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แบบฟอร์ม 
 

3. ตัวอย่างแบบฟอร์มการเขียนข้อเสนอโครงการชุมชนจกัรยานเพื่อสุขภาวะ  

ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

ผู้ด าเนินการ 
ต้องประกอบด้วย (1) ผู้แทนอปท. (2) แกน
น าชุมชน และหรือ(3) หนว่ยงานอ่ืนๆท่ี
เก่ียวข้อง 

พืน้ท่ีด าเนินการ 
>>ชุมชน หรือพืน้ท่ีท่ีต้องการสร้างชุมชนจกัรยานเพ่ือสขุภาวะ 
องค์ประกอบท่ีชุมชนหรือพืน้ท่ีจะด าเนนิการชุมชนจกัรยาน ท่ีพงึควรจะมี:  

 มีขอบเขตพืน้ท่ีชดัเจนในความรับผดิชอบดูแลขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  เช่น 
อบต. เทศบาล ฯลฯ 

 มีผู้น าชุมชน/หมู่บ้าน/หรือหนว่ยของพืน้ท่ีท่ีสมาชิกรวมกลุม่กนัอยู่ (โดยต าแหนง่หรือ
แกนน าธรรมชาติ)  

 มีหนว่ยงานภาครัฐ เช่น สถาบนัการศึกษา โรงเรียน รพ .สต. ทางหลวงชนบท
ต ารวจภูธร ฯลฯ 

 มีองค์กรด้านศาสนา/ผู้น าศาสนกิจ  

 มีองค์กรภาคประชาสงัคม/องค์กรอิสระ/องค์กรเอกชน(NGOs)/เอกชน เป็นต้น 

วัตถุประสงค์ 
>>เพ่ือกระตุ้น สง่เสริม และสนบัสนนุให้
ชุมชนเลือกใช้จกัรยานเดินทางใน
ชีวติประจ าวนั 

ขัน้ตอนการสร้างชุมชนจักรยาน 
1. การส ารวจข้อมูลพืน้ฐานและข้อมูลด้าน
การใช้จกัรยานของครัวเรือน/ชุมชน 

2. การสร้างความเป็นเจ้าของโครงการ
ร่วมกนัของชุมชนและภาคีในพืน้ท่ี
ด าเนนิการ 

3. การด าเนนิงานอย่างต่อเน่ือง (แนวทาง
สร้างความยัง่ยืน)  

ระยะเวลา/งบประมาณด าเนินงาน 
>>งบท าโครงการ 50,000 บาท 
(ตลอดระยะเวลาโครงการ) 
เพื่อด าเนินกิจกรรมตามแผนงาน เช่น  
1. ค่าส ารวจข้อมลู  
2. ค่าบริหารจดัการด าเนินกิจกรรม 
3.ค่าสร้างแนวทางความยัง่ยืนในพืน้ท่ี 
4. อ่ืนๆ ตามแนวชมุชนจกัรยานฯ 
 
หมายเหต>ุ> ในกรณีท่ีได้อนมุตัิสญัญา 
สสส.มงีบสนบัสนนุเพิ่มเติม 
13,000 บาท เพื่อด าเนินงานดงันี ้
 (1) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมเวทีกลาง
ในระดบัภมูภิาคกับโครงการหลกั  
(2) ค่าจดัท ารายงาน 
 (3) ป้ายแสดงเขตปลอดบหุร่ีและสรุา 

ขอบเขตการส่งเสริมการใช้จักรยานในชุมชน :คือการใช้จกัรยานเพื่อการ
เดินทางในชีวิตประจ าวนัในระยะทางสัน้ๆ ประมาณ 1-3 กิโลเมตร เพื่อไป
ท างาน ไปธรุะ ไปจ่ายตลาด ไปโรงเรียน ไปวดั ฯลฯ ไม่ได้หมายรวมถึง การ
ใช้จักรยานเพื่อออกก าลังกาย หรือนันทนาการ หรือการท่องเที่ยว หรือ
เพื่อการแข่งขนั 

