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1. ข้อมูลทัว่ไปของผู้สนใจร่วมสร้างเครือข่ายผู้ใช้จักรยานและรักการเดิน  
 

กรุณาระบุกลุ่ม-ชมรม-สมาคม หรือหน่วยงานท่ีสงักดั และสถานท่ีติดต่อโดยละเอียด 
 

     ชมรมจกัรยาน      สมาคมจกัรยาน 

  กลุ่มจกัรยาน       อ่ืนๆ ระบุ.......................................................................... 
 

1.1 ช่ือกลุ่ม-ชมรม-สมาคม.......................................................................................................................................... 

ช่ือประธาน (ผูน้ ากลุ่ม) กลุ่ม-ชมรม-สมาคม (นาย/นาง/นางสาว/) ...................................................................... 

อาย ุ(กลุ่ม-ชมรม-สมาคม) ...............................โทรศพัท.์................................โทรสาร...................................... 

ท่ีตั้งกลุ่ม-ชมรม-สมาคม (สถานท่ีติดต่อสะดวก) เลขท่ี...............................แขวง/ต าบล..................................... 

เขต/อ าเภอ..............................................จงัหวดั....................................รหสัไปรษณีย.์....................................... 

Email:.............................................................Facebook………………………......…………….…….............. 
 

1.2 ช่ือบุคคลอ่ืนท่ีสะดวก (คล่องตวั) ในการประสานงาน.......................................................................................... 

โทรศพัท.์..................................................................โทรสาร............................................................................... 

Email……………………..…………………Facebook…………………………………………………….…. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แบบฟอร์มขอรับทนุร่วมสร้าง ‘เครือข่ายผู้ใช้จักรยานและรักการเดนิ’ 
  

โครงการผลกัดนัการเดนิและการใช้จกัรยานไปสูน่โยบายสาธารณะของประเทศไทย 
 

Walking and Cycling Policy Advocacy for Thailand   
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1.3 ระบุพ้ืนท่ีท่ีตอ้งการสร้างเป็นเครือข่ายผูใ้ชจ้กัรยานและรักการเดิน  
 

พืน้ที่ 
พืน้ที่เป้าหมาย  
(ระบุช่ือพืน้ที่) 

จ านวนสมาชิก 

กลุ่ม-ชมรม-สมาคม จกัรยาน (คน) 

 ระดบัหมู่บา้น/ชุมชน 
 

 

 

 

 

 ระดบัต าบล /อบต.   
 

 

 ระดบัอ าเภอ/เทศบาล  
 

 

 ระดบัจงัหวดั   
 

 

 อ่ืนๆ โปรดระบุ  
 

 

 

1.4  ภาคีร่วมในการสร้างเครือข่ายผูใ้ชจ้กัรยานและรักการเดิน (โปรดระบุภาคีเครือข่ายฯ)  
 

ภาคเครือข่าย รายละเอยีด (จ านวนชมรมฯ ช่ือหน่วยงานที่สนับสนุน) 

 กลุ่ม/ชมรม/สมาคมจกัรยาน............  
 

 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
(อบต. เทศบาล อบจ.) 

 
 

 สภาทนายความประจ าจงัหวดั   
 

 สถานพยาบาล (กลุ่ม อสม. รพ.สต. 
โรงพยาบาล)  

 
 

 สถานีต ารวจ (จราจร)   
 

 ขนส่งจงัหวดั  
 

 เครือข่ายอ่ืนๆ ระบุ....  
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2. การรับรองเอกสาร 
 

ขอยืนยนัวา่ กลุ่ม ชมรม สมาคม มีความตอ้งการสร้างเครือข่ายผูใ้ชจ้กัรยานและรักการเดิน และ 
 

  มีการประชุมเครือข่ายมาแลว้ เม่ือวนัท่ี ...................เดือน ..................2556  
  ยงัไม่มีการประชุมชุมชน  

 

