ปัจจุบันประเทศไทยกำ�ลังพัฒนาในทุกๆ ด้าน ทั้งระบบของสังคมเพื่อให้มีความทันสมัยทัดเทียมสังคมโลก โดยเปิดรับเทคโนโลยี
และอุปกรณ์สมัยใหม่จ�ำ นวนมากเข้ามาปรับใช้ในวิถชี วี ติ โดยเฉพาะในด้านการสือ่ สารทีส่ ง่ ผลให้คนในสังคมสามารถแลกเปลีย่ นเรียนรูข้ อ้ มูล
ข่าวสารผ่านสื่อหลากหลายประเภทได้อย่างรวดเร็วและไร้ขีดจำ�กัด การไหลบ่าของข้อมูลข่าวสารต่างๆ อย่างไร้พรมแดน ได้นำ�พากระแส
วัฒนธรรมที่หลากหลายทั้งที่มีคุณค่าและด้อยค่าปะปนกัน ซึ่งบางส่วนส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและสังคมไทยทำ�ให้วัฒนธรรม อันดีงาม
แปรเปลี่ยนไป คนไทยบางส่วนเริ่มถอยห่างจากศรัทธาความเชื่อในศาสนาธรรมและจริยธรรม อันเป็นหลักใน การดำ�เนินชีวิตทำ�ให้เกิด
ภาวะความเสื่อมทางศีลธรรมและจริยธรรมอย่างน่าวิตก ประกอบกับประชาชนในสังคม โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนได้ปล่อยปละละเลย
แบบแผน ค่านิยม และวิถีชีวิตอันดีงามของไทย และหันไปชื่นชมวัฒนธรรมต่างชาติโดยขาดการเลือกสรร ทำ�ให้เอกลักษณ์ความเป็นไทย
เริ่มที่จะสูญหายไป จนอาจก่อให้เกิดปัญหาทางวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องหลายประการ ทั้งนี้ สถานการณ์ดังกล่าวข้างต้นจะบรรเทาลงได้
หากคนส่วนใหญ่ในสังคมมีความรูค้ วามสามารถทีจ่ ะเลือกสรรกลัน่ กรองนำ�เอาสิง่ ดีงามมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับวิถชี วี ติ พืน้ ฐานวัฒนธรรม
ไทย และรูเ้ ท่าทันกระแสการเปลีย่ นแปลง ก็จะทำ�ให้สังคมไทยสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ รวมทัง้ พัฒนาอย่างสมดุลและยัง่ ยืน
ได้
		
กระทรวงวัฒนธรรมได้เล็งเห็นถึงความสำ�คัญของบริบททางสังคมและวัฒนธรรมทีเ่ กิดขึน้ ดังกล่าว จึงได้มนี โยบายในการ
สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเด็กและเยาวชน โดยได้สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการ
ดำ�เนินกิจกรรมสร้างสรรค์ตา่ งๆ ของกระทรวงวัฒนธรรม ภายใต้แนวคิด “เด็กคิด เด็กทำ� เด็กนำ�เสนอ” ซึง่ เครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร
ถือเป็นเยาวชนรุน่ ใหม่ทใี่ ห้ความสำ�คัญกับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมอย่างแท้จริง ซึง่ กระทรวงวัฒนธรรมได้เล็ง
เห็นความสำ�คัญและความเข้มแข็งของเครือข่ายดังกล่าว จึงได้รับรองให้เครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร เป็นเครือข่ายทางวัฒนธรรม
เพื่อให้การทำ�งานร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
		
โอกาสนี้ ในนามของกระทรวงวัฒนธรรม ขอชื่นชมและเป็นกำ�ลังใจให้เครือข่ายยุวทัศน์ มุ่งมั่นในการขับเคลื่อนงาน
วัฒนธรรมต่อไป และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชนได้ใช้เป็นต้นแบบในการทำ�งานเพื่อสังคม สุดท้ายนี้ ขอให้เครือข่ายยุวทัศน์
กรุงเทพมหานคร จงรักษาความดีนี้ไว้ และขอให้ประสบผลสำ�เร็จตามที่มุ่งหวังไว้ทุกประการ

REPORT YNET 3

ในโอกาสที่ เครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร ได้ดำ�เนินงานครบรอบ 4 ปี ผมขอแสดงความยินดีและชื่นชมการทำ�งาน
ของแกนนำ�และสมาชิกของเครือข่ายทุกคน ในฐานะที่ทุกคนเป็นตัวอย่างของผู้นำ�เยาวชนคนรุ่นใหม่ ที่ทุ่มเททั้งแรงกายและ
แรงใจในการทำ�งานสนับสนุนด้านสังคมรอบด้านกับหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ที่ร่วมเป็นแกนนำ�เยาวชนในการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พุทธศักราช 2554 โดยได้ร่วมสนับสนุน
และผลักดันร่างกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่ ซึ่งเป้าหมายหลัก คือ การป้องกันเยาวชนไม่ให้ตกเป็นทาสของการ
เสพติดบุหรี่ โดยหนึ่งในกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำ�เนินงานคือการเดินสายทอล์คโชว์ชี้แจงร่าง พระราชบัญญัติ ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
สร้างความรู้และสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเพื่อน ๆ เยาวชนคนรุ่นใหม่ด้วยกันมากว่า 3,000 คน ทั่วประเทศไทยในปี 2558 นี้
การที่เยาวชนเป็นแกนนำ�ในการขับเคลื่อนและร่วมรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่เอง เป็นเรื่องที่สำ�คัญและมีประโยชน์มาก
เพราะเยาวชนพูดกับเยาวชนเอง จะเข้าใจกันดีกว่าที่ผู้ใหญ่พูดกับเยาวชน ในการสื่อสารให้เพื่อนเยาวชนด้วยกันรู้ว่า เยาวชน
คือเป้าหมายทางการตลาดของบริษัทบุหรี่
ทีส่ �ำ คัญการทีเ่ ยาวชนออกมาร่วมรณรงค์ไม่สบู บุหรี่ จะทำ�ให้ผกู้ �ำ หนดนโยบายของประเทศเห็นความสำ�คัญของการควบคุม
ยาสูบมากขึ้น โดยเฉพาะการควบคุมกลยุทธ์การตลาดของบริษัทบุหรี่
และเนื่องจากงานควบคุมยาสูบมีหลากหลายมิติ ทั้งการสื่อสาร การสร้างเครือข่าย การสร้างความรู้ การเข้าพบ
ผู้กำ�หนดนโยบาย การผลักดันนโยบาย ซึ่งประสบการณ์ที่เยาวชนได้จากการทำ�งานรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ ทำ�ให้เกิดทักษะที่เป็น
ประโยชน์ในการนำ�ไปปรับใช้กับการทำ�งานด้านอื่น ๆ ในอนาคต
ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานของเครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร จะมีการดำ�เนินการอย่างต่อเนื่อง มั่นคงและยั่งยืน
และผมมั่นใจว่า ทุกฝ่ายในสังคมไทยจะชื่นชมและยินดีสนับสนุนงานของเยาวชนเครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร ตลอดไป