ตัวอย่างกิจกรรมที่สอดคล้องกับขัน้ตอนการด าเนินงาน 
1. จดัท าการส ารวจ/แบบสอบถามเพื่อส ารวจข้อมลูในพืน้ท่ีหรือชมุชนเป้าหมาย 
ประเด็นหลกั เช่น จ านวนคนท่ีใช้จกัรยานหรือครัวเรือนท่ีมกีารใช้จกัรยานใน
พืน้ท่ี/ชมุชน ค่าใช้จ่ายของครัวเรือน (ค่าเดินทาง) และสภาพทางกายภาพทัว่ไป
ของชมุชน/พืน้ท่ีเป้าหมาย  เป็นต้น และการประเมนิผลส ารวจก่อนและหลงั 

 2. การจดัตัง้คณะท างานท่ีมาจากทกุภาคส่วน การประชมุคณะท างาน การ
ประชมุชีแ้จงต่อชมุชน เป็นต้น 

3.การประชาสมัพนัธ์ สร้างการรับรู้และการจดักิจกรรมรณรงค์โดยใช้จกัรยานเป็น
สญัลกัษณ์ หรือกิจกรรมแนวทางสร้างสรรค์ตามบริบทชมุชน เป็นต้น 

4. การจดัเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างมสี่วนร่วม  
5. การก าหนดเร่ืองชมุชนจกัรยานเป็นนโยบายชุ มชน และเสนอต่อท้องถ่ิน  หรือ 
บรรจเุป็นแผนพฒันาในท้องถ่ิน เป็นต้น  

6.อ่ืนๆ  
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(ตัวอย่าง) แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ 
ช่ือโครงการย่อย : …............................... ........................................................... ............. 
(ต้องมีชื่อชมุชน/ชื่อพืน้ที่ด้วย เชน่ ชมุชนจกัรยานต าบลพระแทน่ เพื่อสุขภาวะ  เป็นต้น ) 

1. หลักการและเหตุผล: (ตวัอย่าง) 
กล่าวถึง บริบทของพืน้ที ่สถานการณ์ปัจจุบนัในพืน้ที ่สถานการณ์การใชจ้กัรยานในชมุชนและหรือพืน้ที ่

จุดเด่นของพืน้ที ่ข้อจ ากดั (พอสงัเขป)  
ข้อมูลพืน้ฐานของพืน้ที ่เช่น จ านวนประชากรทัง้หมด จ านวนครัวเรือน   
สถานการณ์ การใชจ้กัรยาน ของพืน้ที่  เช่น การใชจ้กัรยานเพื่ อเดินทางในการประกอบอาชีพ หรือใน

ชีวิตประจ าวนั การใชจ้กัรยานเพือ่การออกก าลงักาย การใชจ้กัรยานเพือ่การท่องเทีย่ว และหรือการใชจ้กัรยาน
ร่วมกบักิจกรรมอ่ืนๆ  

เชือ่มโยงสถานการณ์ปัจจุบนั และผลทีจ่ะเกิดข้ึนเมือ่ส่งเสริมให้เกิดการใชจ้กัรยานในชมุชน หรือร่วมสร้าง
ชมุชนจกัรยานเพือ่สขุภาวะ  

การสร้าง‘ชุมชนจกัรยาน’1เป็นอีกแนวทางหนึง่ในการสร้างชมุชนสขุภาวะ หมายถงึ ทุ กคนในชมุชนมีสขุภาพ

กายและใจที่ดี มีความสมัพนัธ์ในชมุชนที่เข้มแข็ง และมีโอกาสเสริมศกัยภาพของชมุชน  เพื่อมุ่งสูค่วามเป็นชมุชนสขุ
ภาวะ 

….......................................................................................... ...........................................  
2. ตัวอย่างวัตถปุระสงค์และเกณฑ์ความส าเร็จ: 

วัตถปุระสงค์ ตัวชีว้ัดความส าเร็จ 
1. เพื่อกระตุ้น สง่เสริมให้ชมุชนรับรู้ รวมทัง้มี

จ านวนผู้ใช้จกัรยานเพื่อการเดินทางใน
ชีวิตประจ าวนัในชมุชน  

1.1 ชมุชนเกิดการรับรู้ต่อโครงการฯ อย่างน้อย ร้อยละ........ 
1.2 ชมุชนใช้จกัรยานเดินทางในชีวิตประจ าวนัเพิ่มขึน้อย่างน้อยร้อย

ละ....... 
2. เพื่อกระตุ้นให้ชมุชนจดัสภาพแวดล้อมให้เอือ้ต่อ

การใช้จกัรยานเพื่อการเดินทางในชีวิตประจ าวนั  
2.1 ชมุชนมีการจดัสภาพแวดล้อม หรือพืน้ที่ที่เอือ้ต่อการใช้จกัรยาน

