
 
 ระเบียบคณะกรรมการบริหารยุวกาชาด  

วาดวย หลักเกณฑการคัดเลือกยุวกาชาดดีเดนโลพระราชทาน  
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

อุปนายิกาผูอํานวยการสภากาชาดไทย 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

-------------------------- 
 

  โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการบริหารยุวกาชาด วาดวยหลักเกณฑ 
การคัดเลือกยุวกาชาดดีเดนโลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา
ผูอํานวยการสภากาชาดไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 2561 ใหเหมาะสมกับ 
สภาพการณปจจุบัน 
  อาศัยอํานาจตามความใน ขอ ๖๑ (๒) แหงขอบังคับสภากาชาดไทย แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๘๒) 
พุทธศักราช ๒๕๖๒ คณะกรรมการบริหารยุวกาชาด จึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้ 
  ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการบริหารยุวกาชาด วาดวยหลักเกณฑ 
การคัดเลือกยุวกาชาดดีเดนโลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผูอํานวยการสภากาชาดไทย พ.ศ. ๒๕๖๓” 
   ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 

ขอ ๓ ใหยกเลิก  
(๑) ระเบียบคณะกรรมการบริหารยุวกาชาด วาดวยหลักเกณฑการคัดเลือกยุวกาชาดดีเดน  

โลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผูอํานวยการสภากาชาดไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐  

(๒) ระเบียบคณะกรรมการบริหารยุวกาชาด วาดวยหลักเกณฑการคัดเลือกยุวกาชาดดีเดน  
โลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผูอํานวยการสภากาชาดไทย  
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 2561 

บรรดาระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง หรือหลักเกณฑอ่ืนใดในสวนท่ีกําหนดไวแลวในระเบียบนี้  
หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน 

ขอ ๔ ใหปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจตีความ 
และวินิจฉัย ชี้ขาดปญหาอันเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

หมวด ๑ 
วัตถุประสงค 

  ขอ ๕ การคัดเลือกยุวกาชาดดีเดน มีวัตถุประสงค ดังตอไปนี้ 
(๑) ยกยองเชิดชูเกียรติ สรางขวัญและกําลังใจสําหรับผูมีผลงานดีเดนเปนท่ีประจักษ 

และเปนแบบอยางท่ีดี 
(๒) สงเสริมใหผูท่ีมีสวนเก่ียวของท้ังภาครัฐและเอกชนใหการสนับสนุนกิจกรรมยุวกาชาด 

ในสถานศึกษาอยางตอเนื่อง 
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(๓) ใหผูท่ีมีสวนเก่ียวของท้ังภาครัฐและเอกชน เกิดความภาคภูมิใจและมีเจตคติท่ีดีตอกิจกรรม
ยุวกาชาด 

หมวด  ๒ 
ประเภทของยุวกาชาดดีเดนโลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผูอํานวยการสภากาชาดไทย  

ขอ ๖ ยุวกาชาดดีเดน แบงออกเปน ๔ ประเภท ไดแก 
(๑) ประเภทผูใหการสนับสนุน มี ๒ กลุม  คือ   

(ก) กลุมผูบริหาร หมายถึง ผูบริหารของหนวยงานท่ีใหการสนับสนุนกิจกรรมยุวกาชาด 
ยกเวนผูบริหารสถานศึกษา 

(ข) กลุมผูปฏิบัติ หมายถึง บุคคลท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ท่ีใหการสนับสนุนกิจกรรม 
ยุวกาชาด ยกเวนครูผูสอนยุวกาชาด 

(๒) ประเภทผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง ผูอํานวยการและรองผูอํานวยการสถานศึกษา 
ท่ีมีการตั้งหมูยุวกาชาดตามขอบังคับสภากาชาดไทย มี ๒ กลุม คือ 

(ก) กลุมผูบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา 
(ข) กลุมผูบริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา 

(๓) ประเภทครูผูสอนยุวกาชาด หมายถึง  ครูผูสอนยุวกาชาดในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา
และระดับมัธยมศึกษา ท่ีมีการตั้งหมูยุวกาชาดตามขอบังคับสภากาชาดไทย มี ๔ กลุม  คือ   

