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     ในรอบปีที่ ผ่ านมาประเทศไทยของเรามี เหตุการณ์

ต่างๆเกิดขึ้นมากมายล้วนแต่เป็นสิ่ งที่ชาวไทยทุกเพศทุกวัย

จะต้องนำาไปขบคิดและหาแนวทางที่ ดีกว่าเพื่อให้ประเทศไทย

สามารถผ่านพ้นอุปสรรคทั้งหลายและพัฒนาต่อไปได้อย่างยั่งยืน                                                   

เครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร แสดงให้เห็นชัดเจนว่าได้ตีความ

หมายด้านวัฒนธรรมได้อย่างลึกซึ้งกล่าวคือโครงการและกิจกรรมท่ี

ดำาเนินงานครอบคลุมทั้งด้านศิลปะการแสดง การประพฤติตน รวม

ไปถึงความสามัคคี  ซึ่งล้วนแต่เป็นการสืบสานคุณค่าทั้งทางกาย ใจ 

และสติปัญญาของความเป็นไทย ที่สืบทอดกันจนเป็นหนึ่งในเสาหลัก

ที่คำา้ชูความเป็นชาติไทยตลอดมา จากลักษณะดังกล่าว   เครือข่าย     

ยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร จึงสมควรได้รับการยกย่อง เพราะกิจกรรม

เล็กๆ

และหลากหลายเหล่านั้นนอกจากจะเป็นความภาคภูมิใจแก่ตนเอง

และผู้ปกครองแล้วยังมีส่วนสำาคัญยิ่งในการปลูกฝังรากฐานอันดีงาม

ทางวัฒนธรรม  ศีลธรรม และจริยธรรม ให้แก่คนรุ่นใหม่ของประเทศ 

ต้นกล้าเล็กๆ ย่อมต้องใช้ระยะเวลา และความมานะ อดทน กว่าที่จะ

เติบโต  แข็งแรง จนเป็นต้นไม้ใหญ่ที่ให้ร่มเงาดอกผลในวันนี้เช่นเดียว

กับงานของเครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร ที่เป็นแบบอย่างอันดี

งาม สมควรที่ทั้งภาครัฐ เอกชน และสาธารณชน จะร่วมกันสนับสนุน 

ต่อยอดและขยายผลไปยังเครือข่ายเยาวชนอื่นๆ ให้กว้างขวางต่อ

ไปด้วย เมื่อเขาเหล่านั้นเติบโตขึ้นก็จะเป็นผู้ที่มีรากฐานแข็งแรง เป็น

กำาลังสำาคัญสำาหรับการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ อย่างยั่งยืนต่อไป
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 วัฒนธรรมของไทยมิใช่เป็นของคนใดหรือกลุ่มคนใดกลุ่มคนหนึ่ง แต่

เป็นมรดกที่สำาคัญของชาติที่ได้รับการสืบทอดมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ดังนั้น 

การดูแล ปกป้องและรักษาวัฒนธรรม จึงเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่จะร่วม

กันธำารงรักษาและสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่ โดยกระทรวงวัฒนธรรม

เป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่ดังกล่าวโดยตรง ซึ่งการดำาเนินงานของกระทรวง

วัฒนธรรมมีความจำาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

โดยมุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาภาคีเครือข่ายของกระทรวงวัฒนธรรมให้เข้า

มาดูแลรับผิดชอบการทำางานด้านวัฒนธรรมร่วมกัน เพื่อเป็นการสร้างความ

รู้สึกรักและหวงแหนวัฒนธรรมของชาติให้อยู่ในจิตสำานึกของคนไทยทุกคน

        สำาหรับเครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร ถือเป็นกลุ่มเยาวชนคน

รุ่นใหม่ที่ให้ความสำาคัญกับการทำางานเพื่อการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม

โดยการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนในพ้ืนที่ต่างๆในกรุงเทพมหานคร 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน สังคม และ

ประเทศชาติรวมถึงร่วมรณรงค์และเข้ามามีส่วนร่วมในการลดปัญหา

สังคม โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนอาทิ ยาเสพติด

การใช้ความรุนแรง การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ฯลฯ นอกจากนี้ เครือข่าย       

ยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร ยังเป็นเครือข่ายที่สนับสนุนการทำางานของกระทรวง

วัฒนธรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรมมาโดย

ตลอด ในฐานะกลุ่มเยาวชนที่เห็นถึงความสำาคัญของวัฒนธรรมที่มีต่อสังคมและ

ประเทศชาติ ดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำาเนินงานของเครือข่ายยุวทัศน์ 

กรุงเทพมหานคร ในด้านวัฒนธรรมและด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและเป็น

รูปธรรมมากยิ่งขึ้น กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จึงได้รับรอง

ให้เครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร เป็นเครือข่ายวัฒนธรรมตามมาตรา ๑๕ 

วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๓

โอกาสนี้กระทรวงวัฒนธรรมขอชื่นชมเครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร 

ในความเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีจิตอาสาเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลสังคม

และวัฒนธรรมของชาติและขอเป็นกำาลังใจสนับสนุนการดำาเนินงานของ

เครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร ให้ประสบความสำาเร็จและบรรลุตาม

วัตถุประสง ค์ที่ กำ าหนดไว้ทุ กประการ



 ท่ามกลางสภาวะแวดล้อมของโลกที่เต็มไปด้วยปัญหาวิกฤตต่างๆทั้ง

ปัญหาเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศอียู สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และกลุ่มประเทศเศรษฐกิจ

ใหม่ เช่นบราซิล จีน อินเดีย รัสเซีย เป็นต้น ปัญหาการเมืองและความขัดแย้งเกิดขึ้น

ไปทั่ว รวมทั้งในตะวันออกกลางและยุโรปตะวันออก ปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสรุนแรง

ที่มีอัตราตายสูงกำาลังกระจายอยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ  และมีความเสี่ยงที่จะกระจายไป

ทั่วโลก โดยยังไม่มีวิธีการรักษาที่เป็นมาตรฐาน ขณะที่ประเทศไทยกำาลังอยู่ในช่วง

ของการเปลี่ยนแปลง ทั้งด้านการเมือง สังคม เศรษฐกิจ รวมทั้งการศึกษา พร้อม

กันนั้นวัฒนธรรม ชีวิตความเป็นอยู่ ค่านิยมที่เปลี่ยนแปลงไปก็ส่งผลกระทบทำาให้

โครงสร้างอายุประชากรไทยเสียสมดุล ดังหลักฐานที่ปรากฎว่าจำานวนเด็กและ

เยาวชนมีสัดส่วนลดลงอย่างต่อเนื่องในเชิงปริมาณ ขณะที่ผู้สูงอายุกำาลังเพิ่มขึ้นจน

ทำาให้ประเทศไทยกำาลังจะก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุแล้ว อาจกล่าวได้ว่า เราอยู่ในยุค