ในชมุชน อย่างน้อย 3 แห่ง/จดุ/เร่ือง/กลุม่(ระบ.ุ......) 
3. เพื่อสง่เสริมให้เกิดกระบวนการการมีสว่นร่วมใน

การสร้างชมุชนจกัรยาน  
3.1 มีการจดัตัง้คณะท างานที่มีสว่นร่วมจาก หลากหลาย ภาคี            

ระบกุจ านวน...........ภาคี  
3.2 มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ที่ชดัเจนของแต่ภาคี   ) 
3.3 มีประชมุคณะท างาน วางแผน/ด าเนินงาน/ติดตามผลสม ่าเสมอ  
     ระบจุ านวน...........ครัง้ (ตามความเหมาะสม) 

                                                             

14 ค าตอบส าคัญ...ซึ่งจะเป็นผลจากการส่งเสริมให้ชุมชนใช้จักรยานเดนิทางในชีวิตประจ าวัน  คือ   
(1) สุขภาพดี :  การใช้จกัรยานเดินทางในชีวติประจ าวนั เป็นการสง่เสริมให้ชุมชนได้มีกิจกรรมทางกาย ได้ออกก าลงักาย เป็นผลดีต่อ

สขุภาพของทกุคนในชุมชน ทัง้เด็ก เยาวชน วยัท างานและผู้สงูอายุ  
(2) ฟรี ประหยัด: การใช้จกัรยานจะสามารถลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของครัวเรือนได้ รวมทัง้เม่ือสขุภาพร่างกายดี ไม่เจ็บไข้ ครัวเรือนก็

จะสามารถประหยดัค่าใช้จ่ายสว่นของค่ายา ค่ารักษาพยาบาลได้  
(3) สิ่งแวดล้อมสะอาด : ชุมชนจะสามารถช่วยลดการเกิดโลกร้อนได้อย่างเป็นรูปธรรม ช่วยลดมลพษิทางอากาศและเสียง สร้าง

สิง่แวดล้อมท่ีนา่อยู่ในชุมชน 
(4) ชุมชนน่าอยู่:การท่ีคนในชุมชนใช้จกัรยานเพ่ือการเดินทางในชีวติประจ าวนั ท าให้ความมีชีวติชีวาของชุมชนมีมากขึน้ เพราะการใช้

จกัรยานท าให้การเดินทางช้าลง ลดอุบตัิ ชาวชุมชนมีโอกาสทกัทาย พดูคุย ระหวา่งเดินทาง น าไปสูค่วามเป็นชุมชนนา่อยู่ สูชุ่มชนสขุ
ภาวะ  
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3. พืน้ที่กลุ่มเป้าหมาย และภาคีร่วมในการสร้างชุมชนจกัรยาน:  
 3.1 พืน้ที่เป้าหมาย   

พืน้ที่เป้าหมาย(ระบุชื่อตามเขตการปกครอง ) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีดูแลรับผิดชอบ  
 หมู่บ้าน  (ระบรุายละเอียดที่ตัง้)  
.............................................................................................. 
 ชมุชน (ระบรุายละเอียดที่ตัง้)  
............................................................................................... 
 อื่นๆ (ระบรุายละเอียดที่ตัง้)  
................................................................................................ 

อบต.   
 เทศบาลต าบล 
เทศบาลเมือง 
เทศบาลนคร 
 ส านกังานเขต  
 อื่นๆ ................................... 

3.2  กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน..................ครัวเรือน  ประกอบด้วย  

กลุ่มอายุ 
จ านวนกลุ่มเป้าหมาย 

ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 
(1) กลุม่เด็ก (6-14 ปี)     
(2) กลุม่วยัรุ่น (15-24 ปี)    
(3) กลุม่ผู้ใหญ่/วยัท างาน (25-59 ปี)    
(4) กลุม่ผู้สงูอาย ุ(60 ปีขึน้ไป)     

 3.3  ภาคีร่วมในการสร้างชุมชนจกัรยาน และผู้น าแต่ละกลุ่ม  
 โปรดระบุ ในช่องภาคี และกรอกรายละเอียดของภาคีที่จะร่วมด าเนินการ 

