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กลุมลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุร ี

  



 

 

คํานํา 
  คูมือการปฏิบัติงานเลมนี้ จัดทําขึ้นเพ่ือเปนแนวปฏิบัติในการตั้งหมูยุวกาชาดสถานศึกษาและ
การแตงตั้งคณะกรรมการยุวกาชาดสถานศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดของกระบวนงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ในสวนของการตั้งหมูยุวกาชาดสถานศึกษาและการแตงตั้งคณะกรรมการยุวกาชาดสถานศึกษา ซึ่งเปนงานหนึ่ง
ในกลุมลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ตามขอบังคับสภากาชาดไทยแกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 82) พุทธศักราช 2562 หมวดที่ 9 ยุวกาชาด ขอ 64 (5) กําหนดใหศึกษาธิการจังหวัดเปน
กรรมการและเลขานุการยุวกาชาดจังหวัด มีอํานาจหนาที่ตามขอ 68/9 โดยมีหนาที่บริหารงานยุวกาชาดใน
จังหวัดท่ีรับผิดชอบใหเปนไปตามวัตถุประสงคของยุวกาชาดและนโยบายของคณะกรรมการบริหารยุวกาชาด 
และดําเนินการจัดตั้งหมูยุวกาชาดสถานศึกษาในจังหวัด 

  เพื่อใหกระบวนงานและข้ันตอนการปฏิบัติของการตั้งหมูยุวกาชาดสถานศึกษาและการ
แตงตั้งคณะกรรมการยุวกาชาดสถานศึกษาเปนไปตามขอบังคับสภากาชาดไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๘๐) 
พุทธศักราช ๒5๖๒ หมวดท่ี ๙ ยุวกาชาด และเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ขาพเจาจึงไดจัดทําคูมือการ
ปฏิบัติงานนี้ขึ้น และหวังเปนอยางยิ่งวา คูมือดังกลาวจะเปนประโยชนตอหนวยงาน สถานศึกษา และผูสนใจ
ทั่วไป และขอขอบคุณผูมีสวนเก่ียวของทําใหคูมือนี้เสร็จสมบูรณดวยด ี
  



 

 

สารบญั 
เรื่อง หนา 
 
วัตถุประสงค 1 
 
ขอบเขตของงาน 1 
 
คําจํากัดความ 1 
 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 2 
 
แผนผังข้ันตอนการดําเนินการ 4 
 
แบบฟอรมที่ใช 8 
 
ระเบียบที่เก่ียวของ/เอกสารหลักฐานอางอิง 8 
  



 

 

คูมือการปฏิบัตงิาน 
การตั้งหมูยุวกาชาดสถานศึกษาและการแตงตั้งคณะกรรมการยุวกาชาด 

กลุมลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุร ี
 
๑. วัตถุประสงค 

๑. เพ่ือเผยแพรความรู และขั้นตอนในการปฏิบัติงานของการตั้งหมูยุวกาชาดสถานศึกษาและ 
การแตงตั้งคณะกรรมการยุวกาชาดสถานศึกษา 

๒. เพ่ือเปนแนวปฏิบัติในการตั้งหมูยุวกาชาดสถานศึกษาและการแตงตั้งคณะกรรมการยุวกาชาด 
สถานศึกษา เก่ียวกับกระบวนงานและขั้นตอนการปฏิบัติงานของการตั้งหมูยุวกาชาดสถานศึกษาและ 
การแตงตั้งคณะกรรมการยุวกาชาดสถานศึกษา ใหเปนไปตามขอบังคับสภากาชาดไทย แกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๘๒) พุทธศักราช ๒๕๖๒ หมวดที่ ๙ ยุวกาชาด 
 
๒. ขอบเขตของงาน 

ตามขอบังคบัสภากาชาดไทย แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๘๒) พุทธศักราช ๒๕๖๒ หมวดที่ ๙ ยุวกาชาด 
ขอ ๖๔ (๕) กําหนดใหศึกษาธิการจังหวัด เปนกรรมการและเลขานุการยุวกาชาดจังหวัด มีอํานาจหนาที่ตามขอ 
๖๘/๙ โดยมีหนาที่บริหารงานยุวกาชาดในจังหวัดที่รับผิดชอบใหเปนไปตามวัตถุประสงคของยุวกาชาดและ
นโยบายของคณะกรรมการบริหารยุวกาชาด และดําเนนิการจัดตั้งหมูยุวกาชาดสถานศึกษาในจังหวัด 
 
