาดใหเหมาะสมกับสภาพของเขตพื้นที่การศึกษาที่ตน
รับผิดชอบและนโยบายของคณะกรรมการบริหารยุวกาชาด 

(2) กํากับดูแลการดําเนินงานในเขตพื้นที่การศึกษาที่ตนรับผิดชอบใหเปนไปตาม 
วัตถุประสงคของยุวกาชาด 

(3) พิจารณารายงานประจําปของยุวกาชาดเขตพื้นที่การศึกษาที่ตนรับผิดชอบ 
(4) สงเสริมและสนับสนุนกิจการยุวกาชาดใหเปนไปตามวัตถุประสงคของยุวกาชาด 
(5) ดําริและวนิิจฉัยปญหาตางๆ ในการดําเนินงานยุวกาชาดในเขตที่ตนรับผิดชอบ 
(6) ดําเนินการอื่นตามที่กําหนดไวในขอบังคับหรือระเบียบ หรือตามที่คณะกรรมการ

สภากาชาดไทย คณะกรรมการบริหารยุวกาชาด หรือคณะกรรมการยุวกาชาดจังหวัด มอบหมาย 
 

ขอ 72 ใหผูบริหารสถานศึกษาแตละแหง เปนนายกหมูของสถานศึกษานั้น มีหนาที่
บริหารงานยุวกาชาดในสถานศึกษาที่ตนรับผิดชอบ  
 

ขอ 73 ในสถานศึกษาแตละแหง ใหมีคณะกรรมการยุวกาชาดในสถานศึกษาตามขอ         
59 (5) คณะหนึ่ง ประกอบดวย นายกหมูของสถานศึกษานั้น เปนประธานกรรมการ รองนายกหมู 
เปนรองประธานกรรมการ  ผูนํากลุม รองผูนํากลุมทุกคน และผูทรงคุณธรรมจํานวนไมเกินหาคน 
เปนกรรมการ โดยใหผูนํากลุมคนหนึ่ง เปนกรรมการและเลขานุการ  ในกรณีที่เห็นวาจําเปนจะใหมี
ผูชวยเลขานุการไมเกินสองคนก็ได 

รองประธานคณะกรรมการบริหารยุวกาชาด  ประธานคณะกรรมการยุวกาชาด
กรุงเทพมหานคร  ประธานคณะกรรมการยุวกาชาดจังหวัด  หรือประธานคณะกรรมการยุวกาชาด
เขตพ้ืนที่การศึกษา แลวแตกรณี  เปนผูแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณธรรมตามวรรคหนึ่ง  กรรมการ         
ผูทรงคุณธรรมมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ป  และอาจไดรับแตงตั้งใหมได 

 

ขอ 74 คณะกรรมการยุวกาชาดในสถานศึกษาตามขอ 73  มีหนาที่บริหารงาน 
ยุวกาชาดในสถานศึกษาที่ตนรับผิดชอบใหเปนไปตามวัตถุประสงคของยุวกาชาดและนโยบาย             
ของคณะกรรมการบริหารยุวกาชาด และมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปน้ี 

(1) ดําเนินงานยุวกาชาดในสถานศึกษาที่ตนรับผิดชอบใหเปนไปตามนโยบายของ
สภากาชาดไทยและกระทรวงศึกษาธิการ 

(2) วางแนวการฝกอบรมยุวกาชาดภายในสถานศึกษาที่ตนรับผิดชอบ 
(3) กํากับดูแลการดําเนินงานยุวกาชาดภายในสถานศึกษาที่ตนรับผิดชอบใหเปนไปตาม

วัตถุประสงคของยุวกาชาด และนโยบายของคณะกรรมการบริหารยุวกาชาด 
(4) พิจารณารายงานประจําปของหมูยุวกาชาดในสถานศึกษาที่ตนรับผิดชอบ 
(5) จัดทํารายงานประจําปเสนอตอยุวกาชาดเขตพื้นที่การศึกษา  ยุวกาชาดจังหวัด            

ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร  หรือสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน  แลวแตกรณี 
(6) สงเสริมและสนับสนุนกิจการยุวกาชาดใหเปนไปตามวัตถุประสงคของยุวกาชาด 
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(7) ดําริและวินิจฉัยปญหาตางๆ ในการดําเนินงานยุวกาชาดในสถานศึกษาที่ตน    
รับผิดชอบ 