ของการเผชิญหน้ากับปัญหาทั้งภายในและภายนอกอย่างหนักหน่วง ประเทศไทยใน

อนาคตจะตกอยู่ในความรับผิดชอบของเยาวชนรุ่นใหม่ที่กำาลังเกิด เรียนรู้และเติบโต

ขึ้น ไปเผชิญกับปัญหาระดับโลก พร้อมกับมีภาระอันหนักหน่วงในประเทศที่จะต้อง

แบกรับต่อไป เพื่อผลักดันให้ประชาชนไทยในอนาคตมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีการ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน การเพิ่มทั้งปริมาณและคุณภาพของเด็กและ

เยาวชนในปัจจุบัน จึงเป็นสิ่งจำาเป็นเร่งด่วน เพื่อไปรองรับสถานการณ์ในอนาคตดัง

กล่าวแล้ว

ในความขมุกขมัวและความลางเลือนของปัญหาต่าง ๆ ในอนาคต เรามองเห็น

แสงสว่างน้อย ๆ จากกิจกรรมเล็ก ๆ ของกลุ่มเยาวชนที่รวมกันเป็นเครือข่ายยุว

ทัศน์ กรุงเทพมหานคร ที่กำาลังทำางานพัฒนาสังคม การศึกษา วัฒนธรรม สั่งสมเป็น

ประสบการณ์ให้เกิดความพร้อมในการเติบโตข้ึนไปรับผิดชอบต่อประเทศชาติและ

สังคมในภายภาคหน้า กิจกรรมเหล่านี้ไม่เพียงเกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมใน

ปัจจุบันเท่านั้น แต่ยังเป็นการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม 

ให้เกิดการเรียนรู้ การสร้างเครือข่าย การทำางาน และการแก้ไขปัญหาร่วมกัน                                  

ตลอดจน การวิเคราะห์ การฝึกฝนความอดทน การวางแผน รวมทั้งการบริหารจัดการ 

อันจะทำาให้เติบโตขึ้นไปเป็นผู้มีวุฒิภาวะ และมีความพร้อมในการรับผิดชอบงานใหญ่

ที่จะทวีความสำาคัญมากยิ่งขึ้นต่อไป ในโอกาสนี้จึงเป็นเรื่องน่ายินดีที่เครือข่ายยุวทัศน์ 

กรุงเทพมหานคร จะได้จัดทำารายงานประจำาปีงบประมาณ 2557 เสนอผลงานการ

ทำางานเพื่อสังคม อันจะก่อให้เกิดการเรียนรู้ประสบการณ์ต่าง ๆ เผยแพร่ไป เป็นการ

สร้างแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชนทั้งหมด ได้เกิดความตระหนักรู้ถึงศักยภาพของ

ตนเอง และจะมองเห็นช่องทางในการสร้างสรรค์กิจกรรมที่จะเกิดประโยชน์ต่อประเทศ

ชาติ สังคม ชุมชน ครอบครัว และตนเองต่อไป
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เครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร (Youth 
Network of Bangkok) ถูกตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 
มิถุนายน 2554 จากกลุ่มแกนนำาเยาวชนจิตอาสา 
ภายหลังจากการช่วยเหลือมหาอุทกภัยดินโคลน
ถล่มเมื่อต้นปี พ.ศ.2554 ในพื้นที่ภาคใต้โดยมี
กรอบแนวคิดในการช่วยเหลือและบรรเทาวิกฤติ
อุทกภัยด้วยแรงจิตอาสาของเด็กและเยาวชน ต่อ
มาเมื่อปลายปี พ.ศ.2554  เกิดวิกฤติมหาอุทกภัย
ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางเครือข่ายยุวทัศน์ 
กรุงเทพมหานคร จึงมีบทบาทสำาคัญอีกครั้งใน
การรวบรวมเหล่าเยาวชนอาสากลับมาทำางาน
และได้รวบรวมสิ่งของไปบริจาคในทุกพื้นที่ที่
ประสบวิกฤติมหาอุทกภัย ต่อมาต้นปี พ.ศ.2555         
เครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร มีโอกาสเข้า
ร่วมโครงการประชุมเสวนางานด้านวัฒนธรรม
ต่างๆ ของกระทรวงวัฒนธรรมจึงมีบทบาทสำาคัญ
ในการร่วมส่งเสริมสนับสนุนงานทางวัฒนธรรม 
ทั้งด้านการเฝ้าระวังและการเป็นแกนนำาเยาวชน
อาสาสมัครทางวัฒนธรรมมีภารกิจสำาคัญร่วมกับ
กระทรวงวัฒนธรรมคือการสนับสนุนจัดตั้งกองทุน
พัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติต่อ
มาเครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร มีบทบาท
สำาคัญอีกหลายอย่างในการพัฒนาศักยภาพ
เยาวชนจนเป็นที่รู้จักและเชื่อถือ พร้อมได้เชิญให้
เป็นคณะกรรมการ ให้กับหน่วยงานภาครัฐหลาย
หน่วยงานที่ทำาด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน 
ภายหลังเครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร ได้รับ
การจดแจ้งเป็นเครือข่ายวัฒนธรรมตามพระราช

บัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พุทธศักราช 2553 

เครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงาน

เยาวชนที่จะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ

และเอกชนในการทำางานด้านการพัฒนาเด็กและ

เยาวชนทั้งในเรื่องคุณภาพชีวิต การส่งเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม วัฒนธรรม ค่าของความเป็นมนุษย์ ความ

เป็นพลเมืองดีของเด็กเยาวชน และการส่งเสริมใน

การพัฒนาตนเองให้คิดเป็นทำาเป็น ไม่เป็นภาระของ

สังคม พร้อมสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอด

ชีวิตและฝึกฝนให้มีทักษะการใช้ชีวิตอย่างถูกต้อง

พัฒนาเด็กและเยาวชนไทยให้เป็นนักคิด นักพัฒนา 

และกล้าแสดงออกในทางที่ดี

1) ด้านการศึกษาและส่งเสริมการปฏิรูปการศึกษาอย่างมี

ส่วนร่วมจากภาคเด็กและเยาวชน
กลยุทธ์ ที่ 1 การมีส่วนร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและหลักสูตรการ

ศึกษามุ่งสู่เป้าหมายของการศึกษาอย่างแท้จริง

กลยุทธ์ ที่ 2 การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาข้อสอบวัดผลระดับ