REPORT YNET 4

ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและความมั่นคงที่เกิดขึ้นทั่วโลก แสดงออกมาในรูปของวิกฤตต่างๆ
ไม่ว่าจะเป็นด้านการเงินการคลังในประเทศจีนและยุโรปที่กำ�ลังปั่นป่วนและตลาดหุ้นที่ฉุดลากให้ตกตํ่าทั่วโลก ความขัดแย้งจนเกิดสงครามและการ
จลาจลเข่นฆ่ากันเพราะความเชือ่ ทางศาสนาและความแตกต่างทางชาติพนั ธุแ์ ละสีผวิ การแย่งชิงหมูเ่ กาะทีม่ ที รัพยากรธรรมชาติระหว่างประเทศ ปัญหา
ผู้อพยพจากภัยสงครามและการก่อการร้าย ซึ่งทุกประเทศจำ�เป็นที่จะต้องตั้งหลักให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เพื่อมิให้มีผลกระทบอัน
ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนและเสียผลประโยชน์ของประเทศ
แต่แทนที่จะมีความพร้อมและดำ�เนินยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์และบรรเทาผลกระทบในทางลบแก่ประเทศชาติและ
ประชาชนตามสถานการณ์โลก ประเทศไทยกลับกลายเป็นส่วนหนึ่งของความปั่นป่วนด้วยสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองการปกครอง กระทบ
ต่อเนื่องไปก่อให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจ ความแตกต่างของความเห็นของกลุ่มต่าง ๆ ในสังคมจนเกิดปัญหากระทบไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
การขยายตัวของการก่อการร้าย เกิดความเสียหายและเดือดร้อนไปทุกภาคส่วน จนสูญเสียบทบาทของความเป็นผูน้ �ำ ในภูมภิ าค และกำ�ลังจะกลายเป็น
ประเทศทีถ่ กู โดดเดีย่ ว ปัญหาทัง้ หมดในประเทศนีเ้ กิดขึน้ ได้เพราะทุกคนในสังคมทุกระดับช่วยกันลากจูงกันมาจนถึงจุดนี้ ต่างแย่งชิงอำ�นาจ ประโยชน์
ให้ตนเองและพวกพ้อง ต่างไม่รกั ษาประโยชน์สว่ นรวมและร่วมกันทำ�ลายหลักการและกฎเกณฑ์ ต่างคนต่างไม่ท�ำ หน้าทีข่ องตน และพากันแย่งทำ�หน้าที่
ของคนอื่น ต่างชี้นิ้วว่าคนอื่นไม่ดีและ แย่งกันใช้อำ�นาจของผู้อื่น และยังไม่เห็นทิศทางที่จะเดินไปข้างหน้าให้พ้นจากความมืดมน
เครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร ในฐานะทีเ่ ป็นองค์กรเยาวชนด้านวัฒนธรรม ซึง่ มีบทบาทในการพัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
และปัญหาทางสังคม เป็นคนรุ่นใหม่ที่จะต้องอยู่ในประเทศนี้ต่อไปอีกยาวนาน ถือเป็นประทีปอันเป็นความหวังของประเทศในอนาคต จึงควรศึกษา
สถานการณ์ของโลกและของประเทศไทย เพือ่ เป็นบทเรียนทีไ่ ม่ควรปล่อยให้เกิดความผิดพลาดเช่นนีอ้ กี ในอนาคต เยาวชนรุน่ ใหม่จะต้องสร้างวิสยั ทัศน์
ใหม่ของประเทศไทย คือสังคมทีอ่ ยูเ่ ย็นเป็นสุข ครอบครัวอบอุน่ ทุกคนมีสขุ ภาพแข็งแรง มีงานทำ� ได้รบั ค่าแรงเพียงพอ มีสทิ ธิเสรีภาพ มีการเติบโตอย่าง
ต่อเนือ่ งยัง่ ยืน ประเทศไทยในอนาคตทีม่ กี ลไกและหลักเกณฑ์ในการจัดการความขัดแย้ง ทุกคนรับฟังความแตกต่างทางความคิด ยอมรับสิทธิและความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม ศาสนา รวมทัง้ จัดการความเห็นทางการเมืองทีแ่ ตกต่าง ให้เกิดความสมดุล ลงตัว จนเกิดข้อสรุปอันนำ�ไปสูป่ ระโยชน์โดยรวม
ของประชาชนและประเทศไทยได้อย่างแท้จริง ในโอกาสที่เคยร่วมกิจกรรมอันเป็นประโยชน์แก่สังคมของเครือข่ายยุวทัศน์นี้ ขอให้อดทน มุ่งมั่นฝึกฝน
ตนเอง รับฟังกันและกัน เรียนรู้และร่วมกันหาข้อสรุปที่ดีที่สุด ในการทำ�ประโยชน์แก่ประเทศชาติ เช่นที่ผ่านมาต่อไป เชื่อว่าอนาคตของประเทศไทย
จะถูกกำ�หนดโดยพวกเรา เยาวชนรุ่นใหม่ทุกคนจะนำ�ประเทศไทยก้าวหน้าไปสู่ทิศทางที่สดใส อันจะนำ�มาซึ่งประโยชน์สุขของประชาชนทุกคนอย่าง
แท้จริง
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ปีพทุ ธศักราช 2558 ถือเป็นปีแห่งการ “ปฏิรปู ” ในทุกด้าน ไม่วา่ จะเป็นด้านการศึกษา ศาสนา สาธารณสุข สังคม การเมือง
ปากท้องของประชาชน นับว่าเป็นเรือ่ งทีด่ ี เพราะปัจจุบนั สภาพปัญหาสังคมเกิดวิกฤติทยี่ าํ่ แย่ ประชาชนมีรายได้นอ้ ย อาชญากรรม
เพิ่มขึ้น ซึ่งมีปัจจัยจากหลายด้านทั้งการศึกษา ที่ดูเหมือนเป็นรากฐานสำ�คัญ รวมไปถึงปัญหาปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ
ปัจจัยเสี่ยงคือสถานการณ์เสี่ยงที่เกิดขึ้นกับคนในสังคม อาทิ การสูบบุหรี่ การเสพติดยาเสพติด แอลกอฮอล์ การพนัน