(ก) กลุมครูผูสอนยุวกาชาด ระดับ ๑  
(ข) กลุมครูผูสอนยุวกาชาด ระดับ ๒  
(ค) กลุมครูผูสอนยุวกาชาด ระดับ ๓  
(ง) กลุมครูผูสอนยุวกาชาด  ระดับ ๔    

(๔) ประเภทสมาชิกยุวกาชาด หมายถึง สมาชิกยุวกาชาดท่ีมีอายุระหวาง ๗ ป ถึง ๑๘ ป   
ซ่ึงกําลังศึกษาอยูในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ในสถานศึกษาท่ีมีการตั้งหมูยุวกาชาดตาม 
ขอบังคับสภากาชาดไทย มี ๔ กลุม  คือ   

(ก) กลุมสมาชิกยุวกาชาด ระดับ ๑   
(ข) กลุมสมาชิกยุวกาชาด ระดับ ๒   
(ค) กลุมสมาชิกยุวกาชาด ระดับ ๓   
(ง) กลุมสมาชิกยุวกาชาด ระดับ ๔ 

หมวด  ๓ 
รางวัลยุวกาชาดดีเดนโลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผูอํานวยการสภากาชาดไทย  

ขอ ๗ รางวัลยุวกาชาดดีเดนโลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ-
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผูอํานวยการสภากาชาดไทย มีจํานวน ๓๘ รางวัล ดังตอไปนี้ 

 (๑) ประเภทผูใหการสนับสนุน จํานวน ๔ รางวัล  คือ กลุมผูบริหาร ๒ รางวัล และกลุมผูปฏิบัติ  
๒ รางวัล 

(๒) ประเภทผูบริหารสถานศึกษา จํานวน ๖ รางวัล คือ กลุมผูบริหารสถานศึกษาระดับ
ประถมศึกษา ๓ รางวัล และกลุมผูบริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ๓ รางวัล 
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(๓) ประเภทครูผูสอนยุวกาชาด จํานวน ๑๒ รางวัล คือ กลุมครูผูสอนยุวกาชาด ระดับ ๑ – ๔ 
ระดับละ ๓ รางวัล   

(๔) ประเภทสมาชิกยุวกาชาด จํานวน ๑๖ รางวัล คือ กลุมสมาชิกยุวกาชาด ระดับ ๑ – ๔  
ระดับละ ๔ รางวัล   

ขอ ๘ ผูไดรับคัดเลือกเปนยุวกาชาดดีเดน จะไดรับโลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผูอํานวยการสภากาชาดไทย และเครื่องหมาย 
ยุวกาชาดดีเดน  

หมวด  ๔ 
การดําเนินการคัดเลือกยุวกาชาดดีเดนโลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผูอํานวยการสภากาชาดไทย  

ขอ ๙ หนวยงานหรือสถานศึกษาท่ีประสงคจะสงผลงานเขารับการคัดเลือกเปนยุวกาชาดดีเดน 
โลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา
ผูอํานวยการสภากาชาดไทย ทุกประเภท ใหจัดสงผลงานผานตนสังกัดไปยังสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาดและ
กิจการนักเรียน ภายในวันท่ี ๑๕ กรกฎาคมของทุกป โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 

