การจัดตั้งชมรมอาสายุวกาชาด
กิจกรรมอาสายุวกาชาดเป็นกิจกรรมหนึ่งของสานักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ที่จัดขึ้นเพื่อเปิด
โอกาสให้เยาวชนชาย-หญิง ที่อยู่ในหน่วยงาน สถานศึกษา หรือคณะบุคคลทุกสังกัด ที่สนใจเป็นผู้มีจิตเสียสละ
อยากอุทิศตนและสมัครใจที่จะปฏิบัติงานบริการด้วยจิตอาสา เพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมตามอุดมการณ์ของ
กาชาดและยุวกาชาด ตลอดทั้งได้มีโอกาสพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรมและจริ ยธรรมด้วยการเพิ่มพูน
ความรู้ และทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการดารงชีวิตและช่วยเหลือผู้อื่นได้ตามกาลังความสามารถ
หน่ ว ยงาน สถานศึกษา หรื อคณะบุคคลที่มีความประสงค์จะจัดตั้งชมรมอาสายุว กาชาดสามารถ
ดาเนินการโดยศึกษาข้อมูลในการจัดตั้งชมรมอาสายุวกาชาดตามข้อบังคับสภากาชาดไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
82) พุทธศักราช 2562 หมวดที่ 9 ยุวกาชาด และระเบียบปฏิบัติยุวกาชาด ว่าด้วยอาสายุวกาชาดดังนี้

หลักเกณฑ์การจัดตั้งชมรมอาสายุวกาชาด
ชมรมอาสายุวกาชาด ประกอบด้วยคณะกรรมการ 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1. คณะกรรมการที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด ประกอบด้วย
1.1 ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้บริหารสถาบันการศึกษาหรือผู้บริหารหน่วยงาน เป็นประธานกรรมการ
1.2 รองผู้บริหารสถานศึกษาหรือรองผู้บริหารสถาบันการศึกษาหรือรองผู้บริหารหน่วยงานหรือผู้ที่
ได้รับมอบหมาย เป็นรองประธานกรรมการ
1.3 ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึ กษาหรือบุคลากรของหน่วยงาน อย่างน้อยจานวน 5 คน เป็น
กรรมการ
ให้ประธานกรรมการแต่งตั้งกรรมการตามข้อ 1.3 เป็น เลขานุ ก ารและผู้ ช่ ว ยเลขานุ ก ารได้ อี ก ไม่
เกิ น 2 คน
ประธานกรรมการที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด มีอานาจแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาชมรมอาสา
ยุวกาชาด
ส่วนที่ 2. คณะกรรมการชมรมอาสายุวกาชาด ประกอบด้วยอาสายุวกาชาดอย่างน้อยจานวน 30 คน
ดังนี้
2.1 ประธานชมรมอาสายุวกาชาด
2.2 รองประธานชมรมอาสายุวกาชาด
2.3 นายทะเบียน
2.4 กรรมการชมรมอาสายุวกาชาดจานวนอย่างน้อย 5 คน
2.5 สมาชิกชมรมอาสายุวกาชาดจานวนอย่างน้อย 20 คน
2.6 เลขานุการชมรมอาสายุวกาชาด
2.7 ผู้ช่วยเลขานุการชมรมอาสายุวกาชาด
ให้กรรมการที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด ข้อ 1.3 ในส่วนที่ 1 เป็นที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด

คณะกรรมการที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. บริหารงานยุวกาชาดของชมรมอาสายุวกาชาดในสถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของยุวกาชาดและนโยบายของคณะกรรมการบริหารยุวกาชาด
2. กากับดูแลและพิจารณาให้มีการจัดตั้งชมรมอาสายุวกาชาดแล้วนาเสนอผู้อานวยการสานักงาน
ยุวกาชาดเพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. กาหนดแนวทางการดาเนิ น งานยุว กาชาดในชมรมอาสายุว กาชาดที่ รับผิ ดชอบให้ เป็ นไปตาม
นโยบายของสภากาชาดไทยและกระทรวงศึกษาธิการ
4. วางแนวการฝึกอบรมยุวกาชาดภายในชมรมอาสายุวกาชาดที่รับผิดชอบ
5. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการชมรมอาสายุวกาชาดให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของยุวกาชาด
6. จัดทารายงานประจาปีเสนอต่อผู้อานวยการสานักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย
7. ดาเนินการอื่นตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับสภากาชาดไทยหรือระเบียบหรือที่คณะกรรมการอาสา
ยุวกาชาดมอบหมาย
คณะกรรมการชมรมอาสายุวกาชาด มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. บริหารชมรมอาสายุวกาชาดที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามนโยบายของสถานศึกษา สถาบันการศึกษา
หน่วยงานของตน และสภากาชาดไทยและตามวัตถุประสงค์ของยุวกาชาด
2. ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ส มาชิ ก ชมรมอาสายุ ว กาชาดเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมของส านั ก งานยุ ว กาชาด
สภากาชาดไทยและหน่วยงานอื่น
3. จั ดทารายงานประจ าปี ของชมรมอาสายุว กาชาดที่รับรับผิ ดชอบเสนอต่อประธานกรรมการที่
ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาดผ่านที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด
4. ดาเนินการอื่นตามที่สถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานของตนหรือสานักงาน
ยุว
กาชาด สภากาชาดไทยมอบหมาย
คุณสมบัติของอาสายุวกาชาด
เป็นเด็กและเยาวชนอายุร ะหว่าง 15 – 30 ปีที่กาลังศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบการศึ ก ษา
สาเร็จการอบรมหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาดและสังกัดชมรมอาสายุวกาชาด รวมทั้งบุคคลที่มีความสนใจสมัคร
เป็นอาสายุวกาชาด
การสมัครเป็นอาสายุวกาชาด
ผู้สนใจต้องยื่นใบสมัครเข้าเป็นอาสายุวกาชาด (แบบอาสายุว.2) ต่อที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาดที่ตน
สังกัด
การขอจัดตั้งชมรมอาสายุวกาชาด
1. ประธานกรรมการที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด ยื่นคาร้องการขอจัดตั้งชมรมฯ (แบบอาสายุว.1)
ตามเอกสารท้ายนี้ หรือสามารถดาวน์โหลดได้ที่ thaircy.redcross.or.th พร้อมสาเนาใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก
อาสายุ ว กาชาด (แบบอาสายุ ว .2) ต่ อ ส านั ก งานยุ ว กาชาด สภากาชาดไทย เลขที่ 1871อาคารเฉลิ ม
บูรณะนนท์ ชั้น 2 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
2. ส านั ก งานยุ ว กาชาด สภากาชาดไทย จะมอบหนั ง สื อ ส าคั ญ การจั ด ตั้ ง ชมรมอาสายุ ว กาชาด
(แบบอาสายุว.3) พร้อมเครื่องหมายอาสายุวกาชาด (โปโลไทด์) สาหรับคณะกรรมการชมรมอาสายุวกาชาด
และให้ติดตั้งป้ายชื่อชมรมอาสายุวกาชาดนั้น ๆ ไว้ในสถานที่ที่สามารถเห็นได้อย่างชัดเจน

โครงสร้างของชมรมอาสายุวกาชาด
ส่วนที่ 1

ส่วนที่ 2

คณะกรรมการที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด

1

ผู้บริหารสถานศึกษา หรือ
ผู้บริหารสถาบันการศึกษา
หรือผู้บริหารหน่วยงาน

คณะกรรมการชมรมอาสายุวกาชาด
อาสายุวกาชาด
อย่างน้อย 30 คน

ประธาน
กรรมการ

ประธานชมรมอาสายุวกาชาด
รองประธาน
ชมรมอาสายุวกาชาด

2

รองผู้บริหารสถานศึกษา
หรือรองผู้บริหาร
สถาบันการศึกษาหรือ
รองผู้บริหารหน่วยงาน

รองประธาน
กรรมการ

นายทะเบียน

กรรมการชมรมอาสา
ยุวกาชาดอย่างน้อย 5 คน

3
2

ครู อาจารย์ บุคลากร
ทางการศึกษาหรือบุคลากร
ของหน่วยงาน
อย่างน้อย 5 คน

เลขานุการ 1คน
ผู้ช่วยเลขานุการ 1 คน
กรรมการ

สมาชิกชมรมอาสา
ยุวกาชาดอย่างน้อย 20 คน

เลขานุการ
ชมรมอาสายุวกาชาด
ผู้ช่วยเลขานุการชมรม
อาสายุวกาชาด

***ให้กรรมการที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาดตามข้อ 3 เป็นที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด

คาร้องขอจัดตั้งชมรมอาสายุวกาชาด
เขียนที่.......................................................................
วันที่..................เดือน............................พ.ศ. ....................
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)................................................นามสกุล.......................................................
ตาแหน่ง.................................................ชื่อสถานศึกษา/สถาบัน/หน่วยงาน........................................................
ตั้งอยู่เลขที่............แขวง/ตาบล........................เขต/อาเภอ..................................จังหวัด.....................................
รหัสไปรษณีย์........................โทรศัพท์................................มือถือ..............................โทรสาร..............................
Email............................................................................................................................. .......................................
ขอยื่ น ค าร้ อ งขอจั ด ตั้ ง ชมรมอาสายุ ว กาชาดต่ อ ผู้ อ านวยการส านั ก งานยุ ว กาชาด สภากาชาดไทย
ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้าพเจ้าฯได้ขอจัดตั้งชมรมอาสายุวกาชาด (ชื่อสถานศึกษา/สถาบัน/หน่วยงาน)
.......................................................................................................................................................................
สังกัด  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สานักงาน กศน.
 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 กรมราชทัณฑ์
 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
 อื่น ๆ โปรดระบุ.....................................................................................................
ข้อ 2 คณะกรรมการที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด
2.1.................................................................................................ประธานกรรมการ
2.2...........................................................................................รองประธานกรรมการ
2.3...............................................................................................................กรรมการ
2.4...............................................................................................................กรรมการ
2.5...............................................................................................................กรรมการ
2.6........................................................................................กรรมการและเลขานุการ
2.7..................................................................................กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ข้อ 3. คณะกรรมการชมรมอาสายุวกาชาด
3.1...................................................................................ประธานชมรมอาสายุวกาชาด
3.2...................................................................................รองประธานชมรมอาสายุวกาชาด
3.3...................................................................................นายทะเบียน
3.4...................................................................................กรรมการชมรมอาสายุวกาชาด
3.5...................................................................................กรรมการชมรมอาสายุวกาชาด
3.6...................................................................................กรรมการชมรมอาสายุวกาชาด
3.7...................................................................................กรรมการชมรมอาสายุวกาชาด
3.8...................................................................................กรรมการชมรมอาสายุวกาชาด
3.9...................................................................................เลขานุการชมรมอาสายุวกาชาด
3.10.................................................................................ผู้ชว่ ยเลขานุการชมรมอาสายุวกาชาด
ทั้งนี้ มีผู้สมัครเป็นอาสายุวกาชาด ชาย จานวน .............คน หญิงจานวน ..........คน
รวมทั้งสิ้น จานวน .....................คน
ลงชื่อ...........................................................
(.................................................................)
ที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด
ลงชื่อ..................................................................
(.......................................................................)
ผู้บริหารสถานศึกษา /สถาบันการศึกษา / หน่วยงาน
(ประธานกรรมการที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด)

แบบอาสายุว. 2

รูปถ่าย
ใบสมัคร
อาสายุวกาชาด
1. ชื่อ .......................................................นามสกุล...........................................................ชื่อเล่น.......................................
NAME………………………………….. ……..SURNAME………………………..………………………NICKNAME………………………….
2. วัน / เดือน / ปีเกิด.................................................... เลขบัตรประชาชน
สัญชาติ ...................หมูเ่ ลือด ................. เบอร์โทรศัพท์ .................................... ID LINE ……………………………………….
3. ชื่อสถานศึกษา / หน่วยงาน / คณะบุคคลที่สังกัด..................................................................ตั้งอยู่เลขที่..............หมู่ที่.........
ตรอก/ซอย...........................................ถนน...............................................ตาบล/แขวง...............................................................
อาเภอ/เขต...........................................จังหวัด...................................................... รหัสไปรษณีย์.................................................
โทรศัพท์................................................โทรสาร......................................................
4. ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ บ้านเลขที่........................................หมูบ่ ้าน..................................................................................
หมู่ที่......................ตรอก/ซอย...................................................................ถนน.........................................................................
ตาบล/แขวง..................................................อาเภอ/เขต.......................................................จังหวัด.........................................
รหัสไปรษณีย์...........................โทรศัพท์.................................................โทรสาร.......................................................................
โทรศัพท์เคลื่อนที่..............................................E-mail : ……………………………………………………………………………...…............…

ลงชื่อผู้สมัคร......................................................................
(.......................................................................)
....................../......................../.....................
ลงชื่อผู้รับสมัคร..................................................................
(.......................................................................)
ตาแหน่ง.......................................................
................../......................../......................

หมายเหตุ : ผู้รับสมัคร ได้แก่ ที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด หรือประธานชมรมอาสายุวกาชาด