หรืออุบัติเหตุ ปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้เริ่มเพิ่มมากขึ้นกับกลุ่มเด็กและเยาวชน ซึ่งถือเป็นปัญหาสำ�คัญที่เราต้องร่วมปกป้อง เพราะหาก
เราไม่มีกระบวนการที่สำ�คัญในการป้องกันหรือให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน ปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้จะกลายเป็นปัญหาใหญ่ตามมา
ยกตัวอย่างเช่น หากเราไม่สามารถรณรงค์ให้เด็กไม่ขอ้ งเกีย่ วกับแอลกอฮอล์ได้ เมือ่ เด็กดืม่ แอลกอฮอล์เข้าไปจนขาดสติ เด็กอาจจะ
ขับรถจนเกิดอุบัติเหตุหรือมั่วสุมทางเพศ ซึ่งก็เป็นปัญหาหลายๆ อย่างอีกตามมา
ในปี พุ ท ธศั ก ราช 2558 เครื อ ข่ า ยยุ ว ทั ศ น์ กรุ ง เทพมหานคร ในฐานะเครื อ ข่ า ยวั ฒ นธรรม ตามพระราชบั ญ ญั ติ
วั ฒ นธรรมแห่ ง ชาติ พุ ท ธศั ก ราช 2553 มี ภ ารกิ จ สำ � คั ญ ในการขั บ เคลื่ อ น “ร่ า ง พระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์
ยาสู บ ฉบั บ ใหม่ ” ให้ รี บ มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ โ ดยเร็ ว เนื่ อ งจากพระราชบั ญ ญั ติ ดั ง กล่ า วเป็ น กลไกสำ � คั ญ สำ � หรั บ การปกป้ อ งเด็ ก
และเยาวชนไทยให้เข้าถึง “บุหรี่” ยากขึ้น ซึ่งมีผลสำ�รวจว่า เด็กและเยาวชน 10 คนที่สูบบุหรี่ 7 คนจะติดไปตลอดชีวิต
นั่นหมายถึงว่าเด็ก 7 คน ต้องตกเป็นภาระค่าใช้จ่ายของสังคม สุขภาพเด็กยํ่าแย่ ไม่สามารถเติบโตไปเป็นกำ�ลังพลสำ�คัญในการ
พัฒนาประเทศชาติได้ เครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร จึงต้องเป็นกลไกสำ�คัญที่ต้องร่วมกับรัฐบาล ผลักดันพระราชบัญญัติ
ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ให้มีผลบังคับใช้โดยเร็ว
สุดท้ายนี้ เครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร กำ�ลังก้าวเข้าสู่ปีที่ 5 ต้องขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ร่วมสนับสนุน
งบประมาณ ข้อมูลความรู้ โอกาสต่างๆ และสร้างขวัญกำ�ลังใจให้บุคลากรเครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร เสมอมา
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เครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร (Youth Network of Bangkok) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2554 จากกลุ่มแกนนำ�เยาวชน
จิตอาสา ภายหลังจากการช่วยเหลือมหาอุทกภัย ดินโคลนถล่มช่วงต้นปี 2554 ในพื้นที่ภาคใต้ โดยมีกรอบแนวคิดในการช่วยเหลือและบรรเทาวิกฤติ
อุทกภัยด้วยแรงจิตอาสาของเด็กและเยาวชน ต่อมาเมื่อปลายปี พุทธศักราช 2554 เกิดวิกฤติมหาอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลาง เครือข่ายยุว
ทัศน์ กรุงเทพมหานคร จึงมีบทบาทสำ�คัญอีกครั้งในการรวบรวมเหล่าเยาวชนอาสากลับมาทำ�งานและได้รวบรวมสิ่งของไปบริจาคในทุกพื้นที่ที่ประสบ
วิกฤติมหาอุทกภัย ต่อมาต้นปี พุทธศักราช 2555 เครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร มีโอกาสเข้าร่วมโครงการประชุมเสวนางานด้านวัฒนธรรมต่าง ๆ
ของกระทรวงวัฒนธรรม จึงมีบทบาทสำ�คัญในการร่วมส่งเสริมสนับสนุนงานทางวัฒนธรรม ทัง้ ด้านการเฝ้าระวัง และการเป็นแกนนำ�เยาวชนอาสาสมัคร
ทางวัฒนธรรม และมีภารกิจสำ�คัญร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมคือการสนับสนุนจัดตั้งกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติ
ต่อมาภายหลังเครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานครมีบทบาทสำ�คัญอีกหลายอย่างในการพัฒนาศักยภาพเยาวชนจนเป็นทีร่ จู้ กั และเชือ่ ถือ พร้อม
ได้เชิญให้เป็นคณะกรรมการ ให้กับหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงานที่ทำ�ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน อีกทั้ง เครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร
ได้รับการจดแจ้งเป็นเครือข่ายวัฒนธรรม ตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พุทธศักราช 2553 ต่อมาเครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร
มีบทบาทสำ�คัญในเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนและเรื่องการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาและกระบวนการเรียนการ
สอนของไทย

เครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานเยาวชนที่จะให้
ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการทำ�งานด้านการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนทัง้ ในเรือ่ งคุณภาพชีวติ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม
ค่าของความเป็นมนุษย์ ความเป็นพลเมืองดีของเด็กเยาวชน และการส่งเสริม
ในการพัฒนาตนเองให้คดิ เป็นทำ�เป็น ไม่เป็นภาระของสังคม พร้อมสนับสนุน
การเรียนรูด้ ว้ ยตนเองตลอดชีวติ และฝึกฝนให้มที กั ษะการใช้ชวี ติ อย่างถูกต้อง

พั ฒ นาเด็ ก และเยาวชนไทยให้ เ ป็ น นั ก คิ ด นั ก พั ฒ นา และกล้ า
แสดงออกในทางที่ดี
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โครงการ “อบรมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม” หรือ Talk Show
เป็นโครงการสร้างองค์ความรู้ด้านการใช้ชีวิต พิษภัยร้ายของบุหรี่
ในรู ป แบบการเล่ า เรื่ อ งผสมเรื่ อ งราวความสนุ ก เพื่ อ ลดความเป็ น
วิชาการของเนื้อหา ซึ่งโครงการ Talk Show ประสบความสำ�เร็จ
เป็ น อย่ า งยิ่ ง เพราะมี ส ถานศึ ก ษานำ � เด็ ก เข้ า ร่ ว มจากทั่ ว ประเทศ
กว่า 10,000 คน โดยมีสถานศึกษาเข้าร่วมดังนี้ โรงเรียนสระบุรี
วิ ท ยาคม , โรงเรี ย นโมคลานประชาสรรค์ , โรงเรี ย นบ้ า นสอง
แพรก , โรงเรียนพานพิทยาคม , โรงเรียนเทศบาล 1-2 มุกดาหาร
โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย , โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน , โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม , โรงเรียนราชประชา
นุเคราะห์ 46 , โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย , โรงเรียนสมุทรสาคร
บู ร ณะ , โรงเรี ย นศึ ก ษาสงเคราะห์ แ ม่ จั น , โรงเรี ย นบ้ า นแม่ จั น
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม , โรงเรียนเทศบาล 3-4-5-6 นครสวรรค์
โรงเรี ย นเทศบาล 1-2-3-4 สกลนคร , โรงเรี ย นราชประชานุเคราะห์ 53 , โรงเรียนเทศบาล 2 สตูล , โรงเรียนเทศบาล 3-4 หาดใหญ่
โรงเรียนหนองแควิทยาคม , โรงเรียนสวนกุหลาบสระบุรี , โรงเรียน
ตราษตระการคุณ , โรงเรียนตราดสรรเสริญ , โรงเรียนนวมินทราชูทิศ
กรุงเทพมหานคร , โรงเรียนแม่อายวิทยาคม , โรงเรียนแม่งอนขี้เหล็ก
โรงเรียนแม่แตง , โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ , โรงเรียนดอยสะเก็ด
วิทยาคม , โรงเรียนสันทรายวิทยาคม , โรงเรียนบ้านศาลา , โรงเรียน
บ้านนาทวี , โรงเรียนซอยแอนแน็กซ์ , โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช
บางขุนเทียน และ โรงเรียนเทศบาล 1-2-3 จังหวัดอุบลราชธานี
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กองทุ น ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การศึ ก ษาในท้ อ งถิ่ น
เป็นกองทุนที่เครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร จัดตั้งขึ้นเพื่อ
รับบริจาคงบประมาณจากผู้มีจิตศรัทธา และนำ�งบประมาณ
ดั ง กล่ า วมาจั ด สรร เพื่ อ จั ด ซื้ อ อุ ป กรณ์ ค อมพิ ว เตอร์ สื่ อ
การเรี ย นการสอน หรื อ มอบเป็ น ทุ น การศึ ก ษาให้ นั ก เรี ย น
เรียนดี กิจกรรมเด่น แต่ขาดทุนทรัพย์
ซึ่ ง เครื อ ข่ า ยยุ ว ทั ศ น์ กรุ ง เทพมหานคร ได้ จั ด สรร
สื่อการเรียนการสอนและงบประมาณ ดังนี้
(1) โรงเรียนดอยงามวิทยาคม จังหวัดเชียงราย
มอบคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งอุปกรณ์กีฬา
(2) โรงเรี ย นพานพิ ท ยาคม จั ง หวั ด เชี ย งราย
มอบทุนการศึกษา จำ�นวน 1 ทุน
(3) ศู น ย์ ก า ร เ รี ย น รู้ ชุ ม ช น ตำ � บ ล ด ง ม อ น
อำ�เภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร มอบอุปกรณ์กีฬา 1 ชุด
(4) ม อ บ อุ ป ก ร ณ์ กี ฬ า ข อ ง ใช้ ใ น ค รั ว เรื อ น
พื้นที่จังหวัดเชียงรายร่วมกับข้าราชการเจ้าหน้าที่กรมกิจการ
เด็กและเยาวชน
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ดร.เขมทั ต สุ ค นธสิ ง ห์ สมาชิ ก สภาปฏิ รู ป แห่ ง ชาติ
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
“Korean Camp 2015” โดยความร่วมมือระหว่างเครือข่าย
ยุ ว ทั ศ น์ กรุ ง เทพมหานคร วิ ท ยาลั ย พณิ ช ยการอิ น ทราชั ย