(๑) หนวยงานหรือสถานศึกษาท่ีตั้งอยูในสวนภูมิภาค 
(1.1) ประเภทผูใหการสนับสนุน 

   (๑.1.1) กลุมผูบริหาร ใหเสนอแบบพิจารณาคุณสมบัติและผลงานไปยังนายกยุวกาชาด
จังหวัด เพ่ือพิจารณาใหความเห็นในการเขารับการคัดเลือกครบถวน ตามแบบท่ีกําหนด 
   (1.1.๒) กลุมผูปฏิบัติ ใหเสนอแบบพิจารณาคุณสมบัติและผลงาน ไปยังผูบังคับบัญชา
ระดับเหนือข้ึนไป ตามลําดับ จนถึงนายกยุวกาชาดจังหวัด โดยใหมีความเห็นในการเขารับการคัดเลือกครบถวน 
ตามแบบท่ีกําหนด สําหรับบุคคลท่ัวไปท่ีประสงคจะเขารับการพิจารณาคัดเลือกฯ ใหนําเสนอแบบพิจารณา
คุณสมบัติและผลงานไปยังหนวยงานหรือสถานศึกษาท่ีรวมปฏิบัติกิจกรรมดานยุวกาชาด แลวใหหนวยงานหรือ
สถานศึกษาดังกลาวนําเสนอแบบพิจารณาคุณสมบัติและผลงานของบุคคลนั้น ไปยังผูบังคับบัญชาระดับเหนือข้ึนไป
ตามลําดับ จนถึงนายกยุวกาชาดจังหวัด โดยใหมีความเห็นในการเขารับการคัดเลือกครบถวนตามแบบท่ีกําหนด 

(1.2) ประเภทผูบริหารสถานศึกษา  ใหเสนอแบบพิจารณาคุณสมบัติและผลงาน ไปยัง
ผูบังคับบัญชาระดับเหนือข้ึนไปตามลําดับ จนถึงนายกยุวกาชาดจังหวัด โดยใหมีความเห็นในการเขารับการคัดเลือก 
ครบถวนตามแบบท่ีกําหนด 

(1.3) ประเภทครูผูสอนยุวกาชาด  ใหเสนอแบบพิจารณาคุณสมบัติและผลงาน ไปยังนายก 
หมูยุวกาชาด แลวเสนอตอผูบังคับบัญชาระดับเหนือข้ึนไปตามลําดับ จนถึงนายกยุวกาชาดจังหวัด โดยใหมี
ความเห็นในการเขารับการคัดเลือกครบถวนตามแบบท่ีกําหนด  

(1.4) ประเภทสมาชิกยุวกาชาด  ใหดําเนินการเชนเดียวกับประเภทครูผูสอนยุวกาชาด 
  (๒) หนวยงานหรือสถานศึกษาท่ีตั้งอยูในกรุงเทพมหานคร 

(2.1) หนวยงานหรือสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร 
      (2.1.1) ประเภทผูใหการสนับสนุน 

(2.1.1.1) กลุมผูบริหาร  ใหเสนอแบบพิจารณาคุณสมบัติและผลงาน  
ไปยังนายกยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณาใหความเห็นในการเขารับการคัดเลือกครบถวนตามแบบ 
ท่ีกําหนด 
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(2.1.1.2) กลุมผูปฏิบัติใหเสนอแบบพิจารณาคุณสมบัติและผลงาน ไปยัง
ผูบังคับบัญชาระดับเหนือข้ึนไปตามลําดับ จนถึงนายกยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร โดยใหมีความเห็นในการเขารับ
การคัดเลือกครบถวนตามแบบท่ีกําหนด สําหรับบุคคลท่ัวไปท่ีประสงคจะเขารับการพิจารณาคัดเลือก ใหนําเสนอ
แบบพิจารณาคุณสมบัติและผลงานไปยังหนวยงาน หรือสถานศึกษาท่ีรวมปฏิบัติกิจกรรมดานยุวกาชาด แลวให
หนวยงานหรือสถานศึกษาดังกลาว  นําเสนอแบบพิจารณาคุณสมบัติและผลงานของบุคคลนั้น ไปยังผูบังคับบัญชา
ระดับเหนือข้ึนไปตามลําดับ จนถึงนายกยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร โดยใหมีความเห็นในการเขารับการคัดเลือก
ครบถวนตามแบบท่ีกําหนด 

(2.1.2) ประเภทผูบริหารสถานศึกษา  ใหเสนอแบบพิจารณาคุณสมบัติและผลงาน 
ไปยังผูบังคับบัญชาระดับเหนือข้ึนไปตามลําดับ จนถึงนายกยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร โดยใหมีความเห็น 
ในการเขารับการคัดเลือกครบถวนตามแบบท่ีกําหนด  