๓. คําจํากัดความ 

1) นายกยุวกาชาดจังหวัด หมายถงึ ผูวาราชการจังหวัดนั้น ๆ ที่ไดรับแตงตั้งตามคําสั่งสภากาชาดไทย 
๒) นายกหมูยุวกาชาดสถานศึกษา หมายถึง ผูอํานวยการสถานศึกษาโดยตําแหนง เปนประธาน

กรรมการ 
๓) รองนายกหมูยุวกาชาด หมายถึง รองผูอํานวยการสถานศึกษา หรือครู อาจารย ที่ไดรับการแตงตั้ง 
๔) ผูนํากลุมยุวกาชาด หมายถึง ครู อาจารย ที่ไดรับการแตงต้ัง 
๕) รองผูนํากลุมยุวกาชาด หมายถึง ครู อาจารย ท่ีไดรับการแตงตั้ง 
๖) กรรมการผูทรงคุณธรรม หมายถึง ผูที่มีคุณสมบัติ ตามขอบังคับสภากาชาดไทย แกไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับที่ ๘๒) พุทธศักราช ๒๕๖๒ หมวดที่ ๙ ยุวกาชาด ขอ ๗๔/๑ 
๗) คณะกรรมการยุวกาชาดสถานศึกษา ตามขอบังคับสภากาชาดไทย แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๔๒) 

พุทธศักราช ๒5๖๒ หมวดที่ ๙ ยวุกาชาด ขอ ๗3 คณะกรรมการยวุกาชาดสถานศึกษาอยูในตําแหนงคราวละ 
๔ ป ประกอบดวย นายกหมูยุวกาชาด,รองนายกหมูยุวกาชาด,กรรมการผูทรงคุณธรรม,ผูนํากลุมยุวกาชาด 
และรองผูนํากลุมยุวกาชาด 
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๔. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
4.1 ขั้นตอนการขอจัดตั้งหมูยุวกาชาดสถานศึกษา (สวนภูมิภาค) ประกอบดวยข้ันตอน ดังนี ้

๑) กรอกแบบ ยุว. ๑, ยุว. ๒ และ ยวุ. ๓ โดยดําเนินการ ดังนี ้
๑.๑ ใหผูท่ีจะเปนผูบังคับบัญชายุวกาชาดสถานศึกษาของสถานศึกษาทุกคน กรอกแบบ ยุว. ๓ 

คนละ 1 ใบ โดยระบุใหชัดเจนในสวนของคํารับรองวา จะใหผูบังคับบัญชายุวกาชาดในตําแหนง ดังตอไปนี ้
- รองนายกหมูยุวกาชาด (ตามความเหมาะสม ไมจํากัดจํานวน) 
- ผูนํากลุมยุวกาชาด (จํานวนเทาจํานวนกลุมยุวกาชาดที่มี) 
- รองผูนํากลุมยุวกาชาด (ไมจํากัดจํานวน) 

๑.๒ นํารายชื่อจากแบบ ยุว. ๓ ทุกคน กรอกในแบบ ยุว. ๒ ขอ ๑ 
๑.๓ นํารายชื่อจากแบบ ยุว. ๒ ขอ 1 กรอกในแบบ ยุว. ๑ ขอ 2 โดยหมายเลข ๑ คือ ผูที่ 

เปนนายกหมูยุวกาชาดสถานศึกษา เปนประธาน 
๑.๔ กรอกแบบ ยุว. ๒ ขอ ๒ 

๒) เสนอแบบ ยุว. ๑, ยุว. ๒ และแบบ ยุว. ๓ ไปยังหนวยงานตนสังกัด (สพป./สพม./เทศบาล/ทองถ่ิน 
จังหวัด/ศธจ. แลวแตกรณี) 