พร้อมน้ีไดมี้ลายมือช่ือแนวร่วมในพ้ืนท่ีเป้าหมายยินดีร่วมสร้างเครือข่ายผูใ้ชจ้กัรยานและรักการเดิน ดงัน้ี  
 

 

ลงนามรับรองเอกสาร 
(การลงนามรับรองเอกสารของแนวร่วมในพ้ืนท่ี หากมีครบทุกภาคีไดก้ดี็ แต่มีไม่ครบทุกภาคีกไ็ด)้ 

 

...................................................... 
(....................................................) 
           ผูรั้บผิดชอบโครงการ 

...................................................... 
(.....................................................) 
 ผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
         (อบต./เทศบาล/อบจ.) 

...................................................... 
(.....................................................) 
   ประธานสภาทนายความจงัหวดั 
    (สภาทนายความประจ าจงัหวดั) 
 

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

...................................................... 
(.....................................................) 
                 ขนส่งจงัหวดั 
        (ส านกังานขนส่งจงัหวดั) 

...................................................... 
(.....................................................) 
    ผูก้  ากบัการสถานีต ารวจภูธร                            
            (สถานีต ารวจภูธร) 
 

...................................................... 
(.....................................................) 
     ผู้บริหารสถานศกึษาในพืน้ท่ี 
   (โรงเรียน/มหาวิทยาลยั/อื่นๆ)               

...................................................... 
(.....................................................) 
ประธานกลุ่ม/ชมรม/สมาคมจกัรยาน 
อ่ืน................................................... 

...................................................... 
(.....................................................) 
      แนวร่วมอื่นๆที่ยินดีสนบัสนนุ 
      (ผู้ประกอบการในพืน้ท่ี/อื่นๆ) 

วนัท่ี .........../............/2556 

 

หมายเหตุ: การสร้างเครือข่ายผูใ้ชจ้กัรยานและรักการเดินในเบ้ืองตน้ อาจไม่จ  าเป็นตอ้งมีครบทุกแนวร่วมในพ้ืนท่ี  
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ตัวอย่างการเขียนข้อเสนอโครงการเพือ่ขอรับทุนการสร้างเครือข่ายฯ 
 

1. ช่ือโครงการ  
 
 
 

 

 

2. หลกัการและเหตุผล  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

3. วตัถุประสงค์ 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ช่ือโครงการสามารถตั้งไดอ้ยา่งอิสระ แต่ขอใหต่้อทา้ยดว้ยค าวา่ “เพือ่สนับสนุนนโยบายส่งเสริมการใช้จกัรยาน
และการเดนิในชีวติประจ าวนั” ตวัอย่าง: เชียงรายเมืองน่าอยูคู่่จกัรยาน เพ่ือสนบัสนุนนโยบายส่งเสริมการใชจ้กัรยาน
และการเดินในชีวิตประจ าวนั 
 

การเขียนหลกัการและเหตุผล:  
 

ให้อ้างอิงถึงปัญหาและการเดินทางในระยะใกล้ๆ  ท่ีถูกทดแทนและคุกคามดว้ยรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์ท าให้เกิด
ปัญหามลภาวะในเขตเมือง ชุมชน เกิดอุบัติเหตุจากความเร็ว เกิดปัญหาสุขภาพจากการขาดการออกก าลงักายและปัญหา
ส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งปัญหาค่าใชจ่้ายในครัวเรือนในการจ่ายค่าพลงังานเพ่ือการเดินทางใกล้ๆ  ในชีวิตประจ าวนัดว้ยความเคยชิน 
การรณรงคห์ันมาใชจ้กัรยานหรือการเดินในชีวิตประจ าวนัให้มากข้ึน จะเป็นการช่วยลดค่าใชจ่้ายครัว เรือนโดยตรง ต่อปัญหา
ความปลอดภยัของผูใ้ชจ้กัรยานและผูใ้ชท้างเทา้จ าเป็นตอ้งให้ผูท่ี้ตระหนักถึงการปรับเปล่ียนและสร้างสังคมสุขภาวะโดยหัน
กลบัมาใชก้ าลงัตนเองในการเดินทางระยะใกลใ้หม้ากข้ึน ซ่ึงสงัคมตอ้งใหค้วามส าคญัตระหนกัในสิทธิท่ีทดัเทียมกนั และให้การ
ยอมรับวา่ผูใ้ชจ้กัรยานและการเดินเทา้จะมีส่วนช่วยสร้างสังคมสุขภาวะไดดี้กวา่ยานยนตทุ์กชนิด จึงตอ้งไดรั้บการคุม้ครองและ
ปกป้องเป็นพิเศษ 