มูลนิธเิ ยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ (ประเทศไทย) มีวตั ถุประสงค์
เพื่ อ เป็ น การเปิ ด โอกาสให้ นั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษาที่ เข้ า ร่ ว มได้
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ภาษา วิถีชีวิต และการศึกษาระหว่าง
ประเทศไทยกับสาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยมีนกั เรียนเข้าร่วมกว่า
100 คน จากทั่วกรุงเทพมหานคร แบ่งเป็นนักเรียนของสำ�นัก
การศึกษา กรุงเทพมหานคร , นักเรียนวิทยาลัยพณิชยการ
อินทราชัยและนักเรียนที่สมัครผ่านเว็บไซด์ นอกจากนี้ยังจัด
ให้มีพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้ง 3 หน่วยงาน
อีกด้วย
โครงการ “Korean Camp 2015” ยังได้รับ การ
สนับสนุนอาหารว่าง อาทิ ขนมปังจาก ฟาร์มเฮ้าส์ เครื่องดื่ม
จากแลคตาซอย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-10 มกราคม 2558
ณ ห้องประชุมใหญ่ วิทยาลัยพาณิชยการอินทราชัย
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ศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผู้อำ�นวยการ
สำ�นักงานรับรองมาตราฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “สมัชชา
การศึกษา ครั้งที่ 4 ประจำ�ปี 2558” มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตาม
และทบทวนมติ สมั ชชาการศึกษาครั้งที่ 3 ตลอดจนระดม
ความคิ ด เห็ น ของเยาวชนต่ อ การศึ ก ษา ด้ า นการประเมิ น
คุณภาพการศึกษาและการให้เยาวชนมีสว่ นร่วมต่อการประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ซึ่งการจัดสมัชชาการศึกษาครั้งที่ 4 ครั้งนี้ยังจัดให้
มี ก ารเสวนาในหั ว ข้ อ “เยาวชนจะมี ส่ ว นช่ ว ยในการตรวจ
สอบสถานศึกษาได้อย่างไร”โดยมีตัวแทนเยาวชนจากหน่วย
งานต่างๆ อาทิ นายชลธาร เลาหสุขเกษม นักเรียนโรงเรียน
กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย และนายอรรถสิทธิ์ เหลืองไพบูลย์
รองประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย จัดขึ้นเมื่อ
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำ�นักงาน
รั บ รองมาตราฐานและ ประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
(องค์การมหาชน)
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วันที่ 19 พฤษภาคม 2558 ณ หอประชุม โรงเรียน
ประชานิเวศน์ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประกิต วาทีสาธกกิจ
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ เลขาธิการ
มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เป็นประธานในพิธีแถลงข่าว
เปิดตัววารสาร KIDS DEE ปี 2 ฉบับพิเศษ “คนรุ่นใหม่ไร้บุหรี่”
ซึง่ วารสาร KIDS DEE ถือเป็นโครงการสำ�คัญทีเ่ ครือข่ายยุวทัศน์
กรุงเทพมหานคร ภายใต้การสนับสนุนจากกระทรวงวัฒนธรรม
ดำ � เนิ น การอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ผลิ ต สื่ อ นํ้ า ดี ต ามนโยบาย
“ขจัดสื่อร้าย ขยายสื่อดี”
โดยวารสาร KIDS DEE เล่ม 7 นำ�เสนอประเด็นพิษภัย
ร้ายจากบุหรี่ รวมไปถึงข้อมูลสาระคัญของ “พระราชบัญญัติ
ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ฉบับใหม่” มีเนื้อหาปกป้องเด็กและ
เยาวชนให้เข้าใกล้บุหรี่ยากขึ้น ซึ่งในปีนี้วารสาร KIDS DEE
ผลิตมาถึงเล่มที่ 8 (ไตรมาสต่อฉบับ) มีเนื้อหาที่แตกต่างกันไป
ในแต่ละช่วงเดือน และได้รบั การสนับสนุนการจัดพิมพ์เผยแพร่
จากสถาบันวิศวกรรมการพิมพ์ มหาวิทยาลัยสยาม พร้อมทั้ง
ยังเผยแพร่ในรูปแบบ E-BOOK ผ่านทางแอพพลิเคชั่น ISSUU
ดาวน์โหลดอ่านได้อย่างไม่เสียค่าใช้จ่าย
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วันที่ 4 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุม กรมการศาสนา
กระทรวงวัฒนธรรม นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลและ
ทุนการศึกษาให้แก่ผู้ได้รับรางวัลตามโครงการ “พลังหนังสั้น
พลังเพื่อการเปลี่ยนแปลง ปี 3” หัวข้อ “สื่อไทย...ในยุค
ปัจจุบนั ” ซึง่ โครงการดังกล่าวได้รบั การสนับสนุนจากกระทรวง
วัฒนธรรม มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและ
เยาวชนเกิดความคิดสร้างสรรค์และมีส่วนร่วมในการผลิตสื่อ
ปลอดภัยและสร้างสรรค์
