




 รัฐบาลให้ความสำาคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนทุกคน เพื่อให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ

เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของประเทศ โดยให้มีความเพียบพร้อมทั้งความรู้ และความสามารถ 

มีทัศนคติและความคิดในทางสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนเก่งและคนดีของสังคม 

เพื่อจะได้เป็นกำาลังสำาคัญในการพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยประเทศ

 กระผมขอช่ืนชมเครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร ในฐานะที่ เป็นองค์กรเครือข่าย                        

ด้านวัฒนธรรมของเยาวชนท่ีมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาเยาวชนไทยให้มีความรับผิดชอบต่อตนเอง

และสงัคม มจีติสาธารณะ รูจ้กับทบาทหนา้ทีข่องตน ประพฤตปิฏบิตัตินอยูใ่นกรอบความดงีาม และหวังว่า               

เครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร จะเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทย

ให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคม เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์สังคมไทยให้เข้มแข็งและมั่นคงตลอดไป 

 ในโอกาสนี้  กระผมขอส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีมายังเครือข่ายยุวทัศน์ 

กรุงเทพมหานคร และขออวยพรให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีกำาลังกายและกำาลังใจที่

เขม้แขง็เพือ่รว่มกันเปน็พลังอันสำาคญัในการพฒันาสงัคมและประเทศชาตขิองเราใหเ้จรญิกา้วหน้าสบืไป

(หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล)

รัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี





(นายกฤษศญพงษ์  ศิริ)

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

 เด็ กและเยาวชนถือ เป็นท รัพยากรที่ สำ าคัญของชาติ ในการขับ เคลื่ อนประเทศต่อ

ไปในอนาคต การหล่อหลอมให้เด็กและเยาวชนเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ เพื่อใช้

ในการพัฒนาประเทศชาติ  จึ งมีความสำ า คัญ ด้ วยเหตุนี้  หน่วยงานทั้ งภาครัฐและภาค

เอกชนจึ งจำ า เป็น ต้องมี ส่ วนในการส นับสนุน เ ด็กและ เยาวชนใ ห้สามารถพัฒนาตนเอง

ในทุ กด้ าน  เพื่ อ เ ต รี ยมความพร้ อม ในการ เป็ นบุ คคล ใน วัยทำ า ง านที่ มี ศั ก ยภาพ ต่อ ไป 

 กระทรวงวัฒนธรรม เล็งเห็นถึงความสำาคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชน จึงได้มี  

นโยบายสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและวัฒนธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน ซึ่งถือเป็นภารกิจสำาคัญ

ที่กระทรวงให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง โดยเครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร ถือเป็น                                     

เครือข่ายเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ท่ีร่วมขับเคล่ือนงานด้านวัฒนธรรมร่วมกับกระทรวงอย่างเข้มแข็ง         

ม า เ ป็ น ร ะ ย ะ เว ล า ย า วน าน  โ ด ยมี บทบ าทสำ า คั ญ ใ นก า ร เ ป็ น แบบอย่ า ง ที่ ดี ข อ ง เ ด็ ก

และ เยาวชนในการนำ าทุ นทางวัฒนธรรมมา ใช้ ในการพัฒนาตนเอง  ชุ มชนและสั งคม  

 ในโอกาสนี้กระทรวงวัฒนธรรมขอชื่นชมเครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร ที่ร่วมเป็นเครือข่าย

ทางวัฒนธรรมเพื่อขับเคลื่อนงานด้านวัฒนธรรมต่อไปและเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชนใน

การทำางานเพื่อสังคม สุดท้ายนี้ขอให้เครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร จงรักษาความดีนี้ไว้ และขอให้

ประสบผลสำาเร็จตามที่มุ่งหวังไว้ทุกประการ





(นายแพทย์ชาญวิทย์ ทระเทพ)

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข

ประธานสภาที่ปรึกษาเครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร

 ในยุคที่ปัญญาประดิษฐ์มีบทบาทเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้  อุปกรณ์

ต่างๆ สามารถเรียนรู้ได้ที่เรียกกันว่า Learning Machine ขณะเดียวกันสถานการณ์โลกและ

ประเทศไทยกำาลังเข้าสู่ยุคของการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากปัจจัยประชากรที่กำาลังเข้าสู่สังคมสูงอายุ                                                       

สภาพปัญหาและความต้องการ รวมทั้งเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป เด็กและเยาวชนมีสัดส่วน

น้อยลง เมื่อเปรียบเทียบผลการศึกษากับประเทศต่างๆ พบว่าคุณภาพเด็กไทยก็ลดลงในทุกด้าน 

 การพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยให้เป็นนักคิด นักพัฒนาและกล้าแสดงออกในทางที่ ดี  

จึงเป็นหนทางหนึ่งในการเพิ่มคุณภาพของเด็กไทย แม้ว่าเครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร จะม ี

เป้าหมายและเจตนาท่ีดี แต่หากปราศจากยุทธศาสตร์รวมทั้งการดำาเนินการที่ดี ก็ไม่อาจได้ผลลัพธ์

และผลกระทบที่ดีได้ การวัดคุณค่าที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมจึงเป็นสิ่งสำาคัญที่จะต้องทำาให้เป็นงานประจำา  

เพื่อนำากลับมาปรับปรุงยุทธศาสตร์และการดำาเนินการให้ตรงเป้าหมายยิ่งขึ้น การทำางานจึงเป็น 

การเรียนรู้ และพัฒนาอยา่งแท้จริง ในโอกาสครบรอบปขีองการทำางาน เครอืขา่ยยวุทศัน ์กรุงเทพมหานคร 

ไดส้รปุรายงานประจำาปเีพือ่การเรยีนรู้และพฒันาอยา่งตอ่เนือ่ง ซึง่จะนำาไปสู ่Learning Network ในทีส่ดุ





(นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ)

ประธานเครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร

 ปีงบประมาณ 2560 เครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องเป็นปีท่ี 5 หรือคิดเป็นวงเงินรวม 2,189,473 บาท (สองล้านหนึ่งแสนแปด

หมื่นเก้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสามบาทถ้วน) เนื่องจากรัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความสำาคัญของการพัฒนา

คุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนใน 2 มิติ ได้แก่ คุณภาพชีวิตที่ข้องเก่ียวกับระบบสุขภาพ และ

คุณภาพชีวิตที่ข้องเกี่ยวกับการเรียนรู้ด้วยตนเองหรือการพัฒนาศักยภาพสำาหรับเด็กและเยาวชน 

 โดยที่สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) เข้ามามีบทบาทผ่านการสนับสนุน

งบประมาณ เพื่อให้เกิดการเช่ือมประสานระหว่างภาคีพื้นที่ในระดับจังหวัด อาทิ จังหวัดศรีสะเกษ  

จงัหวดัยโสธร จงัหวดันครศรธีรรมราช และจงัหวดัตราด ซึง่ทัง้หมดรว่มดำาเนนิกจิกรรมเพือ่ลดปจัจัยเสีย่ง

ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพในด้านบุหรี่ แอลกอฮอล์ และการพนัน ขณะที่สำานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

ยังคงเป็นกำาลังสำาคัญที่สนับสนุนให้เกิดพื้นที่สื่อสร้างสรรค์ อย่างวารสารคิดส์ดี (KIDS DEE) เป็นปีที่ 3

 ตลอดระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา เครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร ยังคงมุ่งมั่นเพื่อ

ดำาเนินงานด้านเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังว่าระบบและกลไกการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของเด็กและเยาวชนจะมีการเปลี่ยนแปลง ในโอกาสท่ีเครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร                                                                     

จัดทำารายงานประจำาปี 2559 นี้ ผมขอเป็นตัวแทนคณะผู้บริหารขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน  

ท่ีรว่มสนบัสนนุการดำาเนนิงานของหนว่ยงาน ตลอดจนเป็นทีป่รกึษาและรบัฟงั ทีด่ขีองหนว่ยงานเสมอมา 

















เครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 

2554 มีภารกิจ เริ่ มแรก คือปฏิบั ติ งานช่วย เหลือ เด็กและ เยาวชน

ท่ีปร ะสบปัญหาอุ ทกภั ย ในพื้ นที่ ภ าคกลางและภาค ใ ต้  โดยทำ า ง าน 

ในลักษณะ “จิตอาสา” ซึ่งในปี 2555 เครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร            

ได้รับการรับรองให้เป็นเครือข่ายทางวัฒนธรรม จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม  

ภายใต้พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พุทธศักราช 2553 จึงทำาให้มี

ภารกิจการส่งเสริมงานด้านวัฒนธรรม และลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพของ

เด็กและเยาวชนไทย รวมไปถึงภารกิจส่งเสริมการผลิตสื่อปลอดภัยสร้างสรรค์
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 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2559 นายกมล สุขสมบูรณ์         

ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี เป็น

ประธานในพิธีแถลงข่าวเปิดตัวภาพยนตร์  เรื่ อง  

The Assassin : ฆาตกร ภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกท่ี  

“เด็กคิด เด็กทำา เพื่อเด็กดู” ณ โรงภาพยนตร์ SF                  

Cinema Central World ซึง่ภาพยนตรด์งักล่าวจดัฉายฟร ี

จำานวน 5 รอบ เน่ืองในวันเด็กแห่งชาติ หวังสอด

แทรก  ภัยอันตรายของบุหรี่ที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ                

โดยภาพยนตร์ ได้รับเสียงตอบรับจากประชาชนและ                   

สื่อมวลชนเป็นจำานวนมาก 





 ระหว่างวันที่ 28 - 30 มกราคม 2559 สำานักวิชาการและแผนงาน เครือข่ายยุวทัศน์ 

กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม “ค่ายพัฒนาศักยภาพแกนนำาเยาวชนรู้ทันปัญหาสังคม”                  

รุ่นที่ 1 ณ บ้านพักหาดหฤทัย จังหวัดเพชรบุรี โดยมีเด็กและเยาวชนจากสถาบันการศึกษา

ต่างๆ เข้าร่วมโครงการกว่า 30 สถานศึกษา จำานวนทั้งสิ้น 60 คน 

 คา่ยพฒันาศักยภาพแกนนำาเยาวชนรูท้นัปญัหาสงัคม จดัขึน้โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่สรา้ง

เครือข่ายเยาวชนในสถานศึกษา หวังเป็นภาคีเครือข่ายสำาหรับการรณรงค์ในประเด็นต่างๆ 

เช่น ปัญหาแอลกอฮอล์ ปัญหาบุหรี่ ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ตลอดจนเพื่อสร้าง

องค์ความรู้ในการใช้ชีวิตให้มีสุขภาวะที่ดี เป็นคนดีของสังคม 

 สำาหรบักิจกรรมภายในคา่ยประกอบด้วยการรบัฟงับรรยายหวัขอ้ตา่งๆ การแสดงทกัษะ

คิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหา กิจกรรมแสดงละครสะท้อนปัญหาสังคม เป็นต้น  





 วันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2559 นายวินัย มณฑาพงษ์ ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย สำานักงาน

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส) เป็นประธานในพิธีเปิดเวทีเสวนา                   

หาทางออกปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ณ โรงแรมแม็กซ์ พระราม 9 กรุงเทพมหานคร

 เวทีเสวนาหาทางออกปัญหายาเสพติด จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิด

เห็นจากนักเรียน นักศึกษา เครือข่ายเด็กและเยาวชนจากทั่วประเทศไทย เพื่อมุ่งแก้ไขปัญหา

