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แบบฟอร์ มขอรั บทุนร่ วมสร้ าง ‘เครื อข่ ายผู้ใช้ จักรยานและรั กการเดิน’
โครงการผลักดันการเดินและการใช้ จกั รยานไปสูน่ โยบายสาธารณะของประเทศไทย
Walking and Cycling Policy Advocacy for Thailand

1. ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้สนใจร่ วมสร้ างเครือข่ ายผู้ใช้ จักรยานและรักการเดิน
กรุ ณาระบุกลุ่ม-ชมรม-สมาคม หรื อหน่วยงานที่สงั กัด และสถานที่ติดต่อโดยละเอียด
 ชมรมจักรยาน

 สมาคมจักรยาน

 กลุ่มจักรยาน

 อื่นๆ ระบุ..........................................................................

1.1 ชื่อกลุ่ม-ชมรม-สมาคม..........................................................................................................................................
ชื่อประธาน (ผูน้ ากลุ่ม) กลุ่ม-ชมรม-สมาคม (นาย/นาง/นางสาว/) ......................................................................
อายุ (กลุ่ม-ชมรม-สมาคม) ...............................โทรศัพท์.................................โทรสาร......................................
ที่ต้ งั กลุ่ม-ชมรม-สมาคม (สถานที่ติดต่อสะดวก) เลขที่...............................แขวง/ตาบล.....................................
เขต/อาเภอ..............................................จังหวัด....................................รหัสไปรษณี ย.์ .......................................
Email:.............................................................Facebook………………………......…………….……..............
1.2 ชื่อบุคคลอื่นที่สะดวก (คล่องตัว) ในการประสานงาน..........................................................................................
โทรศัพท์...................................................................โทรสาร...............................................................................
Email……………………..…………………Facebook…………………………………………………….….
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1.3 ระบุพ้ืนที่ที่ตอ้ งการสร้างเป็ นเครื อข่ายผูใ้ ช้จกั รยานและรักการเดิน
พืน้ ที่

พืน้ ที่เป้ าหมาย
(ระบุชื่อพืน้ ที่)

จานวนสมาชิก
กลุ่ม-ชมรม-สมาคม จักรยาน (คน)

 ระดับหมู่บา้ น/ชุมชน
 ระดับตาบล /อบต.
 ระดับอาเภอ/เทศบาล
 ระดับจังหวัด
 อื่นๆ โปรดระบุ
1.4 ภาคีร่วมในการสร้างเครื อข่ายผูใ้ ช้จกั รยานและรักการเดิน (โปรดระบุภาคีเครื อข่ายฯ)
ภาคเครือข่ าย
 กลุ่ม/ชมรม/สมาคมจักรยาน............
 องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
(อบต. เทศบาล อบจ.)
 สภาทนายความประจาจังหวัด
 สถานพยาบาล (กลุ่ม อสม. รพ.สต.
โรงพยาบาล)
 สถานีตารวจ (จราจร)
 ขนส่ งจังหวัด
 เครื อข่ายอื่นๆ ระบุ....

รายละเอียด (จานวนชมรมฯ ชื่อหน่ วยงานที่สนับสนุน)
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2. การรับรองเอกสาร
ขอยืนยันว่า กลุ่ม ชมรม สมาคม มีความต้องการสร้างเครื อข่ายผูใ้ ช้จกั รยานและรักการเดิน และ
 มีการประชุมเครื อข่ายมาแล้ว เมื่อวันที่ ...................เดือน ..................2556
 ยังไม่มีการประชุมชุมชน
พร้อมนี้ได้มีลายมือชื่อแนวร่ วมในพื้นที่เป้ าหมายยินดีร่วมสร้างเครื อข่ายผูใ้ ช้จกั รยานและรักการเดิน ดังนี้

ลงนามรับรองเอกสาร
(การลงนามรับรองเอกสารของแนวร่ วมในพื้นที่ หากมีครบทุกภาคีได้กด็ ี แต่มีไม่ครบทุกภาคีกไ็ ด้)
......................................................
(....................................................)
ผูร้ ับผิดชอบโครงการ

......................................................
......................................................
(.....................................................) (.....................................................)
ผูบ้ ริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ประธานสภาทนายความจังหวัด
(อบต./เทศบาล/อบจ.)
(สภาทนายความประจาจังหวัด)

......................................................
(.....................................................)
ผูอ้ านายการสถานพยาบาลในพื้นที่
(กลุ่ม อสม. รพ.สต. โรงพยาบาล)

......................................................
(.....................................................)
ขนส่ งจังหวัด
(สานักงานขนส่ งจังหวัด)

......................................................
(.....................................................)
ผูก้ ากับการสถานีตารวจภูธร
(สถานีตารวจภูธร)

......................................................
(.....................................................)

......................................................
(.....................................................)
ประธานกลุ่ม/ชมรม/สมาคมจักรยาน
อื่น...................................................

......................................................
(.....................................................)