ชาติ

กลยุทธ์ ที่ 3 การสร้างเครือข่ายเยาวชนให้มีคุณภาพ เพื่อพัฒนา

ทักษะของผู้นำา ผู้ตาม และความสามัคคี

กลยุทธ์ ที่ 4 การเผยแพร่ความรู้ที่ถูกต้องเพื่อให้เยาวชนตระหนักถึง

การศึกษาไทยในปัจจุบัน

กลยุทธ์ ที่ 5 การมีส่วนร่วมในการร่วมมือกับสถาบันการศึกษา ทั้ง

ภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางความคิด และเสริมสร้าง

ศักยภาพของเด็กและเยาวชนในทุกๆด้าน

2) ด้านการส่งเสริมวัฒนธรรม การผลิตและพัฒนาสื่อ

ปลอดภัยอย่างสร้างสรรค์
กลยุทธ์ ที่ 1 การมีส่วนร่วมและสนับสนุน ผลิตสื่อนวัตกรรมให้

สอดคล้องกับ วัฒนธรรม เอกลักษณ์และประเพณีของชาติ

กลยุทธ์ ที่ 2 เสริมสร้างการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ ในด้านการบริโภค

สื่ออย่างเหมาะสม และสร้างสรรค์

กลยุทธ์ ที่ 3 การมีส่วนร่วมและสนับสนุน กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย

และสร้างสรรค์

กลยุทธ์ ที่ 4 การมีส่วนร่วมจัดกิจกรรม หรือโครงการอนุรักษ์ และส่ง

เสริมวัฒนธรรมของไทย

3) ด้านการรณรงค์ ปลูกจิตสำานึก ในการป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติด
กลยุทธ์ ที่ 1 การมีส่วนร่วมกับท้องถิ่น ชุมชน ในการเสริมสร้างเกราะ

ป้องกันพิษภัยของยาเสพติด แก่เด็กและเยาวชน

กลยุทธ์ ที่ 2 เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัย 

การป้องกัน และการแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายในสถานศึกษา และ

ชุมชน

กลยุทธ์ ที่ 3 การร่วมมือกับสถานศึกษา ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

ในสร้างภาคีเครือข่ายเด็ก และเยาวชนเกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน และการ

ป้องกันปัญหาของยาเสพติด

กลยุทธ์ ที่ 4 การมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายเด็กและ เยาวชน ในการ

ประสานงาน ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด
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 วันที่ 2 ตุลาคม 2556 เครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร ร่วม

กับโรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์,โรงเรียนบดินทรเดชา สิงห์ สิงหเสนี 6 

บริษัท แลคตาซอย จำากัด จัดโครงการ “ยุวทัศน์ รวมใจ ช่วยภัยน้ำาท่วม” 

สืบเนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าวเกิดอุทกภัยขึ้นในหลายจังหวัดทางภาค

ตะวันออก อาทิ จังหวัดสระแก้ว จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา 

(บางอำาเภอ) ทำาให้ประชาชนกว่าสองหมื่นครัวเรือนได้รับผลกระทบอย่าง

หนักทั้งความเป็นอยู่ พืชผลการเกษตรเสียหาย และการช่วยเหลือยังไปไม่

ถึงในหลายพื้นที่ 

 เครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร ในฐานะองค์กรเยาวชนที่มี

วิสัยทัศน์ด้านจิตอาสาจึงได้ระดมงบประมาณจากคนกรุงเทพมหานคร   

ซึ่งมีการทำากิจกรรมรับบริจาคในพื้นที่กรุงเทพมหานครจำานวน 2 ครั้ง     

ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 8,673 บาทและยังได้รับการช่วยเหลือจากผู้ใหญ่

ใจดีเป็นเงินอีก 3,000 บาท จึงนำามาจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคจำานวน 

100 ชุด(ใหญ่) แบ่งเป็น 20 ชุดพร้อมสังฆภัณฑ์บริจาคให้พระภิกษุและ

ประชาชนในพื้นที่อำาเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 80 ชุดมอบให้

ประชาชนในพื้นที่หมู่ 10 ตำาบลประจันตคาม อำาเภอประจันตคาม จังหวัด

ปราจีนบุรี
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 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 ดร.ปรีชา กันธิยะ ปลัดกระทรวง

วัฒนธรรม พร้อมด้วย ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม 

และนายแพทย์ชาญวิทย์ ทระเทพ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมพิธี   

มอบรางวัลในโครงการประกวดภาพยนตร์สั้น “พลังหนังสั้น พลังเพื่อ

การเปลี่ยนแปลง” ปี 2 ในหัวข้อ “ยาเสพติด...ติด...คิดใหม่” ซึ่งได้รับงบ

ประมาณสนับสนุนจากสำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม       

ยาเสพติดและกระทรวงวัฒนธรรม 

 โครงการ “พลังหนังสั้น พลังเพื่อการเปลี่ยนแปลง” ปี 2 เป็น  

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้นไม่เกิน 5 นาที ซึ่งเป็นโครงการต่อยอดจาก

ครั้งแรก มีผู้เข้าร่วมส่งผลงานจากทั่วประเทศกว่า 210 ทีม โดยรางวัลชนะ

เลิศเป็นของโรงเรียนบ้านหลวง จังหวัดเชียงราย รองชนะเลิศอันดับ 1 เป็น

ของโรงเรียนสองพิทยาคม จังหวัดแพร่ รองชนะเลิศอันดับ 2 จากโรงเรียน

พะเยาพิทยาคม รางวัลชมเชยจากโรงเรียนอิสลามสันติชนกรุงเทพและ

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลจากจาก 5 ทีมที่

ได้รับรางวัลจะถูกนำาไปต่อยอดได้แก่การผลิตเป็น DVD จำานวน 1,000 

แผ่น แจกไปทางสถานศึกษาทุกสังกัดทั่วประเทศ และยังนำาไปเผยแพร่ใน

กิจกรรมต่างๆของเครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานครอีกด้วย
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 วันที่ 28 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 สถาบันวิชาการ      

ทีโอที จังหวัดนนทบุรี เครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร ร่วมกับสำานัก

วิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า จัดโครงการ “เยาวชนพบผู้สมัคร

สมาชิกวุฒิสภา”(การเขียนข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อเสนอต่อผู้สมัคร

สมาชิกวุฒิสภากรุงเทพมหานครโดยเยาวชนคนรุ่นใหม่)ตอนปฏิรูป

สถาบันการเมือง ในมุมมองของเยาวชน  

 โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของ

สมาชิกวุฒิสภาว่าแตกต่างอย่างไรกับสมาชิกสภาผู้เเทนราษฎร ซึ่งในงาน

มีการอบรมในหัวข้อ “บทบาทหน้าที่สมาชิกวุฒิสภา”  โดย ดร.ปัทมา  

สูบกำาปัง นักวิชาการสถาบันพระปกเกล้า พร้อมด้วยหัวข้อ “กระบวนการ

เขียนข้อเสนอเชิงนโยบายเบื้องต้น”โดยประธานเครือข่ายยุวทัศน์  

กรุงเทพมหานคร มีเยาวชนนักเรียนนักศึกษาที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง 27 คน จาก