การใช้สารเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน โดยมีนักเรียน นักศึกษา และเครือข่ายเยาวชน

เข้าร่วมกว่า 60 คน สำาหรับข้อเสนอที่ได้รับทางเครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร ได้นำา

เสนอต่อ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำานวน 5 ข้อ ดังน้ี                                   

(1) สร้างองค์ความรู้ให้เด็กและเยาวชนอย่างจริงจัง (2) การบังคับใช้กฎหมายต้องเข้มงวด   

(3) การสร้างให้ครอบครัวและชุมชนมีความเข้มแข็ง และ (4) สร้างความร่วมมือทุกภาคส่วน





 โครงการ “พัฒนาศักยภาพแกนนำานักเรียนเพ่ือส่ือสารป้องกันภัยจากพนัน” ภายใต้

ความร่วมมือจากศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะเพื่อลดปัญหาจากการพนัน มูลนิธิสาธารณสุข

แห่งชาติ จัดข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังและเสริมสร้างให้เด็กและเยาวชนมีความ

รู้ ความเข้าใจ ทัศนคติใหม่ ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพแกนนำาเยาวชนให้เป็น 

เครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาพนันในสถาบันการศึกษา 

 โครงการดังกล่าว นำาร่องใน 8 สถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์  

โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ 

โรงเรยีนวชิทูศิ โรงเรยีนมธัยมวดัสุทธาราม โรงเรยีนนาหลวง และโรงเรยีนมธัยมบา้นบางกะป ิ

โดยเครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร สนับสนุนงบประมาณให้สถานศึกษาละ 3,000 บาท 

เพื่อจัดกิจกรรมขยายผล





 โครงการ Talk Show สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม เป็นโครงการต่อเนื่องที่ดำาเนินการ 

ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2557 ปัจจุบันมีสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการแล้ว 210 สถานศึกษา  

หรือคิดเป็นนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการกว่า 50,000 คน 

 โดยปีงบประมาณ 2560 มีจำานวน 15 สถานศึกษา เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ จังหวัด

ชลบุรี 4 สถานศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 สถานศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ 4 สถานศึกษา                 

จังหวัดนครปฐม 2 สถานศึกษา และกรุงเทพมหานคร 2 สถานศึกษา 

 โครงการ Talk Show สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม นับเป็นโครงการที่มีความสำาคัญ             

อย่างยิ่ง ในการสร้างองค์ความรู้ปัญหาด้านต่างๆ อาทิ บุหรี่ แอลกอฮอล์ เพศศึกษาฯ                  

ผ่านการถ่ายทอดแบบ Talk Show หรือการพูดแบบเล่าเรื่อง ซึ่งทำาให้ผู้เข้าร่วมโครงการ         

มีความสนุกสนานและมีส่วนร่วมกับกิจกรรมตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรม 





 กระบวนการจดักจิกรรม “จติอาสา” นบัเปน็หวัใจสำาคญั สำาหรบัการพฒันาคนรุน่ใหม่

ให้รู้จักแบ่งปัน และช่วยเหลือสังคม ตามหลักคุณธรรม 4 ประการ ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต 

จิตอาสา ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 

 เครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ สภานักเรียนเขตพื้นที่มัธยมศึกษา                  

เขต 1 และ 2 และสภานักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมสร้างพลัง                 

ความด ี“ปนันำา้ใจ พีใ่หน้อ้ง” โดยการระดมทนุจากประชาชน เพือ่มาปรบัปรงุหอ้งสขุา จำานวน 

2 ห้อง ให้มีสภาพใช้การได้ สะอาดถูกสุขอนามัยตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข  

ณ ห้องเรียนเคลื่อนที่ โรงเรียนบ้านขุนแม่รวม อำาเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

 สำาหรับกิจกรรมสร้างพลังความดี “ปันนำ้าใจ พี่ให้น้อง” ในครั้งนี้ได้รับการบริจาค                   

งบประมาณรวมทั้งสิ้น 50,000 บาท ดำาเนินการเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2559 





 โครงการผลิตวารสาร KIDS DEE ปี 3 (เล่ม 9 - 12) “สื่อสร้างสรรค์สีขาวสำาหรับเด็ก

และเยาวชน : ขจัดสื่อร้าย ขยายส่ือดี” ยังคงได้รับการอนุมัติงบประมาณจากสำานักเฝ้าระวัง                     

ทางวัฒนธรรม สำานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เนื่องจากการผลิตสื่อสร้างสรรค์สำาหรับ

เยาวชนในปัจจุบันนั้นมีจำานวนที่ลดน้อยลง 

 ในปีงบประมาณ 2559 น้ี มีการนำาเสนอเนื้อหาในวารสาร จำานวน 5 ประเด็นหลัก  

ในการออกเผยแพร่ ได้แก่ เรื่องร้อนสำาหรับเยาวชน  เรื่องเพศกับเยาวชน ความคืบหน้าวงการ

เทคโนโลยี สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และกิจกรรมที่น่าสนใจของเยาวชน ซึ่งมีการตีพิมพ์ 

ออกเผยแพรจ่ำานวน 800 เลม่ (เผยแพรผ่า่นสถานศกึษา) และเผยแพรผ่า่นแอพพลเิคช่ัน ISSUU 

ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบปฏิบัติการ IOS และ ANDROID มีผู้อ่านเฉลี่ย 40,000 คน 

 KIDS DEE ปี 3 ได้รับความร่วมมือจากแขกรับเชิญพิเศษที่เป็นที่นิยม ได้แก่ นักแสดงนำา

ภาพยนตร์ The Assassin / ซีรีย์ Love Sick / ซีรีย์ฮอร์โมนวัยว้าวุ่น และเน็ตไอดอล





 เครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ     

ประจำาประเทศไทย (UNICEF THAILAND) ผลติรายการโทรทศันอ์อนไลน ์“Talk of the Youth” 