๓) หนวยงานตนสังกัดจัดทําคําสั่งพรอมลงนามแตงตั้งคณะกรรมการยุวกาชาดสถานศึกษา และลง 
นามในแบบ ยุว. ๒ ตรวจสอบและรวบรวมเอกสารการขอตั้งหมูยุวกาชาดสถานศึกษาเสนอไปยังสํานักงาน 
ศึกษาธิการจังหวัด ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการยุวกาชาดจังหวัด (ตามขอบังคับสภากาชาด
ไทย แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๘๒) พุทธศักราช 256๒ หมวดที่ ๙ ยุวกาชาด ขอ ๖๔) เปนผูรวบรวมเอกสาร
หลักฐานตาง ๆ เพ่ือนําเสนอตอนายกยุวกาชาดจังหวัด เปนผูลงนามในแบบ ยุว. ๑ และหนังสือสําคัญการตั้ง
หมูยุวกาชาด ตามขอบังคับสภากาชาดไทย แกไขเพิม่เติม (ฉบับที่ ๘๒) พุทธศกัราช 2๕๖๒ หมวดที่ 9  
ยุวกาชาด ขอ ๗๔/๒ การตั้งหมูยุวกาชาด 

๔) เม่ือนายกยุวกาชาดจังหวัดลงนามเรียบรอยแลว สํานักงานศกึษาธิการจังหวัด สงสําเนาคําสั่ง 
แตงตั้งคณะกรรมการยุวกาชาดสถานศึกษาและสําเนาหนังสือสําคัญการตั้งหมูยุวกาชาดไปยังสํานักการลูกเสือ 
ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สํานักงานปลัดกระทรวงศกึษาธิการ เพ่ือขอรับเครื่องหมายกรรมการยุวกาชาด 
สถานศึกษา 

๕) สํานักการลูกเสอื ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เสนอขอ 
เครื่องหมายกรรมการยุวกาชาดสถานศึกษาจากสภากาชาดไทย แลวสงไปยังสํานักงานศกึษาธิการจังหวัด 

6) สํานักงานศกึษาธิการจังหวัด จัดสงคําสั่งแตงต้ังกรรมการยุวกาชาดสถานศึกษา หนังสือสําคัญการ 
ตัง้หมูยุวกาชาด และเครื่องหมายกรรมการยุวกาชาดสถานศึกษา ไปยังหนวยงานตนสังกัดของสถานศึกษาที่ขอ 
จัดตั้งหมูยุวกาชาดสถานศึกษา 

๗) หนวยงานตนสังกัด จัดสงคาํสั่งแตงตั้งกรรมการยุวกาชาดสถานศึกษา หนังสือสําคัญการตั้งหมู 
ยุวกาชาด และเครื่องหมายกรรมการยุวกาชาดสถานศึกษา ไปยังสถานศึกษาที่ขอจัดตั้งหมูยุวกาชาด 
สถานศึกษา 
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๔.2 ขั้นตอนการขอแตงตั้งคณะกรรมการยุวกาชาดสถานศึกษา (สวนภูมิภาค) 
กรณีท่ีสถานศึกษาไดดําเนินการจัดตั้งหมูยุวกาชาดสถานศึกษาแลว เปลี่ยนแปลงนายกหมูยุวกาชาด 

และคณะกรรมการยุวกาชาดสถานศึกษาชุดเติมครบวาระ (วาระหนึ่ง ๔ ป) ใหสถานศึกษาขอแตงตั้ง 
คณะกรรมการยุวกาชาดสถานศึกษาใหม โดยดําเนินการ ดังนี้ 

๑) สถานศึกษากรอกแบบ ยุว. ๒ แลว สงไปยังหนวยงานตนสังกัด 
๒) เสนอแบบ ยุว. ๒ ไปยงัหนวยงานตนสังกัด (สพป./สพม./เทศบาล/ทองถิ่นจังหวัด/ศธจ. แลวแต

กรณี) 
๓) หนวยงานตนสังกัดแตงตั้งคณะกรรมการยุวกาชาดสถานศึกษา พรอมลงนามในแบบ ยุว. ๒ และ

สงสําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการยุวกาชาดสถานศึกษาไปยังสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด 
๔) สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดตรวจสอบและรวบรวมเอกสารสงไปยังสํานักการลูกเสอื ยุวกาชาด 