ภาคีร่วม  
รายละเอียดภาคี 

ชื่อกลุ่ม/องค์กร 
ผู้น ากลุ่ม 

(ตัวแทนที่ได้รับมอบหมายจากกลุ่ม) 
 ชมุชน /แกนน าชมุชน   

 องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน   

 หน่วยงานภาครัฐ เช่น โรงเรียน ,รพ.สต.,
โรงพยาบาล,ทางหลวงชนบท , สถานี
ต ารวจ ฯลฯ 

  

 องค์กรศาสนา (วดั, มสัยิด, โบสถ์)   

 องค์กรเอกชน/ผู้ประกอบการ   

 องค์กรพฒันาเอกชน (NGOs)/ 
      องค์กรอิสระ 

  

 อื่นๆ .........................................   
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4. ระยะเวลาด าเนินงาน :  
จ านวน 10 เดือน (นบัจากวนัลงนามในสญัญาโครงการ  ประมาณเดือน ก.ค. 59 – ไม่เกิน  พ.ค. 60 )  

วนัเร่ิมด าเนินการ  วนัที่ .................เดือน......................................พ.ศ.2559 
วนัสิน้สดุโครงการ วนัที่ .................เดือน......................................พ.ศ.2560 

 
5.งบประมาณท าโครงการ 
 งบประมาณจาก สสส.                   จ านวน   50,000  บาท 

งบประมาณสมทบจากองค์กรที่เสนอโครงการหรือภาคีที่สนบัสนนุ (ในกรณีที่มีการสนบัสนนุเพิ่ม)             
(ระบหุน่วยงาน)...................................................................................................................บาท 

 
6. ตัวอย่างกิจกรรมการด าเนินงาน/แผนการด าเนินงาน:   

กิจกรรม/วิธีการ ช่วงเวลา ผลลัพธ์/ผลผลิต งบประมาณ 
1. เพื่อส่งเสริมให้เกิดกระบวนการการมีส่วนร่วมในการสร้างชุมชนจกัรยาน เพื่อสุขภาวะ  
กิจกรรมท่ี 1.1 : ประสานภาคและ 
และจดัตั้งคณะท างาน 
1.1.1 จดัประชมุชีแ้จงรายละเอียดการ

สร้างชมุชนจกัรยานฯ ร่วมกบัภาคี 
1.1.2 จดัตัง้คณะท างาน ก าหนด

บทบาทหน้าที่ วางแผนการ
ด าเนินงาน ก าหนดการประชมุ
อย่างสม ่าเสมอ เพื่อติดตาม
ความก้าวหน้าการด าเนินงาน  

1.1.3 ......................................... 

 
ระบเุดือน 
 

 
(1) ชมุชน/ภาคีรับรู้รายละเอียดโครงการฯ  
(2) เกิดคณะท างานที่มีความเข้าใจในการ

ด าเนินโครงการฯ จ านวน ........คน 
(3) มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ของ

คณะท างานแต่ละภาคีที่ชดัเจน 
(4)เกิดการประชมุคณะท างาน .......ครัง้  
 (4) เกิดแผนการด าเนินงานที่ชดัเจนร่วมกนั  

หมายเหตุ:  
ควรท ารายงานการประชมุในทกุคร้ังทีมี่การ
ประชมุ  

 

กิจกรรมท่ี 1.2: ส ารวจข้อมูล
พ้ืนฐานและการใช้จกัรยานของ
ชุมชน 
1.2.1 ส ารวจข้อมลู 
1.2.2  ประมวลผล 
1.2.3  น าเสนอผลการส ารวจต่อ

คณะท างาน หรือชมุชน 

 (1) ข้อมลูทัว่ไปของชมุชน เช่น สภาพภูมิ
ประเทศ การประกอบอาชีพ จ านวน
ประชากร เพศ วยั  สถานที่ตัง้ วดั โรงเรียน 
ตลาด อบต เทศบาลเป็นต้น  

(2) จ านวนคนที่ใช้จกัรยานในปัจจบุนั 
(3) ข้อมลูด้านค่าใช้จ่ายของครัวเรือน  เช่น ค่า 