(2.1.3) ประเภทครูผูสอนยุวกาชาด ใหเสนอแบบพิจารณาคุณสมบัติและผลงาน 
ไปยังนายกหมูยุวกาชาด แลวเสนอตอผูบังคับบัญชาระดับเหนือข้ึนไปตามลําดับ จนถึงนายกยุวกาชาด 
กรุงเทพมหานคร โดยใหมีความเห็นในการเขารับการคัดเลือกครบถวนตามแบบท่ีกําหนด  

(2.1.4) ประเภทสมาชิกยุวกาชาด  ใหดําเนินการเชนเดียวกับประเภทครูผูสอน 
ยุวกาชาด 

(2.2) หนวยงานหรือสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีตั้งอยูในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร 

(2.2.1) ประเภทผูใหการสนับสนุน 
(2.2.๑.1) ใหเสนอแบบพิจารณาคุณสมบัติและผลงาน ไปยังนายกยุวกาชาด

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา จนถึงนายกยุวกาชาดศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณาใหความเห็นในการเขารับ
การคัดเลือกครบถวนตามแบบท่ีกําหนด 

(2.2.1.๒) กลุมผูปฏิบัติ  ใหเสนอแบบพิจารณาคุณสมบัติและผลงาน ไปยัง
ผูบังคับบัญชาระดับเหนือข้ึนไปตามลําดับ จนถึงนายกยุวกาชาดศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยใหมี
ความเห็นในการเขารับการคัดเลือกครบถวนตามแบบท่ีกําหนด สําหรับบุคคลท่ัวไปท่ีประสงคจะเขารับการพิจารณา 
คัดเลือกใหนําเสนอแบบพิจารณาคุณสมบัติและผลงาน ไปยังหนวยงานหรือสถานศึกษาท่ีรวมปฏิบัติกิจกรรม 
ดานยุวกาชาด แลวใหหนวยงานหรือสถานศึกษาดังกลาว นําเสนอแบบพิจารณาคุณสมบัติและผลงานของ 
บุคคลนั้น ไปยังผูบังคับบัญชาระดับเหนือข้ึนไปตามลําดับ จนถึงนายกยุวกาชาดศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
โดยใหมีความเห็นในการเขารับการคัดเลือกครบถวนตามแบบท่ีกําหนด 

(2.2.2) ประเภทผูบริหารสถานศึกษา ใหเสนอแบบพิจารณาคุณสมบัติและผลงาน  
ไปยังผูบังคับบัญชาระดับเหนือข้ึนไปตามลําดับ จนถึงนายกยุวกาชาดศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร  
โดยใหมีความเห็นในการเขารับการคัดเลือกครบถวนตามแบบท่ีกําหนด 

(2.2.๓) ประเภทครูผูสอนยุวกาชาด ใหเสนอแบบพิจารณาคุณสมบัติและผลงานไป
ยังนายกหมูยุวกาชาด แลวเสนอตอผูบังคับบัญชาระดับเหนือข้ึนไปตามลําดับ จนถึงนายกยุวกาชาดศึกษาธิการ
จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยใหมีความเห็นในการเขารับการคัดเลือกครบถวนตามแบบท่ีกําหนด 

(2.2.๔) ประเภทสมาชิกยุวกาชาด  ใหดําเนินการเชนเดียวกับประเภทครูผูสอน 
ยุวกาชาด 

(2.3) หนวยงานหรือสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
ท่ีตั้งอยูในกรุงเทพมหานคร ใหใชความตาม (๒) (2.2) 
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  ขอ ๑๐ คุณสมบัติผูมีสิทธิ์สงผลงานเพ่ือเขารับการคัดเลือกเปนยุวกาชาดดีเดนโลพระราชทาน 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผูอํานวยการ
สภากาชาดไทย มีดังตอไปนี้ 

(๑) ประเภทผูใหการสนับสนุน  
(1.1) กลุมผูบริหาร ไดแก ผูบริหารของหนวยงานท่ีใหการสนับสนุนกิจกรรมยุวกาชาด 