โครงการ “พลังหนังสั้น พลังเพื่อการเปลี่ยนแปลง
ปี 3” กำ�หนดความยาวไม่เกิน 10 นาที มีผสู้ ง่ ผลงานเข้าร่วมจาก
ทั่วประเทศ 100 ทีม ซึ่งมีผู้ได้รับรางวัลดังนี้
รางวัลชนะเลิศ : โรงเรียนประชาราษฎร์บำ�เพ็ญ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : โรงเรียนรุ่งอรุณ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : โรงเรียนมัธยมสุวิทย์
เสรีอนุสรณ์
รางวัลชมเชย : วิทยาลัยการอาชีพเถิน
รางวัลชมเชย : โรงเรียนบ้านเป่าวิทยาคม
พร้อมทุนการศึกษามูลค่ากว่า 21,000 บาท
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ระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2558 ณ โรงเเรม
บางกอกพาเลซ นายทวี ประจวบลาภ ประธานศาลอุทธรณ์
ภาค 9 ในฐานะกรรมการสภาที่ ป รึ ก ษาเครื อ ข่ า ยยุ ว ทั ศ น์
กรุงเทพมหานคร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
“สมัชชาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ : เพื่อคนรุ่นใหม่ ปลอดภัย
ไร้สารเสพติด” จัดขึน้ เพือ่ รวบรวมข้อเสนอจากตัวแทนเยาวชน
ทั่วประเทศ ที่มีความคิดด้านการณรงค์หรือการแก้ไขปัญหา
สารเสพติดของเด็กและเยาวชน โดยกำ�หนดเป็นข้อเสนอแบบ
มติสมัชชาเพื่อส่งให้รัฐบาลรีบเร่งดำ�เนินการแก้ไขและผลักดัน
ข้อเสนอต่างๆ ให้เป็นรูปธรรม ซึ่งมีข้อเสนอที่สำ�คัญ ดังนี้
1. ขอให้หน่วยงานทีม่ สี ถานศึกษาในสังกัด กำ�หนดให้ผู้
บริหารสถานศึกษา สร้างความรู้ ความเข้าใจถึงความสำ�คัญใน
การจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันสารเสพติด รวมถึงมีมาตรการ
ห้ามสูบบุหรี่และเสพสารเสพติดในสถานศึกษา อย่างจริงจัง
2. กระทรวงสาธารณสุข สำ�นักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ และสำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่ง
ชาติ จัดสรรงบประมาณให้แก่สภาเด็กและเยาวชน หน่วย
งานที่ทำ�งานด้านเด็กและเยาวชน รวมถึงเร่งรัดการผลักดัน
“พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ฉบับใหม่” ให้มีผล
บังคับใช้โดยเร็ว
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วั น ที่ 19 กั น ยายน 2558 ณ ลานคนเมื อ ง
กรุงเทพมหานคร เครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร ร่วม
กับสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย สมาพันธ์เครือข่าย
แห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ และภาคีต่างๆ 754 องค์กร
จัดงาน “มหกรรมรวมพลังเยาวชนคนรุ่นใหม่ไร้ควันบุหรี่”
ขึ้นเพื่อมอบมติสมัชชาเด็กและเยาวชน แสดงเจตนารมณ์ใน
การสนับสนุนร่าง “พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
ฉบับใหม่” ให้กับรัฐบาลเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ วันที่ 20
กันยายน 2558
โอกาสนี้ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำ�สำ�นัก
นายกรัฐมนตรี ได้รับมอบมติดังกล่าวจากเด็กและเยาวชน
พร้อมรับปากเร่งรัด พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
ฉบับใหม่ ทีม่ เี นือ้ หาปกป้องเด็กและเยาวชนให้หา่ งไกลจากบุหรี่
โดย ม.ล.ปนัดดา ได้กล่าวตอนหนึง่ ว่า การสูบบุหรีเ่ ป็นอันตราย
ต่อการดำ�รงชีวติ เป็นอย่างมาก ขอให้ทกุ คนมุง่ มัน่ เพียรพยายาม
ต่อไปในดำ�รงรักษาประเทศไทยของเราให้ฟนั ฝ่าปัญหาอุปสรรค
ต่างๆ นอกเหนือจากการสูบบุหรี่ 		
ให้ประเทศของเราดำ�รงอยู่ด้วยความสงบสุข รักษา
เอกลั ก ษณความเป็ น ไทย ความเป็ น สุ ภ าพชนที่ มี ค วาม
สง่างามตลอดจนรักษาความซื่อสัตย์สุจริตให้คงอยู่ต่อไป
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เครื อ ข่ า ยยุ ว ทั ศ น์ กรุ ง เทพมหานคร จั ด พิ ธี ม อบรางวั ล “ครู ดี ใ นดวงใจ
จากใจลูกศิษย์เครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร” เพื่อเป็นการยกย่องบุคลากร
ทางการศึกษาของคณะบริหารที่มอบโอกาสและสนับสนุนการดำ�เนินโครงการต่างๆ
มาอย่างต่อเนือ่ ง โดยมีคณะครูเข้าร่วมรับรางวัล 22 ท่าน จาก 5 สถาบัน ซึง่ บรรยากาศ
ภาย ในงานเต็มไปด้วยความปลาบปลืม้ ใจของบุคลากรและคณะบริหาร โดยได้รบั เกียรติจาก
รองผู้อำ�นวยการ สมศ. เป็นประธานในพิธีมอบพร้อมรับประทานอาหารร่วมกัน จัดขึ้น
ณ สำ�นักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