เดินทาง ค่ารักษาพยาบาล  เป็นต้น  
หมายเหตุ: ส ารวจชมุชนจกัรยาน ช่วงก่อนและ
หลงัด าเนินงาน (โดยการใชแ้บบสอบถามของ
โครงการ)  
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กิจกรรม/วิธีการ ช่วงเวลา ผลลัพธ์/ผลผลิต งบประมาณ 
2. เพ่ือกระตุ้น ส่งเสริมให้ชุมชนรับรู้ เข้าใจ ต่อการสร้างชุมชนจกัรยานเพื่อสุขภาวะ  
กิจกรรมท่ี 2.1: จดัเวทีประชาคม
คืนข้อมูลสู่ ชุมชน พร้อมสร้างความ
เข้าใจในการสร้างชุมชนจกัรยาน  
2..1.1 จดัเวทีชมุชน ตวัอย่างประเด็นที่

ควรน าเสนอ 
(1) ผลการส ารวจข้อมลู  
(2) การให้ความรู้เร่ืองการจกัรยาน  

2.1.2 จดัเวทีอื่นๆ ตามข้อตกลงของ
คณะท างาน และหรือความ
เหมาะสม 

 (1) ชมุชนรับรู้ สถานการณ์การใช้จกัรยานใน
ชมุชนตนเอง 

(2) ชมุชนเกิดการรับรู้ต่อผลที่เกิดขึน้จากการ
ใช้จกัรยานเพื่อการเดินทางใน
ชีวิตประจ าวนั เชื่อมโยงมิติต่างๆ เช่น 
สิง่แวดล้อม เศรษฐกิจ สงัคม สขุภาพ เป็น
ต้น  

(3) (อาจจะได้)แนวทางสง่เสริมการใช้จกัรยาน
ในชมุชน/รูปแบบชมุชนจกัรยานที่ชมุชน
ต้องการ เป็นต้น  

 

กิจกรรมท่ี 2.2: ด าเนินงานเพ่ือเพ่ือ
ส่งเสริมการใช้จกัรยานในชุมชน  
2.2.1 กิจกรรมประชาสมัพนัธ์โครงการ  
2.2.2 การด าเนินงานเพื่อปรับ

สภาพแวดล้อม และกายภาพ
ของชมุชน  

2.2.3 อื่นๆ 

 
 
 

(1)จ านวนคนในชมุชนที่รับรู้ข้อมลูข่าวสารการ
ด าเนินงานชมุชนจกัรยานในพืน้ที่มากขึน้ 
(จ านวน........คน) 

(2)จ านวนกิจกรรมรณรงค์ (จ านวน.....ครัง้) 
(3)จ านวนผู้ เข้าร่วมกิจกรรม  (จ านวน.....คน) 
(4)เส้นทางที่ปรับกายภาพ หรือ ป้ายจดุความ

ปลอดภัย สญัลกัษณ์ต่างๆ เป็นต้น หรือ
กิจกรรมสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กร
เพื่อสง่เสริมการใช้จกัยานในชมุชน  หรือ
เกิดพืน้ที่ที่เอือ้ประโยชน์ต่อชมุชน เป็นต้น . 

(5) อื่นๆ...................................................... 

 

3. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการด าเนินงานการใช้จกัรยานในชุมชนอย่างต่อเน่ือง และมีผลการด าเนินงานเป็นรูปธรรม  
กิจกรรมท่ี 3.1: สรุปผลด าเนินงาน
และแนวทางการสร้างความยั่งยืน  
3.1.1 จดัเวทีประชาคมเพื่อสรุปผลการ

ด าเนินงาน และรับฟังข้อเสนอแนะ
จากชมุชน  
(1) สรุปผลการด าเนินงานตลอด

โครงการฯ พร้อมการประเมิน
การด าเนินงาน และหา
ค าตอบร่วมกนัว่าจะหยดุการ
ด าเนินงาน หรือต้องการ
ด าเนินการต่อ 

(2) (กรณีชมุชนแสดงความ
ประสงค์จะด าเนินงานต่อ) 
แนวทางการด าเนินงานเพื่อ

 
 
 
 

(1)  ชมุชนรับรู้ผลการด าเนินงานและ
สถานการณ์การด าเนินงาน (หยดุ หรือ
ด าเนินการต่อ)  

กรณีด าเนินการต่อ :  
(2)ชมุชนมีโครงการเพื่อขบัเคลือ่นชมุชน

จกัรยานที่ชดัเจน จ านวน.......... แผนงาน/
โครงการ(ระบแุผนงาน ระยะเวลา งบฯ ) 

(3) ชมุชน หรืออปท. ก าหนดเร่ืองชมุชน
จกัรยานเป็นระเบียบวาระชมุชน หรือ
ท้องถ่ิน ระบ.ุ...................................... 