ยกเวนผูบริหารสถานศึกษา และตองมีผลงานดานกิจกรรมยุวกาชาดยอนหลังติดตอกัน ๓ ปการศึกษา 

(1.2) กลุมผูปฏิบัติ ไดแก บุคคลท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ท่ีใหการสนับสนุนกิจกรรม 
ยุวกาชาด ยกเวนครูผูสอนยุวกาชาด และตองมีผลงานดานกิจกรรมยุวกาชาดยอนหลังติดตอกัน ๓ ปการศึกษา 

(๒) ประเภทผูบริหารสถานศึกษา ไดแก ผูอํานวยการและรองผูอํานวยการสถานศึกษาท่ีมี 
การต้ังหมูยุวกาชาดตามขอบังคับสภากาชาดไทย ท้ังระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา และตองมีผลงาน 
ดานกิจกรรมยุวกาชาดยอนหลังติดตอกัน ๓ ปการศึกษา 

(๓) ประเภทครูผูสอนยุวกาชาด ไดแก ครูผูสอนยุวกาชาดในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา 
และระดับมัธยมศึกษา ตั้งแตระดับ ๑ ถึงระดับ ๔ ท่ีมีการตั้งหมูยุวกาชาดตามขอบังคับสภากาชาดไทย  
และตองมีผลงานดานกิจกรรมยุวกาชาดยอนหลังติดตอกัน ๓ ปการศึกษา 

(๔) ประเภทสมาชิกยุวกาชาด ไดแก สมาชิกยุวกาชาดท่ีมีอายุระหวาง ๗ ป ถึง ๑๘ ป   
ซ่ึงกําลังศึกษาอยูในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ตั้งแตระดับ ๑ ถึงระดับ ๔  ในสถานศึกษาท่ีมี 
การตั้งหมูยุวกาชาดตามขอบังคับสภากาชาดไทย และตองมีผลงานดานกิจกรรมยุวกาชาดยอนหลังติดตอกัน 
ไมนอยกวา ๒ ปการศึกษา ในแตละระดับ 

ขอ ๑๑ หลักเกณฑการคัดเลือกยุวกาชาดดีเดนโลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผูอํานวยการสภากาชาดไทย มีดังตอไปนี้ 

 (๑) ประเภทผูใหการสนับสนุน 

(1.1) กลุมผูบริหาร 

(1.1.1) มีภาวะผูนําในการกําหนดแผนยุทธศาสตร สงเสริม สนับสนุนกิจกรรม 
ยุวกาชาดอยางเปนระบบ 

(1.1.๒) ปฏิบัติตนอยางมีคุณธรรม จริยธรรม เสริมสรางมนุษยสัมพันธ เปนแบบอยาง
ท่ีดีใหกับผูรวมงานและชุมชน 

(1.1.๓) มีการพัฒนาตนเองและหรือสงเสริมสนับสนุนบุคลากรใหมีความรูในกิจกรรม
ยุวกาชาด 

(1.1.๔) เปนผูอุทิศตน ในกิจกรรมยุวกาชาดดวยการเสียสละกําลังกาย สติปญญา  
และหรือทรัพยสิน   

(1.2) กลุมผูปฏิบัติ 
(1.2.๑) ปฏิบัติตนอยางมีคุณธรรม จริยธรรม เปนแบบอยางท่ีดี  
(1.2.๒) เปนผู อุทิศตนและเขารวมกิจกรรมยุวกาชาดดวยการเสียสละกําลังกาย 

สติปญญา และหรือทรัพยสิน  
 (๒) ประเภทผูบริหารสถานศึกษา 

(2.1) มีภาวะผูนําในการกําหนดแผนพัฒนากิจกรรมยุวกาชาด ของสถานศึกษาอยางเปนระบบ 
(2.2) ปฏิบัติตนอยางมีคุณธรรม จริยธรรม เสริมสรางมนุษยสัมพันธ เปนแบบอยางท่ีดี