สถานศึกษาต่างๆทั่วกรุงเทพมหานครเข้าร่วมรับฟังพร้อมเขียนข้อเสนอ

มอบให้ผู้สมัคร 4 ท่านได้แก่ หมายเลข 1 พลตำารวจตรีสุพิศาล ภักดี-          

นฤนาถ หมายเลข 2 นายศรีสุวรรณ จรรยา หมายเลข 8 คุณหญิงจารุ

วรรณ  เมณฑกา และหมายเลข 9 นายโฆษิต สุวินิจจิต 
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 วันที่ 28 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์วัฒนธรรมแห่ง 

ประเทศไทย นางสาวนันทิยา สว่างวุฒิธรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการ 

กระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวการผลิตสื่อปลอดภัย

และสร้างสรรค์ โครงการ “Teen Plus Culture” (จุลสาร KIDS DEE) 

พร้อมด้วยนายแพทย์ชาญวิทย์ ทระเทพ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

และ ไอซ์ เมธากร สุภาภัณฑารี นักแสดงจากภาพยนตร์ Hormones วัย

ว้าวุ่น

 จุลสาร KIDS DEE เป็นสื่อสีขาวเพื่อเยาวชนแนวคิดใหม่ซึ่งนำา  

นักแสดงหรือ IDOL จากมุมต่างๆของสังคมมาถ่ายทอดเรื่องราวปัญหา

ต่างๆที่เกิดขึ้นภายในประเทศเพื่อเป็นแนวทางการดำาเนินชีวิตของผู้อ่าน

นอกจากนี้ยังมีคอลัมน์การศึกษาท่ีเอาแนวทางการศึกษาในมุมของนัก 

วิชาการระดับ รัฐมนตรี อธิการบดี คณบดี ผู้อำานวยการ มาสะท้อนแลก

เปลี่ยนเป็นข้อมูลที่เป็นความรู้ส่งมอบให้ผู้อ่านได้รับอย่างคุ้มค่า ผลิตและ

เผยแพร่เป็นรายไตรมาสแจกไปยังสถานศึกษาในสังกัดสำานักงานคณะ

กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)พร้อมจัดทำาเป็น E-BOOK ผ่าน  

แอพพลิเคชั่น ISSUU ซึ่งจุลสาร KIDS DEE ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

จนมีผู้สนับสนุนเพิ่มจากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
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 วันที่ 27 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมพินิตประชานาถ 

ศาลาว่าการกลาโหม กระทรวงกลาโหม (วัดพระแก้ว) พลเรือเอกชุมนุม        

อาจวงศ์ หัวหน้าคณะทำางานเตรียมการปฏิรูปเพื่อคืนความสุขให้คนใน

ชาติ ในฐานะผู้เเทนพลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ ปลัดกระทรวงกลาโหม 

เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “สมัชชาการศึกษา ครั้งที่ 3” หัวข้อ “การ

ศึกษาไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน” 

 สมัชชาการศึกษาครั้งที่ 3 เกิดขึ้นภายหลัง “คณะรักษาความ

สงบแห่งชาติ” (คสช) มีนโยบายปฏิรูปการศึกษาเพื่อให้ตอบสนองกับ

หลักดำาเนินชีวิตโดยเน้นเนื้อหาที่สามารถใช้ในชีวิตประจำาวันได้และมีการ  

บูรณาการการจัดการเรียนสอนให้สอดคล้องการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้ความรู้ที่เหมาะสมและครบถ้วนมากที่สุด 

ทั้งนี้มติการประชุมของสมัชชาการศึกษาจะนำาเสนอต่อหัวหน้าคสช.นั้น 

นักเรียนเห็นตรงกันว่าปัจจุบันระบบการศึกษาของไทยล้าหลังอย่างมาก 

โดยการเรียนให้ความสำาคัญกับเกรดเฉลี่ยมากเกินไป เน้นการเรียนรู้แต่

ในห้องเรียนและตามหลักสูตรทำาให้ไม่ได้ใช้งานจริง จึงอยากให้กระทรวง

ศึกษาธิการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษา ให้เรียนแบบคิด วิเคราะห์ได้ รวมถึง

ให้ลดเวลาเรียนลงเพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้นอกห้องเรียนมากขึ้น และใน

วันที่ 26 กันยายน 2557 มีการนำาข้อมูลเสนอต่อผู้บริหาร ศธ. อีกด้วย 
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 วันที่ 6 กันยายน 2557 ณ ลานเอนกประสงค์ อาคาร 19           

ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสยาม นายทวี ประจวบลาภ ประธานศาลอุทรณ์          

ภาค 9 พร้อมด้วย ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม เป็น

ประธานในพิธีทอดผ้าป่าการศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำาปี 2557 

 โครงการ “ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา” ครั้งที่ 1 ประจำาปี 2557 

เกิดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการระดมทุนทรัพย์จากผู้มีจิตศรัทธาเพื่อนำา

งบประมาณสนับสนุนเข้า“กองทุนส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาใน

ท้องถิ่น”ใช้ในกิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนที่มีผล

การเรียนระดับปานกลางจนถึงดีมากที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ พร้อมมอบ

ให้สถานศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ชนบทซึ่งไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณที่

เพียงพอต่อสภาพแวดล้อมความเป็นจริง นอกจากนี้ยังได้สำารองงบประ

มาณเพื่อจัดกิจกรรมต่างๆในสถานศึกษาเพื่อพัฒนา อันจะเป็นประโยชน์

ยิ่งต่อกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามสถานศึกษาต่าง ๆ ทั้งนี้มีการนำาร่อง

มอบทุนการศึกษาไปเบื้องต้นแล้วได้แก่โรงเรียนบ้านสวนหลวง จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ วงเงิน 6,000 บาท และจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในพื้น

ที่ประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดนครศรีธรรมราช วงเงินงบ

ประมาณ 10,000 บาท โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุน

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2557 
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 นายไพรพนา ศรีเสน ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี ในฐานะ

ประธานสภาที่ปรึกษาเครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร (ขณะนั้น) เป็น

ประธานเปิดโครงการ“เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมด้านปัญหายาเสพ

ติด” เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงเรียนอรรถมิตร กรุงเทพ-

มหานคร  โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการ “ทอล์คโชว์” ปัญหายาเสพ

ติดซึ่งแตกต่างจากการบรรยายทั่วไป ซึ่งจะไม่เพียงแต่ได้รับความสนุก

สนานจากการทอล์คโชว์ แต่ยังมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกระหว่างผู้บรรยายกับ

ผู้ฟังโดยโครงการนี้ได้เดินสายไปทั่วประเทศกว่า 10 โรงเรียนมีผู้เข้าร่วม

กว่า 2,221 คน แบ่งเป็นดังนี้

 ครั้งที่ (1) โรงเรียนอรรถมิตร กรุงเทพมหานคร 97 คน (2) 

โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 254 คน (3) โรงเรียนโรซารีโอ 437 คน 

จังหวัดหนองคาย (4) โรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน 158 คน กรุงเทพมหานคร 

(5) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 278 คน จังหวัดสตูล (6) โรงเรียน

โนนเทพ 260 คน จังหวัดสุรินทร์ (7) โรงเรียนนาทวีวิทยาคม 352 คน (8) 

โรงเรียนบ้านนาทวี,โรงเรียนเทศบาลตำาบลนาทวี 241 คน จังหวัดสงขลา 

(9) โรงเรียนบ้านสวนหลวง,โรงเรียนโสตศึกษา เทพรัตน์ โรงเรียนธนาคาร

ออมสิน 144 คน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
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 วันที่ 13 กันยายน 2557 ณ ลานเอนกประสงค์เทศบาลตำาบล

นาทวี จังหวัดสงขลา นายศุภสัณห์ หนูสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำาบลนาทวี

เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “รวมพลังเด็กดี นาทวีเมืองมีเสน่ห์” โดย

ความร่วมมือระหว่างเครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร และเทศบาล

ตำาบลนาทวี อำาเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 

 “รวมพลังเด็กดี นาทวีเมืองมีเสน่ห์” เป็นกิจกรรมระยะต่อเนื่อง

จากการคัดเลือก “คณะกรรมการเครือข่ายเด็กดี นาทวีเมืองมีเสน่ห์” ซึ่ง

เป็นเครือข่ายตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำาบลนาทวี ที่ต้องการให้

มีเครือข่ายที่ทำางานด้านเด็กและเยาวชนในพื้นท่ีเพื่อเป็นปากเสียงของ 

เยาวชนในสถานศึกษา  โดยดำาเนินการคัดเลือกคณะกรรมการไปเมื่อวัน

ที่ 26 กรกฎาคม 2557 และได้ประชุมเพื่อหารือการจัดกิจกรรมในระยะ

ถัดไป จนนำามาสู่กิจกรรม “รวมพลังเด็กดี นาทวีเมืองมีเสน่ห์” ซึ่งกิจกรรม

ประกอบด้วยมินิคอนเสิร์ตจากศิลปิน GMM Gold มีนตรา   อินทิรา มอบ

รางวัลเด็กและเยาวชนต้นแบบนาทวี จำานวน 10 คนพร้อมทุนการศึกษา 

(คัดเลือกวันที่ 8 กันยายน 2557) ปิดท้ายด้วยกิจกรรมการ ประกวดความ

สามารถรูปแบบต่าง ๆ ทั้งร้อง เต้น ฯลฯ มีผู้เข้าร่วมการประกวดจากทั้ง

อำาเภอ 10 ทีมการแสดง 

Report Ynet : 19



      

              รางวัล D.A.R.E STAR ประจำาประเทศไทย

         จำานวน 1 รางวัล  ขึ้นรับโดย “นายพชรพรรษ์

       ประจวบลาภ” ในฐานะประธานเครือข่ายยุวทัศน์

       กรุงเทพมหานคร ซึ่งรางวัลดังกล่าวเป็นของสำานัก

      งานตำารวจแห่งชาติ (สตช.) ที่ร่วมกับกองบัญชาการ

     ตำารวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส) ที่ร่วมกันสรรหา             

      ผู้ทำาคุณประโยชน์ต่อสังคม ประเทศ ด้านการรณรงค์

       แก้ไขปัญหายาเสพติด รางวัลนี้มีพิธีมอบในวันที่ 19 

         มิถุนยายน 2557 มีจำานวน 6 คนที่ ได้รับ คือ ตูน -  

       บอดี้แสลม, ผู้พันเบิร์ด-พันโทวันชนะ สวัสดี, นางเอกสาว

    แพนเค้ก-เขมนิจ , โค้ชอ๊อด , น้องเป้ยเป้ย สามเณรทรูปลูก

     ปัญญาธรรม และ “เครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร” 

   รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ โดยกลุ่มธุรกิจเครือไทยเทค

  มอบให้เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ 20 กันยายน ของทุกปี โดยผู้ที่

  ได้รับในปีนี้มี นายรวิศุทธ์ คณิตกุลเศรษฐ์ รองประธานเครือข่าย ฯ

 นายเมธชนนท์ ประจวบลาภ หัวหน้าสำานักการศึกษาศาสนาวัฒนธรรม

 นางสาวมธุรส มานะศรี หัวหน้าสำานักบริหารงานทั่วไปและนายมณฑล    

กิจวิทยาพงศ์ ผู้ช่วยหัวหน้าสำานักสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ รับ ณ 

หอประชุมวิทยาลัยไทยบริหารธุรกิจ วันที่ 18 กันยายน 2557
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 เครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานครจัดให้มีกิจกรรม

ศึกษาดูงานประจำาปีงบประมาณ 2557 เพื่อเป็นการ

ขอบคุณคณะบุคลากรในการบริหารงานอย่างมีคุณภาพ

ของช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งจัดให้มี 2 ครั้งดังนี้ (1) เกาะ 

ลังกาวี ประเทศมาเลเซีย วันที่ 6-7 มิถุนยายน 2557 

บุคลากรจำานวน 3 คน (2) รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย วันที่ 

13-14 กันยายน 2557 บุคลากรจำานวน 8 คน โดยมีผู้ ใหญ่

ใจดีอย่างเทศบาลตำาบลนาทวีจังหวัดสงขลา และ โรงเรียน

ราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล เป็นผู้สนับสนุนงบ

ประมาณ ทั้งนี้ผู้มีสิทธิ์ศึกษาดูงานต้องได้รับเลือกเป็นคณะ

บริหารตั้งแต่ระดับผู้ช่วย(3) ขึ้นไปและต้องมีอายุงานไม่ต่ำ�

กว่า 4 เดือน 
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การมีส่วนร่วมกับทางราชการ องค์กรเอกชน ภาคประชาสังคม

ด้านการศึกษาและพัฒนาการศึกษาของชาติ

 เครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร มีส่วนร่วมในการประเมิน

คุณภาพสถานศึกษาและสนับสนุนแนวทางการประเมินสถานศึกษา

ของสำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การ

มหาชน) ซึ่งในวันที่ 4 เมษายน 2556 ผู้บริหารหน่วยงานได้หารือถึงเเนว

ทางการดำาเนินกิจกรรมร่วมระหว่าง 2 องค์กร นอกจากนี้ยังได้ร่วมเป็น

วิทยากรงานประชุมวิชาการนานาชาติ ของ สมศ. วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 

2556 และร่วมประชุมเครือข่ายเยาวชนคุณภาพ วันที่ 25 กรกฎาคม 

2557 

 ให้ความร่วมมือต่อ“สำานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพ

เยาวชน” ในการแสดงความคิดเห็น ข้อมูล การปฏิรูปการศึกษาอย่างสร้างสรรค์ผ่านการ

ประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 5 : วันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 ครั้งที่ 6 : วันที่ 18 

ธันวาคม 2556 ครั้งที่ 7 : 31 มกราคม 2557 ด้านปฏิรูปบุคลากรทางการศึกษาในเวที 

ยกระดับคุณภาพบุคลากรทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 วันที่ 18 เมษายน 2557 เวที

อยากเห็นอะไรเปลี่ยนแปลงจากระบบการศึกษา (เด็กและเยาวชน) วันที่ 18 เมษายน 

2557 และนำาไปสู่เวทีใหญ่วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 “อภิวัฒน์การเรียนรู้ สู่จุดเปลี่ยน

ประเทศไทย” ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี
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 สนับสนุน (ร่าง) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย การพานัก

เรียนนักศึกษาร่วมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนและองค์กรอื่นพ.ศ. ..... 