 

 นอกจากนี.้..ปัญหาสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไปมาก จนท าให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินหลายแห่งหันกลบั มา
ปลูกตน้ไมริ้มถนนเพ่ิมข้ึน...แต่ก็ยงัไม่เพียงพอ 
 

 ภาคีชมรมจักรยานต่างๆ และผูใ้ชจ้กัรยานในจงัหวดั...และชมรม...(ผูรั้กสุขภาพ ผูสู้งอายุ ผูรั้กการเดิน ฯลฯ) จึงได้
ร่วมมือกนัรวมเป็นเครือข่ายชมรมผูใ้ชจ้กัรยานและรักการเดินประจ าจงัหวดัข้ึนเพ่ือสนบัสนุนนโยบายส่งเสริมการใชจ้กัรยาน
และการเดินในชีวติประจ าวนัใหเ้ป็นรูปธรรมยิง่ข้ึน 

การเขียนวตัถุประสงค์:  
ให้เขียนเน้นการร่วมมือระหว่างกลุ่มผูใ้ชจ้กัรยานกลุ่มต่างๆ กลุ่มผูรั้กการเดิน ภาคีเพ่ือสุขภาพและส่ิงแวดลอ้ม 

รวมทั้งภาคสมชัชาสุขภาพแห่งชาติในพ้ืนท่ี เพ่ือร่วมกนัสร้างชุมชนสุขภาวะท่ีมีการใช้จักรยานและการเดินเทา้ท่ีมี
เป้าหมายอย่างปลอดภัยมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน โดยการเห็นความส าคัญและสนับสนุนร่วมมือของคนในชุมชน 
โดยเฉพาะผูน้ าชุมชนทอ้งถ่ินทุกวงการ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีดูแลพ้ืนท่ี  

 

ตวัอย่าง: 

 เพ่ือใหเ้กิดกลุ่มผูใ้ชจ้กัรยานและการเดินมากข้ึนในชุมชน   
 เพ่ือสร้างชุมชนใหมี้การใชจ้กัรยานและเดินอยา่งปลอดภยัและมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน เป็นตน้ 
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4. ขั้นตอนการสร้างเครือข่ายผู้ใช้จักรยานและรักการเดิน  
 

ตวัอย่าง ขั้นตอนการสร้างเครือข่ายผู้ใช้จกัรยานและรักการเดนิ   
 
 

ขั้นตอน วธีิการ ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

4.1 การส ารวจข้อมูลพืน้ฐาน 
 

 จดัท าแบบส ารวจ/แบบสอบถาม เพื่อ
ส ารวจขอ้มูลในพ้ืนท่ีเป้าหมายชมรม
ฯ มีตัวอย่างแบบสอบส ารวจ/
แบบสอบถาม และยินดีให้ค าแนะน า
การเกบ็ข้อมลูตลอดกระบวนการ 
(เกบ็ข้อมลู-ประมวลผล-สรุปผล)  

 ประมวลผลแบบส ารวจ/
แบบสอบถาม 

 น าเสนอผลต่อกลุ่มเป้าหมาย 

 ขอ้มูลทัว่ไปภาคีเครือข่ายผูใ้ชจ้กัรยาน
และรักการเดินในระดบัพ้ืนท่ี  

 ขอ้มูลภาคีเครือข่ายหรือหน่วยงานท่ีให้
การสนบัสนุนชมรมฯ เช่น เทศบาล 
โรงเรียน โรงพยาบาล วดั เป็นตน้  