และกิจการนักเรียน สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อขอรับเครื่องหมายกรรมการยุวกาชาดสถานศึกษา 
๕) สํานักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เสนอขอ 

เครื่องหมายกรรมการยุวกาชาดสถานศึกษาจากสภากาชาดไทย แลวสงไปยังสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด 
๖) สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด จัดสงเครือ่งหมายกรรมการยุวกาชาดสถานศึกษา ไปยังหนวยงาน 

ตนสังกัด (สพป./สพม./เทศบาลทองถ่ินจังหวัด/ศธจ. แลวแตกรณี) 
๗) หนวยงานตนสังกัด จัดสงเครื่องหมายกรรมการยุวกาชาดสถานศกึษา ไปยังสถานศึกษาท่ีขอ

แตงตั้งคณะกรรมการยุวกาชาดสถานศึกษา 
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5. แผนผังขั้นตอนการดําเนินงาน 
5.1 การขอจัดตั้งหมูยุวกาชาดสถานศึกษา (สวนภูมิภาค) 

ลําดับท่ี ผังขั้นตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 

1. 

 1. สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดตรวจสอบ
และรวบรวมเอกสาร 
2. จัดทําหนังสือสําคัญการตั้งหมูยุว
กาชาดสถานศึกษา 
 

ใชเวลา 1 – 2 วัน 

2. 

1. เสนอแบบ ยุว.1 และหนังสือสําคัญ
การตั้งหมูยุวกาชาดสถานศึกษาตอนายก
ยุวกาชาดจังหวัด ลงนามในเอกสาร 
2. เมื่อนายกยุวกาชาดจังหวัดลงนามแลว 
จัดสงเอกสารเพ่ือขอรับเครื่องหมาย
กรรมการยุวกาชาดสถานศึกษาไปยังสํานัก
การลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
 

ใชเวลา 1 – 15 วัน 

3. 

1. สํานักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการ
นักเรียนจัดทําหนังสือขอเครื่องหมาย
กรรมการยุวกาชาดสถานศึกษาไปยัง
สภากาชาดไทย 
2. สํานักการลูกเสอื ยุวกาชาดและกิจการ
นักเรียนจัดสงเครื่องหมายกรรมการยุว
กาชาดสถานศึกษา มายังสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด 
 

ใชเวลา 1 – 15 วัน 

4. 

1. สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด จัดสง
หนังสือสําคัญการตั้งหมู คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการยุวกาชาดสถานศึกษาและ
เครื่องหมายคณะกรรมการยุวกาชาด
สถานศึกษาไปยังหนวยงานตนสังกัดของ
สถานศึกษาที่ขอจัดตั้งหมูยุวกาชาด
สถานศึกษา 
 

ใชเวลา 1 – 7 วัน 

5. 

1.  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด จัดทํา
ทะเบียนคุมกาขอจัดตั้งหมูยุวกาชาด
สถานศึกษา 
 
 

ใชเวลา 1 วัน 

เสนอนายกยุวกาชาดจังหวัด 

(ผูวาราชการจังหวัด) 

แจง/ประสาน  
สํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด
และกิจการนักเรียน เพื่อ

ขอรับเครื่องหมายกรรมการ
ยุวกาชาดสถานศึกษา 

จัดสงเอกสารและ
เครื่องหมายกรรมการยุว
กาชาดสถานศึกษา ไปยัง
หนวยงานตนสังกัดของ

สถานศึกษา 

สรุปลงทะเบียนคุม 

รับคํารองการขอ 

จัดต้ังหมูยุวกาชาด
สถานศึกษาในจังหวัด 
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Flow Chart การปฏิบัติงาน 
การขอจัดตั้งหมูยุวกาชาดสถานศึกษา (สวนภูมิภาค) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

รับคํารองการขอ 

จัดต้ังหมูยุวกาชาด
สถานศึกษาในจังหวัด 

 

เสนอนายกยุวกาชาดจังหวัด 

(ผูวาราชการจังหวัด) 

ตรวจสอบและรวบรวมเอกสาร 

เสนอศึกษาธิการจังหวัด 

แจง/ประสาน  
สํานักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 

เพื่อขอรับเครื่องหมายกรรมการยุวกาชาด
สถานศึกษา 

จัดสงเอกสารและเครื่องหมายกรรมการ 

ยุวกาชาดสถานศึกษา ไปยังหนวยงาน 

ตนสังกัดของสถานศึกษา 

สรุปลงทะเบียนคุม 
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5.2 การขอแตงตั้งคณะกรรมการยุวกาชาดสถานศึกษา (สวนภูมิภาค)  
ลําดับท่ี ผังขั้นตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 

1. 