ผู้บริ หารสถานศึกษาในพื ้นที่
(โรงเรี ยน/มหาวิทยาลัย/อื่นๆ)

แนวร่วมอื่นๆที่ยินดีสนับสนุน
(ผู้ประกอบการในพื ้นที่/อื่นๆ)

วันที่ .........../............/2556
หมายเหตุ: การสร้างเครื อข่ายผูใ้ ช้จกั รยานและรักการเดินในเบื้องต้น อาจไม่จาเป็ นต้องมีครบทุกแนวร่ วมในพื้นที่
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ตัวอย่ างการเขียนข้ อเสนอโครงการเพือ่ ขอรับทุนการสร้ างเครือข่ ายฯ
1. ชื่อโครงการ
ชื่อโครงการสามารถตั้งได้อย่างอิสระ แต่ขอให้ต่อท้ายด้วยคาว่า “เพือ่ สนับสนุนนโยบายส่ งเสริมการใช้ จกั รยาน
และการเดินในชีวติ ประจาวัน” ตัวอย่ าง: เชียงรายเมืองน่าอยูค่ ่จู กั รยาน เพื่อสนับสนุนนโยบายส่ งเสริ มการใช้จกั รยาน
และการเดินในชีวิตประจาวัน

2. หลักการและเหตุผล
การเขียนหลักการและเหตุผล:
ให้ อ้างอิงถึงปั ญหาและการเดิ นทางในระยะใกล้ๆ ที่ถูกทดแทนและคุกคามด้วยรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ทาให้เกิ ด
ปั ญหามลภาวะในเขตเมื อง ชุ มชน เกิ ดอุบัติเหตุจากความเร็ ว เกิ ดปั ญหาสุ ขภาพจากการขาดการออกกาลังกายและปั ญหา
สิ่ งแวดล้อม รวมทั้งปั ญหาค่าใช้จ่ายในครัวเรื อนในการจ่ายค่าพลังงานเพื่อการเดินทางใกล้ๆ ในชีวิตประจาวันด้วยความเคยชิน
การรณรงค์หันมาใช้จกั รยานหรื อการเดินในชี วิตประจาวันให้มากขึ้น จะเป็ นการช่วยลดค่าใช้จ่ายครัว เรื อนโดยตรง ต่อปั ญหา
ความปลอดภัยของผูใ้ ช้จกั รยานและผูใ้ ช้ทางเท้าจาเป็ นต้องให้ผูท้ ี่ตระหนักถึงการปรับเปลี่ยนและสร้างสังคมสุ ขภาวะโดยหัน
กลับมาใช้กาลังตนเองในการเดินทางระยะใกล้ให้มากขึ้น ซึ่งสังคมต้องให้ความสาคัญตระหนักในสิ ทธิที่ทดั เทียมกัน และให้การ
ยอมรับว่าผูใ้ ช้จกั รยานและการเดินเท้าจะมีส่วนช่วยสร้างสังคมสุ ขภาวะได้ดีกว่ายานยนต์ทุกชนิ ด จึงต้องได้รับการคุม้ ครองและ
ปกป้ องเป็ นพิเศษ
นอกจากนี.้ ..ปั ญหาสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปมาก จนทาให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นหลายแห่ งหันกลับ มา
ปลูกต้นไม้ริมถนนเพิ่มขึ้น...แต่ก็ยงั ไม่เพียงพอ
ภาคีชมรมจักรยานต่ างๆ และผูใ้ ช้จกั รยานในจังหวัด ...และชมรม...(ผูร้ ักสุ ขภาพ ผูส้ ู งอายุ ผูร้ ักการเดิ น ฯลฯ) จึ งได้
ร่ วมมือกันรวมเป็ นเครื อข่ายชมรมผูใ้ ช้จกั รยานและรักการเดินประจาจังหวัดขึ้นเพื่อสนับสนุนนโยบายส่ งเสริ มการใช้จกั รยาน
และการเดินในชีวติ ประจาวันให้เป็ นรู ปธรรมยิง่ ขึ้น

3. วัตถุประสงค์
การเขียนวัตถุประสงค์ :
ให้ เขียนเน้ นการร่ วมมือ ระหว่างกลุ่มผูใ้ ช้จกั รยานกลุ่มต่างๆ กลุ่มผูร้ ั กการเดิ น ภาคี เพื่ อสุ ขภาพและสิ่ งแวดล้อม
รวมทั้งภาคสมัชชาสุ ข ภาพแห่ งชาติ ในพื้ นที่ เพื่ อร่ วมกันสร้ างชุ มชนสุ ข ภาวะที่ มีการใช้จักรยานและการเดิ นเท้าที่ มี
เป้ าหมายอย่ า งปลอดภัย มี ประสิ ท ธิ ภ าพเพิ่ ม ขึ้ น โดยการเห็ น ความส าคัญ และสนับสนุ น ร่ ว มมื อ ของคนในชุ ม ชน
โดยเฉพาะผูน้ าชุมชนท้องถิ่นทุกวงการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่ดูแลพื้นที่
ตัวอย่ าง:
 เพื่อให้เกิดกลุ่มผูใ้ ช้จกั รยานและการเดินมากขึ้นในชุมชน
 เพื่อสร้างชุมชนให้มีการใช้จกั รยานและเดินอย่างปลอดภัยและมีประสิ ทธิ ภาพเพิ่มขึ้น เป็ นต้น
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4. ขั้นตอนการสร้ างเครือข่ ายผู้ใช้ จักรยานและรั กการเดิน
ตัวอย่ าง ขั้นตอนการสร้ างเครือข่ ายผู้ใช้ จกั รยานและรักการเดิน
ขั้นตอน
4.1 การสารวจข้ อมูลพืน้ ฐาน