(4) แหลง่สนบัสนนุทรัพยากรในการด าเนินการ
งาน (งบประมาณ หรืออื่นๆ)  
 (1) อปท.  
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กิจกรรม/วิธีการ ช่วงเวลา ผลลัพธ์/ผลผลิต งบประมาณ 
สร้างความต่อเนื่อง 

ระบุ
..........................................
.......................................... 

(3) แหลง่สนบัสนนุทรัพยากร
(กรณีมีงบประมาณ/
บคุลากร/อื่นๆ) 

 

 (2) ภาคหน่วยงานรัฐ  
.(3) อื่นๆ
........................................................ 
........................................................ 
หมายเหต ุ: ผูรั้บผิดชอบโครงการตอ้ง
รายงานผลความก้าวหนา้ของการท า
ด าเนินนงาน (ตามระยะทีก่ าหนด) 
ส่งรายงานผลด าเนินงานตลอดโครงการ 
จ านวน 1 ฉบบั พร้อมภาพกิจกรรมตลอด
โครงการฯ  ตามแนวทาง สสส. 

หมายเหตุ : ในช่อง ผลลัพธ์และผลผลิต คือตัวอย่างเท่านัน้  สามารถ ปรับหรือเพ่ิมเติมได้ ตามกิจกรรมท่ี
ปรับเปล่ียนไปตามความเหมาะสมของข้อเสนอโครงการ 

7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. ..................... 

8. การรับรองเอกสาร  
ขอยืนยนัว่ากลุม่แกนน าชมุชนต้องการสร้างชมุชนจกัรยานและพร้อมนีไ้ด้มีลายมือช่ือภาคียินดีร่วม สร้างชมุชนจกัรยานสู่

ชมุชนสขุภาวะ ดงันี ้ 
 

ลงนามรับรองเอกสาร 
(การลงนามรับรองเอกสารของแนวร่วมในพืน้ที่ ควรต้องมีครบทกุภาคี) 

 

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

ผู้ รับผิดชอบโครงการ  
    (ได้รับมอบหมายจากผู้ลงนามร่วม ) 

...................................................... 
(.....................................................) 
ผู้บริหารองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 

(อบต./เทศบาล) 

 

. 
..................................................... 

(.....................................................) 
ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ/ภาคีในพืน้ที่  

(เช่น สถาบนัการศกึษา/รพ.สต./ ทางหลวงชนบท/ 
สถานีต ารวจ  เป็นต้น ) 

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

ผู้แทนชมุชน/แกนน าชมุชน  
 

 

 

วนัที่ .........../............/2559 
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4. แบบฟอร์มผูเ้สนอและรับผิดชอบโครงการ 

ช่ือโครงการ ..............................................................................................................  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไป 

1. องค์กร/คณะบุคคลท่ีเสนอโครงการ (กรณีขอทุนในนามองค์กร/คณะบุคคล) 
 
ช่ือองค์กร/กลุ่มบุคคล …............................................................................................................................. ...…………….. 
องค์กร  เลขท่ี ......................  หมู่ท่ี ..……ตรอก/ซอย ..... หมู่บ้าน............................................. ถนน…...…….…… .......ต าบล/
แขวง……..........…อ าเภอ/เขต ...................................... จังหวัด ................................รหัสไปรษณีย์ ................................. 
โทรศพัท ์................... .......... โทรศพัทเ์คลื่อนท่ี …..…-…….…  โทรสาร ….......................... .............……..….. 
Email…................................................. .......websites………........... ..…………………….…........ 
 
ช่ือ-นามสกุล หัวหน้าองค์กร .................................................................... .......ต าแหน่ง ............................................  
สังกดัหน่วยงาน/แผนก/ฝ่าย...........................................................  
 