เผยแพรผ่า่นทาง Youtube Channel : UNICEF Thailand และ Facebook FanPage : YNET-

BANGKOK จำานวน 6 ตอน มีผู้เข้าชมเฉลี่ย 13,000 ครั้ง 

 ภายหลังเครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้ผลิตรายการจับมือ “ศูนย์

คณุธรรม (องคก์ารมหาชน)” บรูณาการงบประมาณเพือ่ผลติรายการ “กลา้ทำาด”ี ภายใตแ้นวคดิ                       

นำาเสนอเนื้อหา “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 22.00 - 23.00 

นาฬิกา ทางสถานีโทรทัศน์ TNN 2 Truevisions (HD 784 และ SD 75) ซึ่งรายการกล้าทำาดี                       

นำาเสนอโดยเป็นแบ่ง เป็น 3 ช่วง ดังนี้ 1) ช่วงกล้าทำาดี นำาเสนอเรื่องราวเยาวชนที่ทำาดีเพื่อสังคม                              

2) ช่วง Talk of the Youth นำาเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์ และช่วงตกผลึกข่าว

   ดำาเนินรายการโดย นายพชรพรรษ์  -  นายเมธชนนท์  ประจวบลาภ 





 ปีงบประมาณ 2559 เครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร 

กำาหนดนโยบายการทำางานเพื่อให้สอดคล้องต่อนโยบายของ

รัฐบาล คือการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน จึงได้ออกคำาสั่งที่ 

12/2558 เร่ือง แต่งต้ังคณะทำางานสนับสนุนการควบคุมปัจจัย

เส่ียงด้านสุขภาพ ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2558 และออกคำาสั่งเพ่ือ

ปรับปรุงคณะทำางาน เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559 ได้แก่ คำาสั่ง

ที่ 2/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะทำางานสนับสนุนการควบคุมปัจจัย

เสีย่งดา้นสขุภาพ มอีงคป์ระกอบจำานวน 17 คน (ผูแ้ทนจากเครอื

ข่ายเยาวชน จำานวน 4 ภาค )โดยกำาหนดให้มีการประชุม จำานวน 

2 ครั้ง เพ่ือหารือการดำาเนินกิจกรรมในพื้นที่ 5 จังหวัด โดยมี

กิจกรรม ดังนี้

 จังหวัดสระบุรี  :  กิจกรรม “ปั่นจักรยานต้านภัย                 

ยาเสพติด” พิชิตเหล้า บุหรี่ หรือกิจกรรมชวนคนที่เรารักมา                                  

ออกกำาลังกายเพ่ือเลิกเหล้า บุหร่ี เป็นของขวัญให้กันและกัน             

จดัโดยเครือข่ายยวุทศัน ์จงัหวัดสระบุรี เม่ือวนัที ่9 ธนัวาคม 2558

 จงัหวดันครศรธีรรมราช : กจิกรรม “มหกรรมวัยใสไร้ควัน 

(บุหรี่)” จัดโดยเครือข่ายยุวทัศน์ นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 18 

มกราคม 2559 

 จังหวัดยโสธร : กิจกรรม “มหกรรมดนตรีสีขาว เพื่อชาว

ยโสธรปลอดบุหร่ี” จัดโดยสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดยโสธร         

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 

 จังหวัดตราด : กิจกรรม True Voice Trat 3 เพื่อรณรงค์

ให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ผ่านการร้องเต้น 

เล่นดนตรี จัดโดยชมรมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนจังหวัด

ตราด เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 

 จงัหวดัศรสีะเกษ : กจิกรรม “รวมพลงัเยาวชนคนรุ่นใหม ่

รวมใจลดปัจจัยเสี่ยง สร้างสุขภาพ” จัดโดยสมาพันธ์เด็กและ 

เยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 









 กรมกิจการเด็กและเยาวชน มีคำาสั่งที่ 667/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

การดำาเนินงานตามมติสมัชชาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ เพ่ือให้มีการติดตามและประเมินผลการดำาเนินงานตาม

มติสมัชชาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ โดยเครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร ร่วมสนับสนุนงบประมาณให้เกิด

การประชุมหารือในมติสมัชชาด้านต่างๆ เช่น ด้านสื่อออนไลน์ ด้านสารเสพติด และด้านการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น               

ระหว่างวันที่ 6-7 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมกรมกิจการเด็กและเยาวชน ปัจจุบันข้อเสนอในเรื่องของ “สาร

เสพติด” ได้เป็นส่วนหนึ่งของประเด็นในสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ประจำาปีงบประมาณ 2559

 เครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร จัดประชุมหารือ

การดำาเนินงานด้านเด็กและเยาวชนกับสภานักเรียนในสังกัด 

กรงุเทพมหานคร (สนศ) และสำานกังานคณะกรรมการการศึกษา                     

ข้ันพืน้ฐาน (สพฐ) เพ่ือพัฒนากจิกรรมดา้นจติอาสา และกจิกรรม

ด้านส่งเสริมสุขภาวะ 

 สำานักงาน สสส. สนับสนุนเครือข่าย    

ยวุทศัน ์กรงุเทพมหานคร จดัประชมุหารอืแกน

นำาเด็กและเยาวชนจากทั่วประเทศไทย ในการ

ผลกัดนั (รา่ง)พระราชบญัญตัคิวบคุมผลติภณัฑ์

ยาสบู ฉบับใหม ่เมือ่วนัที ่17 พฤศจิกายน 2558





 เครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร ร่วมสนับสนุนการ              

จัดงานวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำาปี 2559 ผ่านกิจกรรม “มหกรรม