4.2 การสร้ างภาคีเครือข่ ายฯ ใน
พืน้ ทีเ่ ป้ าหมาย









4.3 ศู นย์ ประสานงานเครือข่ ายฯ

วิธีการ
จัดทาแบบสารวจ/แบบสอบถาม เพื่อ
สารวจข้อมูลในพื้นที่เป้ าหมายชมรม
ฯ มีตัวอย่ างแบบสอบสารวจ/
แบบสอบถาม และยินดีให้ คาแนะนา
การเก็บข้ อมูลตลอดกระบวนการ
(เก็บข้ อมูล-ประมวลผล-สรุ ปผล)
ประมวลผลแบบสารวจ/
แบบสอบถาม
นาเสนอผลต่อกลุ่มเป้ าหมาย
กิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้
เครื อข่ายผ่านช่องทางต่างๆ เช่น
เสี ยงตามสาย วิทยุชุมชน เป็ นต้น
จัดตั้งคณะทางานเครื อข่ายฯ เพื่อ
ประสานความร่ วมมือ เช่น การ
รายงานความปลอดภัย ความ
เคลื่อนไหวของเครื อข่ายฯ
จัดกิจกรรมให้ความรู ้ดา้ นการเดิน
และการใช้จกั รยาน เป็ นต้น
จัดกิจกรรมรณรงค์ ชวนคนมาปั่น
สร้างกระแส

 จัดตั้งศูนย์ประสานงานเครื อข่ายผูใ้ ช้
จักรยานและรักการเดินในพื้นที่

ผลทีค่ าดว่ าจะได้ รับ
 ข้อมูลทัว่ ไปภาคีเครื อข่ายผูใ้ ช้จกั รยาน
และรักการเดินในระดับพื้นที่
 ข้อมูลภาคีเครื อข่ายหรื อหน่วยงานที่ให้
การสนับสนุนชมรมฯ เช่น เทศบาล
โรงเรี ยน โรงพยาบาล วัด เป็ นต้น
 จานวนผูใ้ ช้จกั รยานในพื้นที่

 เครื อข่ายรับรู ้ รับทราบและให้ความสนใจ
เป็ นแนวร่ วมในการสร้างเครื อข่ายผูใ้ ช้
จักรยานและรักการเดิน
 คณะทางานเพื่อสร้างเครื อข่ายผูใ้ ช้
จักรยาน
 เกิดแนวร่ วมในการสร้างเครื อข่ายผูใ้ ช้
จักรยาน
 ทุกภาคีเครื อข่ายเกิดความตระหนักรู ้ถึง
ประโยชน์ของการเดินทางด้วยการเดิน
และใช้จกั รยานในระยะทางสั้นๆ ในวิถี
ชีวติ ประจาวัน และ
 มีจานวนผูใ้ ช้จกั รยานและเดินมากขึ้น
 ประสานความร่ วมมือกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อรายงานความเคลื่อนไหว
ด้านความปลอดภัย อุบตั ิเหตุ คดีความ
เกี่ยวกับการ กระแสการตอบรับการใช้
จักรยานเละเดิน

5. ระยะเวลาดาเนินโครงการ
ระยะเวลาการดาเนินงานสร้างเครื อข่ายผูใ้ ช้จกั รยานและรักการเดิน: 8-12 เดือน
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6. งบประมาณ จานวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้ วน)
ตัวอย่ าง การบริ หารจัดการงบประมาณเพื่อสร้างเครื อข่ายผูใ้ ช้จกั รยานและรักการเดิน แบ่งออกเป็ น
3 หมวด (งบประมาณทุกหมวด กลุ่ม - ชมรม - สมาคม สามารถปรั บเปลี่ยนได้ ตามความเหมาะสม และได้ รับ
ความเห็นชอบจากคณะทางาน)
หมวดงบประมาณในการบริหารจัดการ
6.1 การสารวจข้อมูลพื้นฐาน
6.2 การสร้างภาคีเครื อข่ายฯ ในพื้นที่เป้ าหมาย
6.3 ศูนย์ประสานงานเครื อข่าย

งบประมาณ (บาท)
ร้ อยละ
4,000
ร้อยละ 20
10,000
ร้อยละ 50
6,000
ร้อยละ 30

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ชมรมจักรยานเพือ่ สุ ขภาพแห่ งประเทศไทย
15 อาคารรัจนาการ ชั้น 4 ซอยประดิพทั ธ์ 17 ถนนประดิพทั ธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กทม. 10400 โทรศัพท์ 02 618 4434 โทรสาร 02 618 4430
www.thaicyclingclub.org/ email: tcc@thaicyclingclub.org /www.facebook.com/thaicycling