(8) ดําเนินการอื่นตามที่กําหนดไวในขอบังคับหรือระเบียบ หรือตามที่คณะกรรมการ
สภากาชาดไทย  คณะกรรมการบริหารยุวกาชาด  คณะกรรมการยุวกาชาดจังหวัด หรือ         
คณะกรรมการยุวกาชาดเขตพื้นที่การศึกษา มอบหมาย 
 

ขอ 75 เยาวชนที่เปนยุวกาชาด แบงออกเปน 2 ประเภท ดังนี้ 
(1) สมาชิกยุวกาชาด ไดแก เยาวชนอายุระหวาง 7 ป ถึง 18 ป ที่กําลังศึกษาอยูใน

สถานศึกษา หรือเยาวชนที่กําลังศึกษาอยูในระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย และ          
เลือกเรียนยุวกาชาดตามหลักสูตรการเรียนการสอนยุวกาชาดของกระทรวงศึกษาธิการ 

(2) อาสายุวกาชาด ไดแก เยาวชนอายุระหวาง 15 ป ถึง 25 ป หรือเยาวชนที่กําลัง
ศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายถึงระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเทา ทั้งในสถานศึกษาและ
นอกสถานศึกษา ซึ่งมีความสนใจสมัครเปนอาสายุวกาชาด ไดผานการอบรมหลักสูตรพ้ืนฐาน           
ของยุวกาชาด  และสังกัดชมรมอาสายุวกาชาด 

ตําแหนงยุวกาชาดในสถานศึกษา ใหเปนไปตามระเบียบคณะกรรมการบริหาร 
ยุวกาชาดวาดวยการปฏิบัติเกี่ยวกับยุวกาชาด 
 

ขอ 76 ในชมรมอาสายุวกาชาดใหประกอบดวย  
(1) คณะกรรมการชมรมอาสายุวกาชาด ซึ่งประกอบดวย ประธานชมรม และกรรมการ

จํานวนอยางนอยสิบคน 
(2) สมาชิกชมรมอยางนอยยี่สิบคน มีหนาที่จัดกิจกรรมใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของ

ยุวกาชาด 
(3) ใหกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด เปน 

ที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด 
ใหนําความในขอ 79 มาใชบังคับโดยอนุโลมกับกรณีที่สถานศึกษาจะจัดตั้งชมรมอาสา 

ยุวกาชาดขึ้นในสถานศึกษา 
 

ขอ  77  ให มีคณะกรรมการที่ปรึกษาอาสายุวกาชาด  ประกอบดวย  ผูบริหาร       
สถานศึกษาหรือผูบริหารหนวยงาน ทั้งในระบบการศึกษาและนอกระบบโรงเรียน เปนประธาน
กรรมการที่ปรึกษา  และกรรมการอื่นอีกไมเกินสิบคน เปนกรรมการที่ปรึกษา  โดยใหที่ปรึกษาของ
ชมรมอาสายุวกาชาด เปนกรรมการที่ปรึกษาและเลขานุการ  

 

ขอ 78 คณะกรรมการที่ปรึกษาอาสายุวกาชาด มีหนาที่ ดังตอไปน้ี 
(1) กํากับ ดูแล และพิจารณาใหมีการจัดตั้งอาสายุวกาชาด โดยใชชื่อวา “ชมรมอาสา          

ยุวกาชาด” แลวนําเสนอสํานักงานยุวกาชาดเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
(2) สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมของชมรมอาสายุวกาชาด 
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(3) จัดทํารายงานประจําปของชมรมอาสายุวกาชาดเสนอตอผูอํานวยการสํานักงาน               
ยุวกาชาด สภากาชาดไทย 
 

ขอ 79 ใหสํานักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย และสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และ
กิจการนักเรียน สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดทําระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับยุวกาชาดใน           
เร่ืองที่เห็นสมควรเพื่อใหการดําเนินงานยุวกาชาดเปนไปดวยความเรียบรอย แลวใหนําเสนอ 
คณะกรรมการบริหารยุวกาชาดเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป” 
 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  28  กันยายน  พ.ศ. 2550 
 
 
 

(นายแผน  วรรณเมธี) 
เลขาธิการฯ ปฏิบัติการแทน 

อุปนายิกาผูอํานวยการสภากาชาดไทย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