รวมพลังเยาวชนคนรุ่นใหม่ต้านภัยบุหรี่” จัดโดยสมาพันธ์เด็กและ

เยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี และลานออด

หลอด (ลานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ) 

 เครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรม “มหกรรมเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ   

เทิดพระเกยีรต ิ70 ป ีทรงครองราชย์”โดยมรีองผูว้า่ราชการจงัหวดั เปน็ประธานในพธิ ีสำาหรบักจิกรรมประกอบ

ด้วย การนำาเสนอผลงานของสถานศึกษาในกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมเปิดพื้นที่สร้างสรรค์สร้างสุขและ

การเสวนาปกป้อง Gen Z คนรุ่นใหม่ไม่สูบบุหรี่ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม





 เครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร โดยสำานักงานประธาน กำาหนดจัดกิจกรรมศึกษาดู

งานใหแ้กบ่คุลากรประจำาปีงบประมาณ 2559 ณ กรงุฮานอย สาธารณรฐัสงัคมนยิมเวยีดนาม 

ระหว่างวันที ่23 - 24 สิงหาคม 2559 ซึง่ในป ี2559 มบีคุลากรทีไ่ดร้บัทนุศกึษาดงูาน จำานวน 7 คน 

ไดแ้ก ่นายพชรพรรษ ์ประจวบลาภ I นางสาวกาญจนา วจิติรบรูพา I นายณธพีฒัน ์อคัรบวรสทิธิ ์I          

นายสรุเชษฐ์ โพธิแ์สง I นางสาวมธรุส มานะศร ีI นางสาวภรูชิญา ใจวงษ ์และนายรฐัธรรมนญู ท่ังทอง 

 

 สำ าหรั บสถานที่ ศึ กษาดู ง าน ในครั้ ง น้ี ประกอบด้ วย  ( 1 )  การ เข้ าคารวะ 

นางสาววันทนีย์ วิพุธวงศ์สกุล อัครราชทูตไทยประจำากรุงฮานอย พร้อมทั้งรับฟังบรรยาย

ระบบเศรษฐกิจ การใช้ชีวิตและวัฒนธรรม ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (2) วัดเนิน

หยก (3) ทะเลสาบคืนดาบ (4) เจดีย์เตริ่นกว๊อก (5) สุสานโฮจิมินห์ (6) เจดีย์เสาเดียว (7) 

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์โฮจิมินห์ และการแสดงวัฒนธรรมเวียดนาม “หุ่นกระบอกนำ้า” 





 วันที่ 19 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมมิโด้    

เค รือข่ ายยุ วทัศ น์  กรุ ง เทพมหานคร จัดกิจกรรมแถลงผลงานครบรอบ 5 ปี   

เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันก่อตั้งหน่วยงาน (15 มิถุนายน 2554) ภายใต้ชื่อกิจกรรม  

“ก้าวข้ามครึ่งทศวรรษ ยุวทัศน์ เพื่ออนาคตเด็กไทย” ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ

หลายท่านเข้าร่วมงาน อาทิ ดร.นพดล กรรณิกา อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง

แรงงาน , ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม , ผู้บริหารมหาวิทยาลัย

หอการค้าไทย , ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม , ผู้บริหารมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหร่ี

 เครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร กำาหนดจัดการประชุมคณะกรรมการบริหาร           

หนว่ยงาน ประจำาปจีำานวน 2 ครัง้ ครัง้ที ่1 วนัที ่10 ตลุาคม 2558 ณ โรงแรมมโิด ้สะพานควาย 

ครั้งท่ี 2 วันที่ 24 ธันวาคม 2558 ณ สำานักงาน สสส. และการประชุมนอกสถานที่เพื่อ

จัดทำายุทธศาสตร์การดำาเนินงานประจำาปีงบประมาณ 2560 เมื่อวันท่ี 27 เมษายน 2559                        

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำาบลแสมสาร อำาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 





เปิดตัวโครงการ Gen Z G Strong : ไม่สูบ

 มูลนิ ธิ รณรงค์ เ พ่ือการไม่สูบบุห ร่ี  และ                     

เครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร แถลงข่าวเปิด

ตัวโครงการ Gen Z Gen Strong : เลือกไม่สูบ                        

วันที่ 17 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมเอเชีย ซึ่งมีเหล่า

นักแสดงจากซีรีย์ฮอร์โมนวัยว้าวุ่น อาทิ  น้องสกาย 

น้องต้นหน และศิลปินนักร้องอย่าง เติร์ด กามีกาเซ่ 

เข้าร่วม มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างค่านิยมคนรุ่นใหม่ใน                 

Generation Z ไม่ข้องเกี่ยวกับบุหรี่ 

 จากข้อมูลการสำารวจสถานการณ์การบริโภค

ยาสูบของประชากรไทยในช่วง 24 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 

