
ขั้นตอนส าหรับผู้ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกยุวกาชาดเป็นดเีด่นโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีอุปนายิกาผู้อ านวยการสภากาชาดไทย  

ประเภทผู้ให้การสนับสนุน กลุม่ผู้บริหาร 
 

ขั้น 
ตอน 
ที่ 

การด าเนินงาน 

หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 

ส่วนภูมิภาค กรุงเทพมหานคร 
หน่วยงานในเขต
พื้นที่การศึกษา

กรุงเทพมหานคร 
๑. ๑. ศึกษาข้อมูล รวบรวมผลงาน  

๒. กรอกแบบพิจารณาคุณสมบตัิให้ครบถ้วน  
๓. ท าหนังสือน าส่งแบบพิจารณาคุณสมบัติและ
ผลงานไปยังส านักงานศึกษาธิการจังหวัด   
(ในฐานะเลขานุการยุวกาชาดจงัหวัด)   
ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ของทุกป ี

ผู้ส่งผลงาน ผู้ส่งผลงาน ผู้ส่งผลงาน 

๒. ๑. รวบรวมผลงานน าเสนอนายกยุวกาชาด
จังหวัด (ผู้ว่าราชการจงัหวัด) หรือนายก 
ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร (ผู้วา่ราชการ
กรุงเทพมหานคร) หรือนายกยุวกาชาด
ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี 
ลงนามเพื่อให้ความเห็นในการเข้ารับการ
คัดเลือกตามแบบที่ก าหนด  
๒. ท าหนังสือน าส่งผลงานยวุกาชาดดีเด่น 
ไปยังส านักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการ
นักเรียน เพื่อพิจารณาคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่น 
โล่พระราชทาน สมเด็จพระกนษิฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรม-
ราชกุมารี อุปนายิกาผู้อ านวยการ 
สภากาชาดไทย ภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม 
ของทุกปี  

ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด  
(ในฐานะเลขานุการ 
ยุวกาชาดจังหวัด) 
น าเสนอนายก 

ยุวกาชาดจังหวัด 
(ผู้ว่าราชการ

จังหวัด) 

ส านักการศึกษา 
กรุงเทพมหานคร 
น าเสนอนายก 

ยุวกาชาด 
กรุงเทพมหานคร 

(ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร) 

ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
กรุงเทพมหานคร 
น าเสนอนายก 

ยุวกาชาด
ศึกษาธิการจังหวัด
กรุงเทพมหานคร 

๓. ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองคุณสมบัติ
และผลงาน  
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกยุวกาชาดดีเดน่
โล่พระราชทานฯ  
๓. ประกาศผลการคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่น
ระดับประเทศ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน  
ของทุกป ี
๔. ประสานงานการเข้ารับโล่ยุวกาชาดดีเดน่ 
โล่พระราชทาน 

ส านักการลูกเสือ  
ยุวกาชาดและกิจการ

นักเรียน 

ส านักการลูกเสือ  
ยุวกาชาดและกิจการ

นักเรียน 

ส านักการลูกเสือ  
ยุวกาชาดและกิจการ

นักเรียน 
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ขั้นตอนส าหรับผู้ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกยุวกาชาดเป็นดเีด่นโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีอุปนายิกาผู้อ านวยการสภากาชาดไทย 
ประเภทผู้ให้การสนับสนุน กลุม่ผู้ปฏิบัต ิ

 

ขั้น 
ตอน 
ที่ 

การด าเนินงาน 

หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 

ส่วนภูมิภาค กรุงเทพมหานคร 
หน่วยงานในเขต
พื้นที่การศึกษา

กรุงเทพมหานคร 
๑. กรณีบุคคลภาครัฐ 

๑. ศึกษาข้อมูล รวบรวมผลงาน  
๒. กรอกแบบพิจารณาคุณสมบตัิให้ครบถ้วน 
๓. น าเสนอแบบพิจารณาคุณสมบัติและผลงาน 
ไปยังผู้บังคบับัญชาเหนือข้ึนไปตามล าดับ เพื่อให้
ความเห็นในการเข้ารับการคัดเลือกตามแบบที่
ก าหนด 
๔. ท าหนังสือน าส่งผลงานไปยงัหน่วยงาน 
ต้นสังกัด 
กรณีบุคคลทั่วไป  
๑. ศึกษาข้อมูล รวบรวมผลงาน  
๒. กรอกแบบพิจารณาคุณสมบตัิให้ครบถ้วน  
๓. น าเสนอแบบพิจารณาคุณสมบัติและผลงาน
ไปยังหนว่ยงานหรือสถานศึกษาที่ร่วมปฏิบัติ
กิจกรรมด้านยุวกาชาด เพื่อให้ความเห็นในการ
เข้ารับการคัดเลือกตามแบบที่ก าหนด  
๔. หน่วยงานที่หรือสถานศึกษาที่ร่วมปฏิบัติ
กิจกรรมท าหนังสือน าส่งผลงานไปยังหนว่ยงาน
ต้นสังกัด 