 จ านวนผูใ้ชจ้กัรยานในพ้ืนท่ี  
 

4.2  การสร้างภาคเีครือข่ายฯ ใน
พืน้ทีเ่ป้าหมาย  

  

 กิจกรรมประชาสมัพนัธ์เชิญชวนให้
เครือข่ายผา่นช่องทางต่างๆ เช่น 
เสียงตามสาย วทิยชุุมชน เป็นตน้  

 จดัตั้งคณะท างานเครือข่ายฯ เพื่อ
ประสานความร่วมมือ เช่น การ
รายงานความปลอดภยั ความ
เคล่ือนไหวของเครือข่ายฯ  

 จดักิจกรรมใหค้วามรู้ดา้นการเดิน
และการใชจ้กัรยาน เป็นตน้  

 จดักิจกรรมรณรงค ์ชวนคนมาป่ัน
สร้างกระแส   

 เครือข่ายรับรู้ รับทราบและใหค้วามสนใจ
เป็นแนวร่วมในการสร้างเครือข่ายผูใ้ช้
จกัรยานและรักการเดิน 

 คณะท างานเพื่อสร้างเครือข่ายผูใ้ช้
จกัรยาน 

 เกิดแนวร่วมในการสร้างเครือข่ายผูใ้ช้
จกัรยาน   

 ทุกภาคีเครือข่ายเกิดความตระหนกัรู้ถึง
ประโยชนข์องการเดินทางดว้ยการเดิน
และใชจ้กัรยานในระยะทางสั้นๆ ในวถีิ
ชีวติประจ าวนั และ 

 มีจ านวนผูใ้ชจ้กัรยานและเดินมากข้ึน 
4.3 ศูนย์ประสานงานเครือข่ายฯ   จดัตั้งศูนยป์ระสานงานเครือข่ายผูใ้ช้

จกัรยานและรักการเดินในพ้ืนท่ี  
 

 ประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง เพ่ือรายงานความเคล่ือนไหว 
ดา้นความปลอดภยั อุบติัเหตุ คดีความ 
เก่ียวกบัการ กระแสการตอบรับการใช้
จกัรยานเละเดิน  

 

5. ระยะเวลาด าเนินโครงการ 

 

 

ระยะเวลาการด าเนินงานสร้างเครือข่ายผูใ้ชจ้กัรยานและรักการเดิน:  8-12 เดอืน 
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6. งบประมาณ จ านวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)  

 

 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้ 

ชมรมจักรยานเพือ่สุขภาพแห่งประเทศไทย 
15 อาคารรัจนาการ ชั้น 4 ซอยประดิพทัธ์ 17 ถนนประดิพทัธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กทม. 10400 โทรศพัท ์02 618 4434 โทรสาร 02 618 4430  
www.thaicyclingclub.org/ email: tcc@thaicyclingclub.org /www.facebook.com/thaicycling 

 

ตวัอย่าง การบริหารจดัการงบประมาณเพ่ือสร้างเครือข่ายผูใ้ชจ้กัรยานและรักการเดิน แบ่งออกเป็น  
3 หมวด  (งบประมาณทุกหมวด กลุ่ม - ชมรม - สมาคม สามารถปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม และได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะท างาน) 
 

หมวดงบประมาณในการบริหารจดัการ งบประมาณ (บาท) ร้อยละ 
6.1 การส ารวจขอ้มลูพ้ืนฐาน 4,000  ร้อยละ 20 
6.2 การสร้างภาคีเครือข่ายฯ ในพ้ืนท่ีเป้าหมาย 10,000  ร้อยละ 50 
6.3 ศูนยป์ระสานงานเครือข่าย 6,000  ร้อยละ 30 

 

http://www.thaicyclingclub.org/
mailto:tcc@thaicyclingclub.org