2534 - 2558) พบวา่ จำานวนผูส้บูบหุรีล่ดลงจาก 12.2 

ล้านคน ในปี 2534 เป็น 10.9 ล้านคน ในปี 2558 

ในจำานวนนี้ พบว่าเป็น Gen Z ที่มีอายุ 15 - 18 ปี                 

3.1 แสนคน ซึ่งหากเราช่วยกันปกป้อง Gen Z 

จากการเริ่มสูบบุหรี่ได้สำาเร็จ ก็จะสามารถลดนักสูบ

หน้าใหม่ได้ถึงร้อยละ 90 แต่จากผลสำารวจนั้นยังพบ

ว่ามีการลดลงที่ไม่ชัดเจนมากพอ เนื่องจากยังมีสิ่งเร้า 

มีสิ่งดึงดูดใจให้สูบบุหรี่ 

ประชุมวิชาการควบคุมยาสูบ 6 ประเทศ 

 วันที่  16 ธันวาคม 2558 เครือข่ายยุว

ทัศน์ กรุงเทพมหานคร เป็นตัวแทนเยาวชนไทยเข้า

ร่วมการประชุมวิชาการการควบคุมยาสูบอาเซียน                          

(ภาคเยาวชน) 6 ประเทศ ณ โรงแรมเดอะสุโกศล





แถลงขา่ว 15 ล้านชือ่สนบัสนนุ พรบ.ยาสบูฯ

 วันที่ 5 เมษายน 2559 เครือข่ายยุวทัศน์ 

กรุงเทพมหานคร ร่วมแถลงข่าว 15 ล้านรายช่ือ

สนับสนุน (ร่าง) พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ฉบับ

ใหม่ เพื่อให้รัฐบาลเร่งรัดการออกกฎหมายดังกล่าว                   

ซึ่งจะมีส่วนต่อการลดนักสูบหน้าใหม่

แถลงข่าว 3 ล้าน 3 ปี ชวนเลิกบุหรี่ทั่วไทย

 วันที่ 29 สิงหาคม 2559 สมาพันธ์เครือ

ข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ จัดแถลงข่าว

โครงการ 3 ล้าน 3 ปี ชวนคนไทยเลิกบุหรี่ทั่วไทย 

ถวายเป็นพระราชกศุลแดใ่นหลวงรชักาลที ่9 ณ ศนูย์

การค้าเอสพลานาดรัชดา 

พัฒนาทักษะเครือข่ายผู้นำาเยาวชน  
 ระหว่างวันที่ 21-22 ตุลาคม 2558 เครือข่าย

ยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร ส่งผู้นำาเยาวชนจำานวน            

6 คน เข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร 

เชิงประเด็นสำาหรับการสนับสนุน (ร่าง) พรบ.ยาสูบฯ 

ณ โรงแรมระยองรีสอร์ท จังหวัดระยอง 

ประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ 

 วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ผู้แทนเครือข่าย

ยวุทัศน ์กรงุเทพมหานคร ร่วมเสวนาเยาวชนกบับหุร่ี 

ความท้าทายลดนักสูบหน้าใหม่ผ่าน Gen Z : ไม่สูบ

ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพมหานคร 

กิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลกปี 2559 

 วนัท่ี 29 พฤษภาคม 2559 เครอืขา่ยเยาวชน

ร่วมกับ Ash Thailand จัดกิจกรรมสร้างกระแส             

วันงดสูบบุหรี่โลก ณ สถานีรถไฟฟ้าอนุสาวรีย์





เวทสิีทธเิดก็ ครัง้ที ่26“กา้วทนัสือ่ รูท้นัสทิธ”ิ

 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 กรมกิจการเด็ก

และเยาวชน โดยสภาเดก็และเยาวชนแหง่ประเทศไทย  

จัดงานเวทสีทิธเิดก็ ครัง้ที ่26 ภายใตห้วัข้อ “BE SMART 

& SAFE ONLINE : ก้าวทันสื่อ รู้ทันสิทธิ...ออนไลน์” 

ณ ศูนย์ประชุมองค์การสหประชาชาติ เพื่อพัฒนาและ

เสริมสร้างให้เด็กและเยาวชน มีทักษะในการเข้าถึงสื่อ 

และสามารถวิเคราะห์ประเมินสื่อจากอินเตอร์เน็ตได้

อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย  

รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน

 โดยเครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร  

ในฐานะเครือข่ายข่ายเยาวชนได้เข้าร่วมกิจกรรม        

ดังกล่าว พร้อมท้ังมีข้อเสนอเชิงนโยบาย ด้านการรู้ 

เท่าทันสื่อออนไลน์ ไปยังรัฐบาลเพ่ือเร่งรัดจัดทำา

นโยบายให้เป็นรูปธรรม

ผู้ทำาคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม 

 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 นายพชรพรรษ์  

ป ร ะ จ ว บ ล า ภ  ป ร ะ ธ า น เ ค รื อ ข่ า ย ยุ ว ทั ศ น์  

กรุงเทพมหานคร เป็นผู้แทนเครือข่ายฯ เข้ารับรางวัล

ผู้ทำาคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำาปี             

งบประมาณ 2558 (ระดับส่วนราชการ/กรม/องค์การ 

มหาชน) ด้านการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม โดยมีผู้แทน

อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีมอบ





คนรุ่นใหม่ “รักสร้างสรรค์..วันวาเลนไทน์” 

 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 กระทรวงวัฒนธรรม 

จัด กิจกรรม “Talk Talent” รักสร้างสรรค์   

วันวาเลนไทน์ โดยมีผู้บริหารเครือข่ายยุวทัศน์  

กรุงเทพมหานคร ร่วมเป็นกรรมการตัดสินกิจกรรม   

ณ ห้องประชุม ชั้น 6 บริษัท อสมท จำากัด (มหาชน)

ยกร่างยุทธศาสตร์การรู้เท่าทันสื่อ ปี 2559 

 วันที่ 31 มีนาคม 2559 ผู้แทนเครือข่าย                    

ยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติ

การกำาหนดทิศทางการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ 

รู้ เท่าทัน ส่ือ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ขับเคลื่อนแผน

ยุทธศาสตร์ “รู้เท่าทันสื่อ”เพื่อความเป็นพลเมืองใน

ระบอบประชาธปิไตย จดัโดย สำานกังานคณะกรรมการ

กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ฯ (กสทช)

หารือผู้ทรงอิทธิพลในโลก “ออนไลน์”  