 1. สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดตรวจสอบ
และรวบรวมเอกสาร 
2. จัดทําหนังสือขอเครื่องหมายกรรมการ
ยุวกาชาดสถานศึกษา ไปยังสํานักการ
ลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
 

ใชเวลา 1 – 2 วัน 

2. 

1. สํานักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการ
นักเรียนจัดทําหนังสือขอเครื่องหมาย
กรรมการยุวกาชาดสถานศึกษาไปยัง
สภากาชาดไทย 
2. สํานักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการ
นักเรียนจัดสงเครื่องหมายกรรมการ 
ยุวกาชาดสถานศึกษา มายังสํานกังาน
ศึกษาธิการจังหวัด 
 

ใชเวลา 1 – 15 วัน 

3. 

1. สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด จัดสง
เครื่องหมายคณะกรรมการยุวกาชาด
สถานศึกษาไปยังหนวยงานตนสังกัดของ
สถานศึกษาที่ขอแตงตั้งคณะกรรมการ 
ยุวกาชาดสถานศึกษา 
 

ใชเวลา 1 – 7 วัน 

4. 

1.  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด จัดทํา
ทะเบียนคุมกาขอจัดตั้งหมูยุวกาชาด
สถานศึกษา 
 
 

ใชเวลา 1 วัน 

 
  

แจง/ประสาน  
สํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด
และกิจการนักเรียน เพื่อ

ขอรับเครื่องหมายกรรมการ
ยุวกาชาดสถานศึกษา 

จัดสงเครื่องหมายกรรมการ
ยุวกาชาดสถานศึกษา  

ไปยังหนวยงานตนสังกัด
ของสถานศึกษา 

สรุปลงทะเบียนคุม 

รับคํารองการขอ 

แตงต้ังคณะกรรมการยุวกาชาด
สถานศึกษาในจังหวัด 
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Flow Chart การปฏิบัติงาน 
การแตงตั้งคณะกรรมการยุวกาชาดสถานศึกษา (สวนภูมิภาค)  
 
 
 
 
 
  

ตรวจสอบและรวบรวมเอกสาร 

เสนอศึกษาธิการจังหวัดลงนาม 

แจง/ประสาน  
สํานักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 

เพื่อขอรับเครื่องหมายกรรมการ 

ยุวกาชาดสถานศึกษา 

จัดเครื่องหมายกรรมการ 

ยุวกาชาดสถานศึกษา ไปยังหนวยงาน 

ตนสังกัดของสถานศึกษา 

ขอแตงตั้งคณะกรรมการยุวกาชาดสถานศึกษา 

สรุปลงทะเบียนคุม 

รับคํารองการขอ 

แตงต้ังคณะกรรมการยุวกาชาด
สถานศึกษาในจังหวัด 
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6. แบบฟอรมที่ใช 
1. คํารองขอจัดตั้งหมู (แบบยุว. 1) 
2. คํารองขอแตงตั้งคณะกรรมการยุวกาชาดสถานศึกษา (แบบยุว. 2) 
3. ใบสมัครขอเปนผูบังคับบัญชายุวกาชาด (แบบยุว. 3) 
4. ใบสมัครเขาเปนสมาชิกยุวกาชาด (แบบยุว. 4) 

 5. หนังสือสําคัญการจัดตั้งหมู 
 
7. ระเบียบท่ีเกี่ยวของ/เอกสารหลักฐานอางอิง 
 1. ขอบังคบัสภากาชาดไทย แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 82) พุทธศักราช 2562 หมวดที่ 9 ยุวกาชาด 
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