สืบเนื่องจากที่ประชุม กดยช. มีมติให้กระทรวงศึกษาธิการทำาระเบียบ

ดังกล่าวแต่ระเบียบดังกล่าวไม่สอดคล้องต่อหลักความเป็นจริงเครือข่าย    

ยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร จึงร้องเรียนต่อ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ในวันที่ 20 

พฤศจิกายน 2556 พร้อมร้องเรียนต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 18 

กุมภาพันธ์ 2557 จนนำามาสู่การประชุมแก้ไขปรับปรุง (ร่าง) ระเบียบในวัน 

2 มิถุนายน 2557 โดย สท.เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม   

 การเข้าร่วมหารือแนวทางการจัด

กิจกรรมในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา

และอุดมศึกษา ได้แก่ วิทยาลัยนานาชาติ

มหาวิทยาลัยมหิดล(25/กุมภาพันธ์/2557)

และวิ ทยา ลั ยอาชี วศึ กษา เอี่ ย มละออ            

(5/มีนาคม/2557)

 การ เข้ า ร่ วมประชุมปฏิ รู ปการ

ศึกษาภาคประชาสังคมในประเด็นการจัด

การศึกษาโรงเรียนทางเลือกของสมาคมการ

ศึกษาทางเลือก ในวันที่ 3 มีนาคม 2557 และ

เวทีย่อยเด็กและเยาวชน วันที่ 1 มิถุนายน 

2557 

 นายเมธชนนท์ ประจวบลาภ หัวหน้าสำานักการศึกษาฯ ขึ้นเวที

อภิปรายเรื่อง”การปฏิรูประบบคัดเลือกบุคคลเข้ามหาวิทยาลัย” ในงานรวม

พลังยกระดับคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ ๓ (Thai Education 2014) โดยมี ผู้

ช่วยรัฐมนตรีประจำากระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการอภิปราย จัดขึ้น 

ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 
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การมีส่วนร่วมกับทางราชการ องค์กรเอกชน ภาคประชาสังคม

ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย ค่านิยม และสื่อปลอดภัยสร้างสรรค์

 การส่งเสริมสนับสนุนด้าน “สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” ซึ่ง

เป็นภารกิจหลักของกระทรวงวัฒนธรรม และ เครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพ-

มหานคร อันได้แก่โครงการ “เด็กไทยกับไอที” วันที่ 18 ตุลาคม 2556 

โครงการ “เกมสมดุล ชีวิตสมดุล” วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 โครงการ 

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาข้อเสนอโครงการในการขอรับสนับสนุน

เงินทุนผลิตและพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ วันที่ 28 มิถุนายน 

2557 และการแถลงข่าวนำาเสนอผลงานการให้ทุนสนับสนุนการผลิตสื่อ

ปลอดภัยและสร้างสรรค์ วันที่ 25 สิงหาคม 2557 

 บันทึกเทปลงนามถวายพระพรเนื่อง

ในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวามหาราช ณ สถานี

โทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ช่อง 11) วันที่ 15 

พฤศจิกายน 2556 และร่วมงานพิธีเทิดพระ

เกียรติ 5 ธันวาคม ของกระทรวงวัฒนธรรม 

วันที่ 5 ธันวาคม 2556

 ร่วมงานแถลงข่าว“ค่ายวัฒนธรรม

เยาวชนศาสนิกสัมพันธ์”มีวัตถุประสงค์การ

จัดค่ายตามนโยบายในการนำามิติทางศาสนา 

ศิลปะ และวัฒนธรรม มาสร้างความเข้มแข็งให้

แก่สังคม ณ กระทรวงวัฒนธรรม (17/10/56)

 ร่ วมเปิด เวที เสวนา”วัย ใสๆ 

หัวใจสีขาว”ในโครงการเสริมสร้างค่า

นิยมอันดีและสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 

เนื่องในโอกาสพิเศษที่ในปีนี้ตรงกับวัน

มาฆบูชาและวันวาเลนไทน์ คือ วันที่ 14 

กุมภาพันธ์ 2557 ณ ท้องสนามหลวง    

วันที่ 11กุมภาพันธ์ 2557 
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 นายชัยวัฒน์ ขุนศักดิ์ เลขาธิการเครือข่ายยุวทัศน์ 

กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมการประชุมอนุกรรมการสนับสนุนการ

จัดตั้งกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ในคณะกรรมการ

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติสำานักนายก

รัฐมนตรี ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 13 มีนาคม 2557 และครั้งที่ 2/2557 

วันที่ 25 กันยายน 2557 ณ กระทรวงวัฒนธรรม (ปฏิบัติราชการตาม

คำาสั่ง สำานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย คณะกรรมการพัฒนาสื่อปลอด

ภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติ)   

 แถลงข่าวกิจกรรมปิดเทอม

ใหญ่หัวใจไม่ว้าวุ่น เพื่อส่งเสริมให้คน

รุ่นใหม่ใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียน

ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 

ณ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 

วันที่ 3 เมษายน 2557 

 ร่วมพิธีเปิดงาน “สงกรานต์เมษา ผ้าขาวม้ารวมไทย อีสาน โฮเเซว” ประจำาปี

พุทธศักราช 2557 โดยมี ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิด มีวัตถุประสงค์

เพื่อการรณรงค์การสร้างการมีส่วนร่วม ค่านิยม จิตสำานึก และสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม

โดยใช้มิติทางวัฒนธรรม เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ โดยหลังเสร็จสิ้นพิธีเปิดได้มีการจัด

กิจกรรมเดินรณรงค์ Do and Don’t (สิ่งที่ควรทำา-ไม่ควรทำา) จัดขึ้น ณ บริเวณสยามสแควร์ 

กรุงเทพมหานคร  วันที่ 13 เมษายน 2557 

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ ฯพณฯ เกษม วัฒนชัย 

องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เปิดงาน “ใต้

ร่วมพระบารมี ๒๓๒ ปี กรุงรัตนโกสินทร์” เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการครบรอบ ๒๓๒ ปี กรุง