 วันที่ 24 กรกฎาคม 2559 ผู้แทนเครือข่าย

ยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร ร่วมการประชุมเพื่อแลก

เปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางความร่วมมือกับ

เครือข่ายผู้ทรงอิทธิพลต่อความคิดเด็กและเยาวชน

บนโลกออนไลน์

สานพลังปกป้องเด็กและเยาวชนจากสื่อฯ 

 วันที่ 16 กันยายน 2559 ผู้บริหารเครือ

ข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมการประชุม 

สานพลังปกป้องเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อ

ออนไลน์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตาม

ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและ

เยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ พุทธศักราช 2560-

2564 จัดโดย มลูนิธอินิเทอรเ์นต็รว่มพฒันาไทย และ

สำานกังานคณะกรรมการกจิการกระจายเสีย่ง กจิการ

โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช) 

ณ ห้องคริสตรัล โรงแรมเซ็นจูรี่ กรุงเทพมหานคร





รวมพลคนเครือข่ายสมัชชาการศึกษา   

 ระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม 2559 เครือ

ข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมโครงการ “รวม

พลคนเครือข่ายสมัชชาการศึกษา” ครั้งที่ 1 ประจำาปี

งบประมาณ 2559 จัดโดยสำานักงานเลขาธิการสภา             

การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงแรมมิราเคิล 

แกรนด์ ถนนวิภาวดีรังสิต 

 โครงการ “รวมพลคนเครือข่ายสมัชชาการ

ศึกษา” จัดขึ้นภายหลังสำานักงานเลขาธิการสภาการ

ศึกษา จัดรับฟังความคิดเห็นของภาคประชาสังคม 

ภาคเยาวชน เพื่อระดมความคิดเห็นข้อเสนอทางการ

ศึกษา ทั้ง 4 ภาค ของประเทศไทย อาทิ การรับ

ฟังและการจัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือสมัชชาการ

ศึกษา กรุงเทพมหานคร วันที่ 25 เมษายน 2559 

และวันที่ 30 มิถุนายน 2559 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

สำาหรบัวตัถปุระสงคข์องการจดัสมชัชาการศกึษาในคร้ัง

นี้คือ เพื่อร่วมกับภาคีเครือข่ายสมัชชาการศึกษา 77 

จังหวัด ประกาศเจตนารมณ์ของภาคีเครือข่ายสมัชชา

การศึกษา อย่างเป็นทางการ ตามแนวทางการดำาเนิน

งานสมัชชาการศึกษา ที่ได้ประมวลสรุปจากแนวคิด

ของภาคีเครือข่ายและสนับสนุนส่งเสริมเครือข่ายสมัช

ชาการศึกษาให้เป็นเครื่องมือหลักในการปฏิรูปการ

ศึกษาชาติ





เสวนาหัวข้อ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” 

  วันที่ 2 ตุลาคม 2558 ประธานเครือข่าย                

ยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมเสวนาแสดงความ

คดิเหน็ตอ่การจดัการศกึษาตามนโยบาย “ลดเวลาเรยีน

เพิม่เวลารู”้ ของกระทรวงศกึษาธกิาร จดัการเสวนาโดย

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ร่วมกำาหนดแนวทางการประเมินสถานศึกษา 

  วันที่ 26 ตุลาคม 2558 เครือข่ายยุวทัศน์  

กรุงเทพมหานคร ร่วมกำาหนดกรอบแนวทางการ  

ประเมินสถานศึกษา ของ สมศ. หวังยกระดับการ 

ประเมินคุณภาพสถานศึกษาภายนอก 



หารือร่วมเอกอัครราชทูตฟินแลนด์   
 วันที่ 9 มีนาคม 2559 ผู้แทนเครือข่ายยุวทัศน์ 

กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมหารือแลกเปลี่ยนประเด็น  

การพฒันาทางการศึกษาระหวา่งประเทศไทยและประ

ประเทศฟินแลนด์ กับเอกอัครราชทูตฟินแลนด์ 

แถลงข่าวผลสำารวจต้นทุนชีวิตเด็กนักเรียน  

 วันที่ 28 เมษายน 2559 เครือข่ายยุวทัศน์  

กรุงเทพมหานคร ร่วมแถลงข่าวผลสำารวจ “ต้นทุน

ชีวิตเด็กนักเรียนต่อการสอบเข้าอุดมศึกษาไทย”         

จดัโดยสำานกังานส่งเสรมิสังคมแห่งการเรยีนรูแ้ละคณุ

ภาพเยาวชน (สสค) กรุงเทพมหานคร

ร่วมเสวนาจัดการศึกษาทางเลือก   

 วันที่ 28 สิงหาคม 2559 ประธานเครือข่าย 

ยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมการเสวนาเกี่ยวกับ

ระบบจัดการเรียนการสอนแบบ “ทางเลือก” ซึ่งเป็น

ส่วนสำาคัญที่จะทำาให้เด็กนอกระบบได้รับการพัฒนา

องคค์วามรูท้างวชิาการ สามารถนำาไปประกอบอาชพี

ได้ในอนาคต จัดโดยสมาพันธ์การศึกษาทางเลือกฯ





กิจกรรมค่าย “สัญญาใจ สายใยครอบครัว” 

 กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมกิจการเด็ก

และเยาวชน ร่วมกบัเครอืขา่ยยวุทศัน ์ กรงุเทพมหานคร 

จดักิจกรรม “คา่ยสญัญาใจ สายใยครอบครวั” จำานวน 

3 รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 25-27 ธันวาคม 

2558  โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ รุ่นที่ 2  

ระหว่างวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนมัธยม

สุวิทย์เสรีอนุสรณ์ และรุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 26-28 

กุมภาพันธ์ 2559 โดยทั้ง 3 รุ่นจัดขึ้น ณ โรงแรม              

อะเดรียติก พาเลซ พัทยา จังหวัดชลบุรี 

 สำ าหรั บกิ จกรรมค่ า ย  “ค่ า ยสัญญา ใจ                       

สายใยครอบครัว” ที่จัดขึ้นมีวัตถุประสงค์ เพื่อ 

สง่เสรมิใหเ้ด็กและเยาวชนมโีอกาสเรยีนรูร้ว่มกนั และ

ใชช้วีติรว่มกบัครอบครัวอยา่งมคีวามสขุ ตลอดจนเพือ่               

เรี ยนรู้ ปัญหาสั งคมที่ เกิดขึ้ น ในชี วิตประจำ าวัน 

โดยกิจกรรม “ค่ายสัญญาใจ สายใยครอบครัว”  

แบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือระยะที่ 1 สร้างความคุ้นเคย 

โดยการนำาเหล่านักแสดง ศิลปิน ขวัญใจวัยรุ่นร่วม   

แลกเปลี่ยนเรื่องราววัยรุ่นกันถึงสถานศึกษาของ

ตนเอง ระยะที่ 2 คือการพาไปเข้าค่าย จำานวน 3 วัน  

ซึ่ งกิจกรรมทั้ ง  3 รุ่นนั้นได้รับความร่วมมือจน 

ประสบความสำาเร็จไปด้วยดี 





เวทีการมีส่วนร่วม “สิทธิเยาวชน” ครั้งที่ 1

 ระหว่างวันท่ี 20-22 พฤศจิกายน 2558                      

ผู้บริหารเครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร เข้าร่วม 

“เวทีสิทธิเยาวชน คร้ังท่ี 1” หัวข้อ การมีส่วนร่วม

เปลี่ยนแปลงสังคมของเยาวชนนักกิจกรรม จัดโดย

มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม

แถลงข่าวสนับสนุน พ.ร.บ.การป้องกันฯ
 วันที่  27 กรกฎาคม 2559 นายมณฑล

กิ จ วิ ท ย า พ ง ศ์  หั ว ห น้ า สำ า นั ก วิ ช า ก า ร แ ล ะ

แ ผ น ง า น  ร่ ว ม ขึ้ น เ ว ที แ ถ ล ง ข่ า ว ใ น หั ว ข้ อ  

“พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ

ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เด็กและเยาวชนได้ประโยชน์                      

จริงหรือ ?” เพื่อสนับสนุนแนวทางการดำาเนินงาน

ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมใน 

วัยรุ่นให้เป็นรูปธรรมตามที่พระราชบัญญัติกำาหนด 

ซึ่งพระราชบัญญัติดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ในวันศุกร์  

ที่ 29 กรกฎาคม 2559 จัดโดยกระทรวงสาธารณสุข 

เสวนายุทธศาสตร์ถุงยางอนามัยแห่งชาติ 

 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 ประธานเครือ

ข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมเสวนาในงาน 

แถลงข่าว “ยุทธศาสตร์ถุงยางอนามัยแห่งชาติ  

พทุธศกัราช 2558-2562” จัดโดยกระทรวงสาธารณสขุ

ประชุมวชิาการเรือ่ง “พนนัในยคุเปลีย่นผา่น” 

 วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ผู้บริหารเครือข่าย

ยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง 

“การพนนัในสงัคมทีเ่ปลีย่นผา่น” และกจิกรรมประชมุ

เชิงปฏิบัติการ “วันปล่อยของจัดทัพรับมือศึกผีพนัน”

สมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ 

 ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2559 เข้าร่วม

สมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ในหัวข้อ 

“ทักษะชีวิตเด็ก-เยาวชน เสริมภูมิ เสริมตน พ้นยา” 



งบแสดงฐานะรายรับรายจ่าย 

เครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2558

            (หน่วย : บาท)

สินทรัพย์/งบประมาณ         2559     2558

 งบประมาณที่ได้รับ            2,189,473           960,082

 - งบอุดหนุนจากหน่วยงานราชการ          1,577,100           792,040

 - งบอุดหนุนจากหน่วยงานระหว่างประเทศ          240,000        -

 - งบบริจาค                 372,303           149,680 

 - รายได้จากดอกเบี้ยธนาคาร             70                136

            (หน่วย : บาท)

รายละเอียดรายจ่ายประจำาปี

 งบรายจ่าย              2,179,304   941,856

 - รายจ่ายดำาเนินโครงการ            2,037,489   810,782

 - รายจ่ายด้านบุคลากร              107,055     49,262

 - รายจ่ายด้านฝึกอบรม          8,254           -

 - รายจ่ายด้านการเดินทาง          15,222       15,299 

 - รายจ่ายด้านประสานงาน              4,043           8,081

 - รายจ่ายด้านวัสดุ อุปกรณ์และครุภัณฑ์         5,246       42,752

 - รายจ่ายด้านสาธารณูปโภค         1,995               7,500

 - รายจ่ายทั่วไป      -               8,180

 คงเหลือ           10,169             18,226

สัดส่วนการได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำาปีงบประมาณ 2559





 คณะผู้จัดทำ�

 ที่ปรึกษาการจัดทำา  : สภาที่ปรึกษาเครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร

 ผู้สนับสนุนการจัดพิมพ์ : สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส)

      สำานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

      นายสนธยา คุณปลื้ม 

      อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

     

 หัวหน้าคณะผู้จัดทำา  : นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ 

 คณะผู้ช่วยการจัดทำา : นายมณฑล กิจวิทยาพงศ์

 ประสานงาน   : นายเมธชนนท์ ประจวบลาภ

      นายรัฐธรรมนูญ ทั่งทอง

 ฝ่ายภาพ   : นายสุรเชษฐ์ โพธิ์แสง

      นายสิรวิชญ์ โรจน์วัฒนาศิริ

      นางสาวสุขสันต์ เสลานนท์ 

 ออกแบบรูปเล่ม  : นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ

      นางสาวปิติพร สุขสุวรรรณ

      นายสิรวิชญ์ โรจน์วัฒนาศิริ

 พิสูจน์อักษร    : กลุ่มอำานวยการและบริหาร

 พิมพ์ครั้งที่ 1   : จำานวน 50 เล่ม

      บริษัท จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์ จำากัด 