ใหกับผูรวมงานและชุมชน 



- ๖ - 

(2.3) มีการพัฒนาตนเองและหรือสงเสริมสนับสนุนบุคลากรใหมีความรู ความเขาใจ  
และทักษะ ในการจัดกิจกรรมยุวกาชาด รวมท้ังเขารวมประชุม สัมมนา นิเทศ และหรือเปนวิทยากรใหกับ
หนวยงานอ่ืนหรือบุคคลท่ีสนใจ 

(2.4) เปนผูอุทิศตน และรวมกับบุคลากรดําเนินการวางแผนและเขารวมกิจกรรมยุวกาชาด 
ท้ังในสถานศึกษาและหนวยงานอ่ืนในรูปแบบโครงการ โครงงาน กิจกรรม จากการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 

(๓) ประเภทครูผูสอนยุวกาชาด  
(3.1) รวมจัดทําแผนพัฒนากิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษาและจัดทําแผนการจัดกิจกรรม 

ยุวกาชาด ใหสอดคลองกับหลักสูตรกิจกรรมยุวกาชาด 
สําหรับครูผูสอนยุวกาชาด ระดับ ๔ ใหดําเนินการสงเสริม สนับสนุนในรูปแบบของชุมนุม 

ยุวกาชาด ระดับ ๔ ใหสอดคลองกับแนวการจัดกิจกรรมชุมนุม ตามหลักสูตรกิจกรรมยุวกาชาด   
(3.2) ปฏิบัติตนตนอยางมีคุณธรรม จริยธรรม เสริมสรางมนุษยสัมพันธเปนแบบอยางท่ีดีใหกับ

ผูรวมงานและชุมชน 
(3.3) มีการพัฒนาตนเองเพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ ทักษะและเจตคติท่ีดีในการจัดกิจกรรม

ยุวกาชาด รวมท้ังเขารวมประชุม สัมมนา และหรือเปนวิทยากรใหกับหนวยงานหรือบุคคลท่ีสนใจ   
(3.4) สงเสริม สนับสนุน ดําเนินการจัดโครงการ โครงงาน กิจกรรมและเขารวมกิจกรรม 

ยุวกาชาด ท้ังในสถานศึกษาและหนวยงานอ่ืน จากการมีสวนรวมของทุกภาคสวน   
 (๔) ประเภทสมาชิกยุวกาชาด      

(4.1) เปนสมาชิกยุวกาชาดในสถานศึกษาติดตอกันไมนอยกวา ๒ ปการศึกษาและไดรับ
เครื่องหมายกิจกรรมพิเศษไมนอยกวา ๕ กิจกรรม 

สําหรับสมาชิกยุวกาชาด ระดับ ๔ ตองเปนสมาชิกชุมนุมยุวกาชาด ระดับ ๔ ในสถานศึกษา
ตอเนื่องกันมาไมนอยกวา ๒ ปการศึกษา 

(4.2) เปนผูมีความประพฤติดี และปฏิบัติตามคําปฏิญาณตนของยุวกาชาด 
(4.3) มีการพัฒนาตนเอง เพ่ือเพ่ิมพูนความรู และทักษะในกิจกรรมยุวกาชาด 
(4.4) เปนผูนํา หรือเขารวมในการจัดโครงการ โครงงาน กิจกรรมยุวกาชาดท้ังในและนอก 

สถานศึกษาจากการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 

ขอ ๑๒ ใหสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการดําเนินการแตงต้ังคณะกรรมการเพ่ือทําหนาท่ี
คัดเลือกยุวกาชาดดีเดนโลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผูอํานวยการสภากาชาดไทย จํานวน ๒ คณะ ดังตอไปนี้ 