REPORT YNET 21

เครื อ ข่ า ยยุ ว ทั ศ น์ กรุ ง เทพมหานคร ในฐานะหน่ ว ยงานเครื อ ข่ า ย
วัฒนธรรม ตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พุทธศักราช 2553
มีภารกิจสำ�คัญที่ต้องร่วมปฏิบัติงานราชการกับกระทรวงวัฒนธรรม อาทิ
การเฝ้าระวังปัญหาทางวัฒนธรรม เฝ้าระวังสื่อไม่ปลอดภัยไม่สร้างสรรค์
ตลอดจนการ “ขจัดสื่อร้าย ขยายสื่อดี”
โดยในปีงบประมาณ 2558 เครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร ได้รบั เข็ม
เชิดชูเกียรติผปู้ ฏิบตั งิ านในตำ�แหน่ง “กรรมการสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร”
พร้อมทัง้ ร่วมแถลงข่าวในงานประกวดภาพยนตร์สนั้ เพือ่ เผยแพร่ภาพลักษณ์ของ
ไทย และการเสวนา “เซ็กส์ในสื่อโฆษณา”
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เครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร เล็งเห็นถึงความสำ�คัญของประเด็นปัญหา
สารเสพติดในกลุม่ เด็กและเยาวชน เนือ่ งจากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข รายงานผล
การบำ�บัดเด็กและเยาวชนทีใ่ ช้ยาเสพติดมีตวั เลขสูงขึน้ ทุกปี ประเด็นปัญหาดังกล่าวเกิดขึน้
เพราะ “สารเสพติดตั้งต้น” นั่นก็คือ บุหรี่ แอลกอฮอล์ ซึ่งเด็ก 10 คน ที่ติดยาเสพติด
7 คน มีประวัติสูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์
การให้ ค วามรู้ เ รื่ อ งโทษพิ ษ ภั ย บุ ห รี่ แอลกอฮฮล์ จึ ง เป็ น ส่ ว นสำ � คั ญ
ที่ในปีงบประมาณ 2558 เครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม
หรือการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารในด้านการควบคุมบุหรี่ เพือ่ ให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจทีถ่ กู ต้อง
และสามารถนำ�ความรู้ดังกล่าวมาใช้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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การศึกษานับเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ทุกคนต้องใช้เป็นพื้นฐาน
สำ�คัญสำ�หรับการสร้างโอกาส อนาคต และความมั่นคงในชีวิต เมื่อเด็ก
และเยาวชนมีความรู้ความสามารถที่นำ�ไปใช้ในชีวิตประจำ�วันได้จริงย่อม
เป็นพลังขับเคลื่อนประเทศได้ ซี่งในปัจจุบันผลการวิจัยหลายสถาบัน
ระบุวา่ หลักสูตรการศึกษาของไทยทีบ่ งั คับใช้อยูน่ นั้ ค่อนข้างอยูใ่ นสภาวะ
ที่ไม่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง เด็กและเยาวชนไทยกำ�ลังเผชิญกับ
คุณภาพการศึกษาที่ลดต่ำ�ลง อาจเป็นเพราะหลักสูตรการสอนไม่เน้นใช้
ในชีวติ ประจำ�วัน แต่เน้นท่องจำ�เพือ่ สอบแข่งขัน นอกจากนีห้ ลักสูตรการ
ศึกษาของไทยยังต้องมีการพัฒนาอีกมากมายเพื่อก้าวสู่ยุคการศึกษา
ในศตวรรษที่ 21
เด็กและเยาวชนในฐานะผู้ที่ได้รับผลประโยชน์โดยตรงหรือเป็น
“ผู้บริโภค” ทางการศึกษา ควรมีบทบาทในการแสดงความคิดเห็น
ออกความคิดเห็น ต่อการปฏิรูปการศึกษาหรือปรับเปลี่ยนระบบการ
ศึกษา เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนกำ�หนดอนาคต กำ�หนดหลักสูตรที่
เด็กและเยาวชนจะต้องใช้เรียน
เครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร จึงให้ความสำ�คัญอย่างยิง่
ต่อการปฏิรปู การศึกษาอย่างมีสว่ นร่วมทัง้ ภาครัฐ เอกชน สังคม ชุมชน
และเยาวชน โดยที่ผ่านมาเครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร ผลักดัน
นโยบายต่างๆ ผ่านสื่อมวลชน ผ่านเวทีเสวนา อาทิ งานประชุมวิชาการ
นานาชาติ ด้านประเมินคุณภาพการศึกษา ที่จัดโดยสำ�นักงานรับรอง
มาตราฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) งานสานพลัง
การเรียนรู้ ที่จัดโดยสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
(สสส) การเสวนาเตรียมพร้อมด้านอาชีพของนักเรียนมัธยมศึกษา จัด
โดย สำ�นักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค)
รวมไปถึงการร่วมมือกับองค์การปกครองส่วนท้องถิน่ ในจังหวัดสระบุรี
(โมเดล) จัดการอบรมแนะแนวความคิดทางการศึกษารูปแบบใหม่ ให้กับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในพืน้ ทีอ่ �ำ เภอบ้านหมอ อำ�เภอเสาไห้
ซึ่งร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนอำ�เภอบ้านหมอ และสภาเด็กและเยาวชน
จังหวัดสระบุรี
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เครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร เป็นเจ้าภาพจัด โครงการศึกษาดูงานร่วมกับชมรมพัฒนาศักยภาพเด็กและ
เยาวชนจังหวัดตราด ในวันที่ 17 ตุลาคม 2558 ณ ศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การปฏิ รู ป ประเทศให้ สำ � เร็ จ มั่ น คง ประชาชนเป็ น พลเมื อ งที่
สามารถร่ว มกันแก้ไขปัญหาของประเทศได้ คือหัว ใจสำ�คัญของการ
ปฏิรูป เด็กและเยาวชนในฐานะอนาคตของประเทศชาติ จึงต้องมีส่วนร่วม
ในการเปลี่ยนแปลงระบบของสังคม อาทิ สังคม การศึกษา การเมืองและ
วัฒนธรรม เครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร จึงต้องปฏิบตั งิ านเชิงรุก
เพือ่ ให้เด็กและเยาวชนมีพนื้ ทีใ่ นการแสดงความคิดเห็นต่อการปฏิรปู ประเทศ
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เครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร ได้รับเชิญให้เข้าร่วมแสดง
ความคิดเห็นกับสื่อมวลชนในหลายๆเรื่อง ซึ่งถือเป็นการแสดงความคิดเห็น
อย่างมีอิทธิพลมากที่สุด เพราะประชาชนจะมีโอกาสได้รับฟังข้อเสนอต่างๆ
จากเยาวชนและสามารถนำ�ข้อเสนอดังกล่าวไปปรับใช้ในการบริหารประเทศได้

ความสำ�เร็จของเครือข่ายยุวทัศน์
กรุงเทพมหานคร ในการทำ�งานเพือ่ สังคม
จะเกิดขึ้นไม่ได้หากขาดผู้ใหญ่ที่สนับสนุน
และเข้าใจในบทบาทหน้าที่
เครือข่ายยุวทัศน์ ฯ จึงจัดให้มี
การเข้ า เยี่ ย มผู้ ใ หญ่ แ ละอวยพรเนื่ อ งใน
เทศกาลต่างๆ เป็นประจำ�ทุกปี เพื่อเสริม
สร้างลักษณะนิสัยของบุคลากรให้เป็นคน
อ่อนน้อมถ่อมตน เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับ
เด็กและเยาวชนคนอื่นๆ
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ขึ้นเสวนาหัวข้อ “ชายรุ่นใหม่ ไม่รุนแรง และไม่ละเมิดสิทธิ”
มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกำ�หนดแนวทางการ
ดำ�เนินงานเพื่อส่งเสริม เสริมสร้างศักยภาพและสนับสนุนให้กลุ่ม
บุรษุ ในสังคมเข้าใจปรับเปลีย่ นทัศนคติดา้ นความเสมอภาคชายหญิง
เพื่อปกป้องและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก

เข้าร่วมอบรมในโครงการ สัมมนาอบรมวิทยากร ASCC
เพื่อส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายที่มีศักยภาพ มีความรู้ความเข้าใจที่
ถู ก ต้ อ ง ด้ า นอาเซี ย น สามารถถ่ า ยทอดเรื่ อ งราวด้ า นสั ง คม
วัฒนธรรมอาเซียน
การมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาระบบสุข
ภาพของคนในสังคม ผ่านกระบวนการแสดง
ความคิดเห็น “สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 7”
ณ ศูนย์การประชุมอิมแพคเมืองทองธานี
ร่วมจัดกิจกรรม “ปลูกจิตสำ�นึก
ค่านิยม 12 ประการ” เขตวัฒนา โดย
ความร่วมมือระหว่าง กองพันทหารม้า
ที่ 1 รักษาพระองค์
เข้าร่วมโครงการ “เยาวชนไทย หัวใจ
ใสสะอาด ตอน 4 ปี อนุสญ
ั ญาสหประชาชาติ
ว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต” ซึ่งร่วมกับ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ร่ ว มงานวั น สถาปนา
สภากรุงเทพมหานคร ครบรอบ
42 ปี ภายใต้หัวข้อ “ก้าวใหม่...
กรุงเทพ” พร้อมทัง้ เสนอแนวทาง
การพัฒนากรุงเทพมหานครจาก
มุมมองของเด็กและเยาวชน
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เครื อ ข่ า ยยุ ว ทั ศ น์ กรุ ง เทพมหานคร ได้ จั ด ทำ � ข้ อ สรุ ป การบริ ห ารงานประจำ � ปี 2558
ผ่านกระบวนการรับฟัง จากคณะกรรมการสภาที่ปรึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเด็กและเยาวชน ผู้บริหาร
เครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้ข้อสรุปและมีข้อเสนอดังนี้
1) ด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติงาน
		
ข้อสรุป : เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานทุกแผนงาน
		
ข้อเสนอ : ควรมีการจัดทำ�แผนมอบหมายงานให้ชัดเจน
2) ด้านการบริหารงานบุคคล
		
ข้อสรุป : บุคลากรลดลงเนื่องจากหมดวาระการปฏิบัติหน้าที่
		
บุคลากรลดลงเนื่องจากไปศึกษาต่อในต่างจังหวัด
			
ตั้งงบประมาณเพื่อเป็นสวัสดิการ อาทิ ประกันอุบัติเหตุ ศึกษาดูงานต่างประเทศ
		
เบี้ ย ตอบแทน (ในอั ต ราที่ ร าชการอนุ ญ าตให้ เ บิ ก ตามความเหมาะสม) ตลอดจนทุ น
		
การศึกษา เพื่อเป็นขวัญกำ�ลังใจ
		
ข้อเสนอ : จัดให้มีการทำ�แผนพัฒนาบุคลากร
3) ด้านพัฒนาองค์กร
		
ข้อสรุป : ขาดการประชาสัมพันธ์บทบาทขององค์กรที่ต่อเนื่อง
		
มีการลดรายจ่ายที่ไม่สำ�คัญ
		
มีกลไกตรวจสอบการทุจริตอย่างเป็นระบบ ตรวจสอบได้
		
ข้อเสนอ : เพิ่มระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ เข้ามาประยุกต์ใช้
		
จัดซื้ออุปกรณ์อำ�นวยความสะดวกเพื่อใช้ในการบริหารงานอำ�นวยการ
4) ด้านความร่วมมือระหว่างภาคีหน่วยงานราชการ เอกชน สภาเด็กและเยาวชนและเครือข่าย
		
ข้อสรุป : ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการได้ไม่เต็มที่ เนือ่ งจากขาดงบประมาณสนับสนุน
		
เป็น ค่าพาหนะ หรือ ค่าอาหาร
		
ให้ความร่วมมือระหว่างเอกชน = ไม่มีการให้ความร่วมมือ
		
มีการร่วมมือระหว่างหน่วยงานเยาวชน จัดกิจกรรมประสบความสำ�เร็จหลายครั้ง
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เครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 และ 2557
											(หน่วย : บาท)
สินทรัพย์/งบประมาณ					
2558		
2557
งบประมาณที่ได้รับ			
960,082
416,312
- งบอุดหนุนจากหน่วยงานราชการ
792,040
223,900
- งบสนับสนุน/งบบริจาค		
149,680
146,756
- รายได้จากดอกเบี้ยธนาคาร		
136		
95
- งบอื่นๆ					
-		
45,561
											

งบประมาณรายจ่าย					
งบรายจ่าย				
- รายจ่ายดำ�เนินโครงการ		
- รายจ่ายด้านบุคลากร		
- รายจ่ายด้านฝึกอบรม/ประชุมประจำ�ปี
- รายจ่ายด้านการเดินทาง		
- รายจ่ายด้านประสานงาน		
- รายจ่ายค่าวัสดุ อุปกรณ์และครุภัณฑ์
- รายจ่ายด้านสาธารณูปโภค		
- รายจ่ายทั่วไป			

2558		
941,856
810,782
49,262
-		
15,299
8,081		
42,752
7,500		
8,180		

		(นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ)				
ประธานเครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร

(หน่วย : บาท)

2557
351,644
281,134
2,970
1,684
11,810
273
45,521
1,000
10,252

(นายชัยวัฒน์ ขุนศักดิ์)

เลขาธิการเครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร

**หมายเหตุ รายการแสดงรับจ่ายดังกล่าวเป็นรายการที่แสดงเฉพาะงบบริหารองค์กรไม่เกี่ยวกับรายจ่ายในแต่ละโครงการ
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คณะผู้จัดทำ�
ที่ปรึกษาการจัดทำ�		

:

สภาที่ปรึกษาเครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร

ผู้สนับสนุนการจัดพิมพ์		
:
					
					
					
					
					

นายสนธยา-นางสุกุมล คุณปลื้ม
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
ศาสตราจารย์ นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ
เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
นางสาวโนรา ระดมกิจ
ผู้อำ�นวยการโรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์

หัวหน้าคณะผู้จัดทำ�		 :
คณะผู้ช่วย			
:
					
ประสานงาน			
:
					
ฝ่ายภาพ			
:
					
					
					
ออกแบบ			
:
					
					
พิสูจน์อักษร			
:

นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ

พิมพ์ครั้งที่ 1			
:
					

จำ�นวน 50 เล่ม
บริษัท จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์ จำ�กัด
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นายรวิศุทธ์ คณิตกุลเศรษฐ์
นายคีตพงศ์ นามวัฒน์
นายเมธชนนท์ ประจวบลาภ
นายรัฐธรรมนูญ ทั่งทอง
นางสาวสุขสันต์ เสลานนท์
นายณธีพัฒน์ อัครบวรสิทธิ์
นายมณฑล กิจวิทยาพงศ์
นางสาวมธุรส มานะศรี
นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ
นายปารณัท กลิ่นหอม
นายสิรวิชญ์ โรจน์วัฒนาศิริ
นายมณฑล กิจวิทยาพงศ์