รัตนโกสินทร์ โดยมี ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม , ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เข้า

ร่วมในงาน จัดข้ึน ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร วันที่ 19 เมษายน 2557
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การมีส่วนร่วมกับทางราชการ องค์กรเอกชน ภาคประชาสังคม

ด้านป้องกันแก้ไขและสร้างภูมิคุ้มกันด้านยาเสพติด,สารเสพติด

 ภารกิจของศูนย์อำานวยการประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ภาคเยาวชนกรุงเทพมหานคร (ศอ.ปส.ย.กทม.) ที่เครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร           

เป็นผู้ริ่เริมและรับผิดชอบ ได้แก่ การจัดประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1 ในวันที่ 4 ตุลาคม 

2556 เข้าร่วมแสดงความยินดี สำานักงาน ป.ป.ส. ครบรอบ 37 ปี วันที่ 6 พฤศจิกายน 

2556 ประชุม ศอ.ปส.ย.ระดับชาติ วันที่ 20-22 ธันวาคม 2556 , การประชุมร่วม

กับ ผอ.สพม.1-2 ในการจัดตั้ง ศอ.ปส.ย.กทม.สพม 1 และ 2 รวมไปถึงการหารือกับ               

ผู้บัญชาการตำารวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.) ในวันที่ 31 มีนาคม 2557
 ร่วมการประชุมวางกรอบแนวทาง

ก า ร พั ฒ น า เ ด็ ก เ ย า ว ช น ใ น พื้ น ที่ ก อ ง

บังคับการตำารวจนครบาล 7 มีผู้บังคับการ

ตำารวจนครบาล 7 เป็นประธาน พร้อม

ทั้ง สารวัตรปราบปราม (รอง ผกก.) ทั้ง 11  

สน.เข้าร่วม ณ บก.น 7 วันที่ 11 ตุลาคม 56

 ปฏิบัติการเชิงรุกในงานป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติดโดยประสานความร่วมมือกับสำานัก

อนามัย กรุงเทพมหานคร จัดทำาหลักสูตรพัฒนาเด็กและ

เยาวชนในสถานศึกษาให้รู้เท่าทันสิ่งเสพติด ซึ่งมีการ

ประชุมร่วมกันถึง 3 ครั้ง ได้แก่ครั้งที่ 1 วันที่ 21 ตุลาคม 

2556 ครั้งที่ 2 วันที่ 25 ตุลาคม 2556 และครั้งที่ 3      

วันที่ 3 ธันวาคม 2556  

Report Ynet : 28



 ภารกิจรณรงค์และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านพิษภัยบุหรี่ 

และสนับสนุนให้กระทรวงสาธารณสุขเพิ่มขนาดภาพคำาเตือนบน

ซองบุหรี่เป็น 85% โดยร่วมกับมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ 

และสำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) จัดให้

มีกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งดำาเนินการภายใต้เครือ

ข่ายเยาวชนปอดแหก ขอ 85% (มีคณะกรรมการจากหน่วยงาน

ต่างๆ) มีการจัดประชุมระดมความเห็นจำานวน 2 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 

1 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 ครั้งที่ 2 วันที่ 6 มีนาคม 2557 

 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 นายเมธชนนท์ ประจวบลาภ หัวหน้าสำานักการ

ศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและสิทธิมนุษยชน พร้อมด้วยนายมณฑล กิจวิทยาพงศ์ 

ผู้ช่วยหัวหน้าสำานักวางแผนนโยบายยุทธศาสตร์ เข้าหารือแนวทางการดำาเนินงาน

ด้านการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นรวมถึงแนวทางการดำาเนินงาน

ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กับ นายแพทย์ชาญวิทย์ ทระเทพ รอง

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องทำางานรองปลัด ชั้น ๓ สำานักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี 

 วันที่ 31 สิงหาคม 2557 เครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการการจัดนิทรรศการให้ความรู้ในหัวข้อ “เด็กรุ่น

ใหม่ไร้ยาเสพติด” ในงาน “มหกรรมสุขภาพเด็กและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ” ซึ่งจัดโดยเทศบาลเมืองไร่ขิง และภาคีที่เกี่ยวข้อง             

ในกิจกรรมดังกล่าวเป็นการออกแสดงนิทรรศการด้านสุขภาพต่างๆ ทั้งโรงพยาบาล สาธารณสุข หน่วยกู้ภัย ฯลฯ และการแสดง

มากมาย จัดขึ้น ณ โรงเรียนวัดไร่ขิง เทศบาลเมืองไร่ขิง จังหวัดนครปฐม 
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การมีส่วนร่วมกับทางราชการ องค์กรเอกชน ภาคประชาสังคม

ด้านการพัฒนาเยาวชนและการพัฒนาประเทศ

 การมี ส่ วน ร่ ว มกั บอ งค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น รู ปแบบพิ เ ศษ 

กรุงเทพมหานคร ถือเป็นนโยบายหลักของการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพใน

ด้านพัฒนาเด็กและเยาวชน ซึ่งอยู่ในระบบการศึกษาและนอกสถานศึกษา โดย

ปีงบประมาณ 2557 เครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร มีส่วนร่วมกับศูนย์เยาวชน

กรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) จำานวน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการรวมพลังเยาวชน

กรุงเทพมหานคร วันที่ 18 ตุลาคม 2556 , โครงการทำาดีเพื่อพ่อ เทิดไท้องค์ราชันย์

วันที่ 3-4 พฤษภาคม 2557 และโครงการ Bangkok Got Talent วันที่ 30 สิงหาคม 

2557 

 การสัมมานาวิชาการเชิง

ปฏิบัติการ“เยาวชนสร้างสรรค์รู้ทัน

เรื่องเพศ” โดยสำานักงานส่งเสริม 

สวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน 

ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ จังหวัด

ระยอง วันที่ 11-14 พฤศจิกายน 56 

 เครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร 

เป็นเจ้าภาพร่วมกับวุฒิสภา จัดการอบอรม

กระบวนการผลิตภาพยนตร์ส้ันเพื่อส่งเสริม

ศิลปวัฒนธรรมไทย ณ มหาวิทยาลัยสยาม  

วันที่ 2 ธันวาคม 2556 

 นายธนายุทธ สิงหเสนี รองประธาน ฯ  ร่วมเปิด “มหกรรมกีฬา

บดินทรเดชาสัมพันธ์” ครั้งที่ 10 ซึ่งได้รับเกียรติ จากนายธนน เวชกรกา

นนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน วันที่ 17 

ธันวาคม 2557
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 การเข้ าร่ วมประชุม เชิ ง