(๑) คณะกรรมการกลั่นกรองคุณสมบัติและผลงาน 
(๒) คณะกรรมการคัดเลอืก 
ขอ ๑๓ คณะกรรมการกลั่นกรองคุณสมบัติและผลงาน ประกอบดวย 
(๑) รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ท่ีปลัดกระทรวงศึกษาธิการมอบหมาย เปนประธาน 
(๒) ผูอํานวยการสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เปนรองประธาน 
(๓) ผูแทนหนวยงานท่ีมีผูสงผลงานเขารับการคัดเลือก หนวยงานละไมเกิน ๒ คน เปนกรรมการ 
(๔) ผูอํานวยการกลุมสงเสริมและพัฒนายุวกาชาด เปนกรรมการและเลขานุการ 
ขอ ๑๔ ใหคณะกรรมการกลั่นกรองคุณสมบัติและผลงาน มีหนาท่ีและอํานาจ ดังตอไปนี้ 
(๑) กลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานของผูท่ีเสนอขอรับการคัดเลือกเปนยุวกาชาดดีเดนโลพระราชทาน 

ใหเปนไปตามระเบียบคณะกรรมการบริหารยุวกาชาด วาดวยหลักเกณฑการคัดเลือกยุวกาชาดดีเดนโลพระราชทาน
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สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผูอํานวยการ
สภากาชาดไทย  ประกาศของสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สํานักงานปลัด ระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง การสงผลงานเขารับการคัดเลือกเปนยุวกาชาดดีเดนโลพระราชทานฯ และท่ีเก่ียวของ ใหเปนไปดวยความ
เรียบรอย บริสุทธิ์ ยุติธรรมและบรรลุตามวัตถุประสงคทุกประการ 

(๒) พิจารณาคุณสมบัติและผลงานของผูท่ีเสนอขอรับการคัดเลือกเปนยุวกาชาดดีเดนโลพระราชทาน 
และทําความเห็นพรอมกับสรุป และลงนามในมติผลการประชุมกลั่นกรองคุณสมบัติและผลงาน 

(๓) จัดสงความเห็นและสรุปผลการประชุมตาม ขอ (๒) พรอมกับคุณสมบัติและผลงานของ 
ผูท่ีมีคุณสมบัติและผลงานครบถวน ตามประกาศสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เรื่อง การสงผลงาน
เขารับการคัดเลือกเปนยุวกาชาดดีเดนโลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผูอํานวยการสภากาชาดไทย ใหคณะกรรมการคัดเลือกเพ่ือดําเนินการในสวนท่ี
เก่ียวของตอไป 

ขอ ๑๕ คณะกรรมการคัดเลือก ประกอบดวย 
(๑) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เปนประธาน 
(๒) รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ท่ีปลัดกระทรวงศึกษาธิการมอบหมาย เปนรองประธาน 
(๓) ผูทรงคุณวุฒิจํานวนไมนอยกวา ๑๕ คน ซ่ึงปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แตงต้ังจากบุคคล 

ท่ีมีความรู ประสบการณ และความเชี่ยวชาญดานยุวกาชาด เปนกรรมการ  
(๔) ผูอํานวยการสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เปนกรรมการและเลขานุการ  
(๕) ผูอํานวยการกลุมสงเสริมและพัฒนายุวกาชาด เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ 
ขอ ๑๖ ใหคณะกรรมการคัดเลือก มีหนาท่ีและอํานาจ ในการคัดเลือกยุวกาชาดดีเดนโลพระราชทาน 

ใหเปนไปตามระเบียบและหลักเกณฑท่ีกําหนดไวดวยความบริสุทธิ์ ยุติธรรมและบรรลุตามวัตถุประสงคของ 
การพิจารณาคัดเลือกยุวกาชาดดีเดนโลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผูอํานวยการสภากาชาดไทย 

ขอ ๑๗ ใหสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
มีอํานาจในการออกประกาศ หลักเกณฑ วิธีการและข้ันตอนการสงผลงานเพ่ือเขารับการคัดเลือกเพ่ิมเติมได 

ขอ ๑๘  ผูท่ีเคยไดรับการคัดเลือกเปนยุวกาชาดดีเดนโลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผูอํานวยการสภากาชาดไทยประเภทใดแลว  
ไมมีสิทธ ิสงผลงานเขารับการพิจารณาคัดเลือกประเภทเดิมไดอีก 

    ประกาศ  ณ  วันท่ี      เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 

(นายแผน   วรรณเมธี) 
เลขาธิการสภากาชาดไทย 

ประธานกรรมการบริหารยุวกาชาด 