ผู้ส่งผลงาน ผู้ส่งผลงาน ผู้ส่งผลงาน 

๒. ๑. รวบรวมผลงานน าเสนอผูบ้ังคับบัญชาระดบั
เหนือข้ึนไปตามล าดบั ลงนามเพื่อให้ความเห็นใน
การเข้ารบัการคัดเลือกตามแบบที่ก าหนด  
๒. รวบรวมและจัดท าหนังสือน าส่งเอกสารและ
ผลงานไปยังส านักงานศึกษาธิการจังหวัด (ใน
ฐานะเลขานุการยุวกาชาดจังหวดั) ภายในวันที่ 
๑๕ มิถุนายน ของทุกปี 

หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานต้นสังกัด 

๓. ๑. รวบรวมผลงานน าเสนอนายกยุวกาชาด
จังหวัด (ผู้ว่าราชการจงัหวัด) หรือนายก 
ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร (ผู้วา่ราชการ
กรุงเทพมหานคร) หรือนายกยุวกาชาด
ศึกษาธิการจังหวัดแล้วแต่กรณี ลงนามเพื่อให้
ความเห็นในการเข้ารับการคัดเลือกตามแบบที่
ก าหนด  
๒. ท าหนังสือน าส่งผลงานยวุกาชาดดีเด่น 
ไปยังส านักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการ
นักเรียน เพื่อพิจารณาคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่น 
โล่พระราชทาน  สมเด็จพระกนษิฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรม

ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด 
(ในฐานะเลขานุการ 
ยุวกาชาดจังหวัด) 
น าเสนอนายก 

ยุวกาชาดจังหวัด 
(ผู้ว่าราชการ

จังหวัด) 

ส านักการศึกษา 
กรุงเทพมหานคร 
น าเสนอนายก 

ยุวกาชาด 
กรุงเทพมหานคร 

(ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร) 

ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด 

น าเสนอนายก 
ยุวกาชาดเขตพื้นที่

ที่ตน 
สังกัดอยู่ 
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ขั้น 
ตอน 
ที่ 

การด าเนินงาน 

หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 

ส่วนภูมิภาค กรุงเทพมหานคร 
หน่วยงานในเขต
พื้นที่การศึกษา

กรุงเทพมหานคร 
ราชกุมารี อุปนายิกาผู้อ านวยการสภากาชาดไทย 
ภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ของทุกปี  

๔. ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองคุณสมบัติ
และผลงาน  
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกยุวกาชาดดีเดน่
โล่พระราชทานฯ  
๓. ประกาศผลการคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่น
ระดับประเทศ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน  
ของทุกป ี
๔. ประสานงานการเข้ารับโล่ยุวกาชาดดีเดน่ 
โล่พระราชทาน 

ส านักการลูกเสือ 
ยุวกาชาดและกิจการ

นักเรียน 

ส านักการลูกเสือ 
ยุวกาชาดและ
กิจการนักเรียน 

ส านักการลูกเสือ 
ยุวกาชาดและ
กิจการนักเรียน 

 
 
 
 



4 
ขั้นตอนส าหรับผู้ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกยุวกาชาดเป็นดเีด่นโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีอุปนายิกาผู้อ านวยการสภากาชาดไทย 
ประเภทผู้บรหิารสถานศึกษา 

 
ขั้น 
ตอน
ที่ 

การด าเนินงาน 

หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 

ส่วนภูมิภาค กรุงเทพมหานคร 
หน่วยงานในเขต
พื้นที่การศึกษา

กรุงเทพมหานคร 
๑. ๑. ศึกษาข้อมูล รวบรวมผลงาน  

๒. กรอกแบบพิจารณาคุณสมบตัิให้ครบถ้วน  
๓. น าเสนอแบบพิจารณาคุณสมบัติและผลงาน 
ไปยังผู้บังคบับัญชาเหนือข้ึนไปตามล าดับ  
๔. ท าหนังสือน าส่งผลงานไปยงัหน่วยงาน 
ต้นสังกัด 

ผู้ส่งผลงาน ผู้ส่งผลงาน ผู้ส่งผลงาน 

๒. ๑. รวบรวมผลงานน าเสนอผูบ้ังคับบัญชาระดบั
เหนือข้ึนไปตามล าดบั ลงนามเพื่อให้ความเห็นใน
การเข้ารับการคัดเลือกตามแบบที่ก าหนด  
๒. รวบรวมและจัดท าหนังสือน าส่งเอกสารและ
ผลงานไปยังส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  
(ในฐานะเลขานุการยุวกาชาดจงัหวัด) ภายใน
วันที่ ๑๕ มิถุนายน ของทุกปี 

หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานต้นสังกัด 

๓ ๑. รวบรวมผลงานน าเสนอนายกยุวกาชาด
จังหวัด (ผู้ว่าราชการจงัหวัด) หรือนายก 
ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร (ผู้วา่ราชการ
กรุงเทพมหานคร) หรือนายกยุวกาชาด
ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี 
ลงนามเพื่อให้ความเห็นในการเข้ารับการคัดเลือก
ตามแบบที่ก าหนด  
๒. ท าหนังสือน าส่งผลงานยวุกาชาดดีเด่น 
ไปยังส านักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการ
นักเรียน เพื่อพิจารณาคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นโล่
พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐา- 
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อ านวยการ
สภากาชาดไทย ภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม 
ของทุกปี  

ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด 
(ในฐานะเลขานุการ 
ยุวกาชาดจังหวัด) 
น าเสนอนายก 

ยุวกาชาดจังหวัด 
(ผู้ว่าราชการ

จังหวัด) 

ส านักการศึกษา 
กรุงเทพมหานคร 
น าเสนอนายก 

ยุวกาชาด 
กรุงเทพมหานคร 

(ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร) 

ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
กรุงเทพมหานคร  
น าเสนอนายก 

ยุวกาชาด
ศึกษาธิการจังหวัด
กรุงเทพมหานคร 

๔. ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองคุณสมบัติ
และผลงาน  
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกยุวกาชาดดีเดน่
โล่พระราชทานฯ  
๓. ประกาศผลการคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่น
ระดับประเทศ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ของ
ทุกป ี
๔. ประสานงานการเข้ารับโล่ยุวกาชาดดีเดน่โล่
พระราชทาน 

ส านักการลูกเสือ 
ยุวกาชาดและกิจการ

นักเรียน 

ส านักการลูกเสือ 
ยุวกาชาดและกิจการ

นักเรียน 

ส านักการลูกเสือ  
ยุวกาชาดและกิจการ

นักเรียน 

 



5 
ขั้นตอนส าหรับผู้ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกยุวกาชาดเป็นดเีด่นโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีอุปนายิกาผู้อ านวยการสภากาชาดไทย 
ประเภทครูผู้สอนยุวกาชาด และสมาชิกยุวกาชาด 

 

ขั้น 
ตอน 
ที่ 

การด าเนินงาน 

หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 

ส่วนภูมิภาค กรุงเทพมหานคร 
หน่วยงานในเขต
พื้นที่การศึกษา

กรุงเทพมหานคร 
๑. ๑. ศึกษาข้อมูล รวบรวมผลงาน  

๒. กรอกแบบพิจารณาคุณสมบตัิให้ครบถ้วน  
๓. น าเสนอแบบพิจารณาคุณสมบัติและผลงาน 
ไปยังนายกหมู่ยุวกาชาด แล้วเสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชาเหนือข้ึนไปตามล าดับ  
๔. ท าหนังสือน าส่งผลงานไปยงัหน่วยงาน 
ต้นสังกัด 

ผู้ส่งผลงาน ผู้ส่งผลงาน ผู้ส่งผลงาน 

๒. ๑. รวบรวมผลงานน าเสนอผูบ้ังคับบัญชาระดบั
เหนือข้ึนไปตามล าดบั ลงนามเพื่อให้ความเห็นใน
การเข้ารับการคัดเลือกตามแบบที่ก าหนด  
๒. รวบรวมและจัดท าหนังสือน าส่งเอกสารและ
ผลงานไปยังส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  
(ในฐานะเลขานุการยุวกาชาดจงัหวัด) ภายใน
วันที่ ๑๕ มิถุนายน ของทุกปี 

หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานต้นสังกัด 

๓. ๑. รวบรวมผลงานน าเสนอนายกยุวกาชาด
จังหวัด (ผู้ว่าราชการจงัหวัด) หรือนายก 
ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร (ผู้วา่ราชการ
กรุงเทพมหานคร) หรือนายกยุวกาชาด
ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี 
ลงนามเพื่อให้ความเห็นในการเข้ารับการคัดเลือก
ตามแบบที่ก าหนด  
๒. ท าหนังสือน าส่งผลงานยวุกาชาดดีเด่น 
ไปยังส านักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการ
นักเรียน เพื่อพิจารณาคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่น 
โล่พระราชทาน สมเด็จพระกนษิฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรม
ราชกุมารี อุปนายิกาผู้อ านวยการสภากาชาดไทย 
ภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ของทุกปี  

ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด 
(ในฐานะเลขานุการ 
ยุวกาชาดจังหวัด) 
น าเสนอนายก 

ยุวกาชาดจังหวัด 
(ผู้ว่าราชการ

จังหวัด) 

ส านักการศึกษา 
กรุงเทพมหานคร 
น าเสนอนายก 

ยุวกาชาด 
กรุงเทพมหานคร 

(ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร) 

ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
กรุงเทพมหานคร 
น าเสนอนายก 

ยุวกาชาด
ศึกษาธิการจังหวัด
กรุงเทพมหานคร 

๔. ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองคุณสมบัติ
และผลงาน  
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกยุวกาชาดดีเดน่
โล่พระราชทานฯ  
๓. ประกาศผลการคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่น
ระดับประเทศ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน  
ของทุกป ี
๔. ประสานงานการเข้ารับโล่ยุวกาชาดดีเดน่ 
โล่พระราชทาน 

ส านักการลูกเสือ  
ยุวกาชาดและกิจการ

นักเรียน 

ส านักการลูกเสือ  
ยุวกาชาดและ
กิจการนักเรียน 

ส านักการลูกเสือ 
ยุวกาชาดและ
กิจการนักเรียน 

  