ปฏิบัติการในหัวข้อ“ผู้หญิงถูกทำา

ร้ายที่ชื่อภรรยา”หนึ่งในภารกิจงาน

ด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งมีคณะกรรม

การสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นผู้จัด 

วันที่ 24 ธันวาคม 2556  

 ก า ร เ ข้ า อ บ ร ม ห ลั ก สู ต ร

อภิปรายพัฒนาการเมือง วันที่ 10 

มกราคม 2557 และหลักสูตรการ

เขียนข้อเสนอเชิงนโยบายระหว่างวันที่ 

19-21 มีนาคม 2557 ของ National 

Democratic Institute (NDI)  

 ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ 

และมอบรายงานผลการดำาเนินงาน

ประจำาปีงบประมาณ 2556 ต่อ 

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน

และปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) 

วันที่ 11 มกราคม 2557  

 การมีส่วนร่วมในการจัด

ต้ังหน่วยงานด้านเด็กและเยาวชน

ในท้องถิ่น โดยสนับสนุนวิทยากร 

อบรมให้น้องๆเยาวชนจำานวน 2 

ครั้ง ในวันที่ 25 มกราคม 2557 

และ 23 กุมภาพันธ์ 2557 ณ 

เทศบาลเมืองบางบัวทอง  นนทบุรี 

 ก า ร เ ข้ า ร่ ว ม ป ร ะ ชุ ม 

สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่ ง 

ประเทศไทย เพื่อร่วมมือกับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนา

เด็กและเยาวชน ณ ห้องประชุมวัด

เล่งเน่ยยี่ 2 วันที่ 15 มีนาคม 2557  

 อบรมหลักสูตรเสวนาหา

ทางออกประเทศไทย ปีที่ 2 หรือ 

Thailand Future ของสถาบันพระ

ปกเกล้า จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 

มีนาคม 2557    
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 ลงพ้ืนที่สำารวจความเสีย 

หายกรณีแผ่นดินไหว พร้อมรับฟัง

ปัญหาและช่วยเหลือเบื้องต้นใน

อำาเภอพาน อำาเภอแม่ลาว  จังหวัด

เชียงราย ระหว่างวันที่ 14-16 

พฤษภาคม 2557  

 ก าร เข้ า ร่ วม เว ทีปฏิ รู ปประ

เทศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

(คสช.) ได้แก่เวทีปฏิรูปประเทศไทยภาค

ประชาชน วันที่ 3 กรกฎาคม 2557 และ

เวทีเส้นทางปฏิรูป ณ สโมสรกองทัพบก 

วันที่ 9 สิงหาคม 2557   

 เข้าร่วมการประชุม“สมัชชาเด็กและ

เยาวชนแห่งชาติ” 2557 เพื่อส่งเสริมการเเลก

เปล่ียนข้อมูลทางวิชาการเพ่ือนำาไปพัฒนาเป็น

นโยบายการบริหารราชการแผ่นดินผ่านการเสนอ

จากเยาวชน จัดโดยกระทรวงพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์ วันที่ 7 กรกฎาคม 2557 

 ร่วมการประชุมสุดยอด

ผู้นำ าคุณธรรมเยาวชนอาเซียน                 

จัดโดย สภาองค์การพัฒนาเด็กและ 

เยาวชน ฯ และศูนย์คุณธรรม ซึ่ง

มีผู้เเทนเด็กและเยาวชนจากหลาก

หลายประเทศเข้าร่วมกว่า 100 คน 

จัดขึ้นในวันที่ 22 กรกฎาคม 2557

 หารือความร่วมมือการ

จัดกิจกรรมเสริมสร้างภู มิ คุ้ม

กันต่อเด็กและเยาวชนในพื้น

ที่ จังหวัดมุกดาหาร กับ นายก 

อบจ. และ นายกเทศบาลเมือง

มุกดาหาร วันที่ 30 กันยายน 57  
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              ส่วนท่ี 3

        รายงานการรับจ่ายงบประมาณ



        เครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร

       งบแสดงฐานะการเงิน

     ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 และ 2556

           (หน่วย : บาท)

 สินทรัพย์/งบประมาณ       2557    2556

  งบประมาณที่ได้รับ              416,312 358,183

 - งบอุดหนุนจากหน่วยงานราชการ  223,900 306,680

 - งบสนับสนุน/งบบริจาค    146,756 51,503

 - รายได้จากดอกเบี้ยธนาคาร   95  -

 - งบอื่น ๆ **     45,561  -

  คงเหลือ      64,668  17,511

           (หน่วย : บาท)

 งบประมาณรายจ่าย       2557    2556

  งบรายจ่าย     351,644 340,672

 - ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินโครงการ   281,134 306,680

 - ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร    2,970  4,048

 - ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/ประชุมประจำาปี 1,684  2,575

 - ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง    11,810  9,850

 - ค่าใช้จ่ายด้านการประสานงาน   273  1,537

 - ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์    45,521  5,831

 - ค่าสาธารณูปโภค    1,000  3,400

 - ค่าใช้จ่ายทั่วไป     10,252  6,751

          (นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ)                (นายชัยวัฒน์ ขุนศักดิ์)

      ประธานเครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร               เลขาธิการเครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร

                 ผู้สรุป                            ผู้ตรวจ

 หมายเหตุ   ** งบประมาณกองทุนส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาในท้องถิ่น

 ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในโครงการ) เป็นค่าใช้จ่ายภายในการบริหารองค์กรเท่านั้น
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คณะผู้จัดทำา
 

 ที่ปรึกษาการจัดทำา :  ประธานสภาที่ปรึกษาเครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร

 ผู้สนับสนุนการจัดพิมพ์ : นางสุกุมล คุณปลื้ม 

     อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

     นางสาวโนรา ระดมกิจ 

     ผู้อำานวยการโรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์

     นางสาวปราณีต คงอิ่ม 

     หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพิทักษ์เยาวชน 

 หัวหน้าคณะผู้จัดทำา :  นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ

 คณะผู้จัดทำา :   นายรวิศุทธ์ คณิตกุลเศรษฐ์

     นายคีตพงศ์ นามวัฒน์

     นายชัยวัฒน์ ขุนศักดิ์

 พิสูจน์อักษร :   นายมณฑล กิจวิทยาพงศ์

 ประสานงาน :   นายเมธชนนท์ ประจวบลาภ

 ฝ่ายภาพ :   นายณธีพัฒน์ อัครบวรสิทธิ์

     นายปัญญา ชู

     นายมณฑล กิจวิทยาพงศ์

     นางสาวมธุรส มานะศรี

 ออกแบบโดย :  นายปารณัท กลิ่นหอม

     นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ

 พิมพ์ครั้งที่ 1 :  จำานวน 50 เล่ม เล่มละ 36 หน้า วงเงินงบประมาณ 5,000 บาท

 พิมพ์ที่ :    อภินันทนาการจากมหาวิทยาลัยสยาม 

    38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

    โทร 02-868-6000 , 02-867-8088 www.siam.edu
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