2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

** ผูรั้บผิดชอบโครงการ หมายถึงผูด้  าเนินการหลกัของโครงการ อาจเป็นหรือไม่เป็นหวัหนา้องคก์รก็ได้ 

เลขท่ีประจ าตวัประชาชน 13 หลกั  ...............................................................................................  
ช่ือ-สกุล ผู้รับผิดชอบโครงการ.........................................................................................  
ต าแหน่ง................................... .........................สังกดัหน่วยงาน/แผนก/ฝ่าย ...................................................... ...........  
เบอร์โทรศพัทท่ี์ติดต่อไดส้ะดวก .......................................... ต่อ…-……  เบอร์มือถือ ...........................  
โทรสาร……..………… อีเมล.์.................................................................................................... ........................  
สถานที่ท างานเหมือนท่ีต้ังองค์กรข้างต้น (ไม่ต้องกรอกใหม่)ไม่เหมือนท่ีต้ังองค์กร (ต้องกรอกใหม่) 
ช่ือองคก์ร/หน่วยงาน........................................................................................................................ 
เลขท่ี……….….….… หมู่ท่ี ..……….   ตรอก/ซอย………………..….….…ถนน……….………...……………  
ต าบล/แขวง……..………… อ าเภอ/เขต ………….…….. จงัหวดั……………. รหสัไปรษณีย ์…………….…..… 
 
ท่ีอยู่ตามบัตรประจ าตัวประชาชน 
บา้นเลขท่ี……….หมู่ท่ี .................  ตรอก/ซอย.............................  ถนน ................................  
ต าบล/แขวง…  ....อ าเภอ/เขต ……...........................จงัหวดั…............................... รหสัไปรษณีย.์............ 
 
ท่ีอยู่ส าหรับจัดส่งเอกสารเหมือนท่ีต้ังองค์กรข้างต้น เหมือนท่ีอยู่ตามบตัรประชาชน  
    ไม่เหมือน (ต้องกรอกใหม่) 
ช่ือองคก์ร/หน่วยงาน..........................................................................................................................................  
บา้นเลขท่ี……….….….… หมู่ท่ี ..……..  ตรอก/ซอย………………….…  ถนน………………...…………………  
ต าบล/แขวง……..……… อ าเภอ/เขต ………….…….. จงัหวดั……..………. รหสัไปรษณีย ์…………..……..… 
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3. รายช่ือผู้ร่วมท าโครงการ  (อย่างน้อย 2 คน) 
 
ผู้ร่วมท าโครงการคนท่ี 1 
เลขท่ีประจ าตวัประชาชน 13 หลกั  .................................................................. .......................................................... 
ช่ือ-สกุล ผู้รับผิดชอบโครงการ…………………………………………………………………………………….. 
ต าแหน่ง............................................................ ...............สังกดัหน่วยงาน/แผนก/ฝ่าย ................................................  
เบอร์โทรศพัทท่ี์ติดต่อไดส้ะดวก ........................................ ต่อ…-……  เบอร์มือถือ .................................................  
โทรสาร……................. .......……………………… อีเมล ์.............................................................................   
สถานที่ท างานเหมือนท่ีต้ังองค์กรข้างต้น (ไม่ต้องกรอกใหม่)ไม่เหมือนท่ีต้ังองค์กร (ต้องกรอกใหม่) 
ช่ือองคก์ร/หน่วยงาน........................................................................................................................ 
เลขท่ี……….….….… หมู่ท่ี ..……….   ตรอก/ซอย………………..….….…ถนน……….………...……………  
ต าบล/แขวง……..………… อ าเภอ/เขต ………….…….. จงัหวดั……………. รหสัไปรษณีย ์…………….…..… 
 
ท่ีอยู่ตามบัตรประจ าตัวประชาชน 
บา้นเลขท่ี……………………….หมู่ท่ี ........................... .   ตรอก/ซอย.............................  ถนน ................................  
ต าบล/แขวง……..…………… อ าเภอ/เขต ……................ . จงัหวดั….................  รหสัไปรษณีย.์..............................  
 
ท่ีอยู่ส าหรับจัดส่งเอกสาร เหมือนท่ีต้ังองค์กรข้างต้น เหมือนท่ีอยู่ตามบตัรประชาชน  
    ไม่เหมือน (ต้องกรอกใหม่) 
 
ผู้ร่วมท าโครงการคนท่ี 2 
เลขท่ีประจ าตวัประชาชน 13 หลกั  .................................................................. .......................................................... 
ช่ือ-สกุล ผู้รับผิดชอบโครงการ…………………………………………………………………………………….. 
ต าแหน่ง............................................................ ...............สังกดัหน่วยงาน/แผนก/ฝ่าย ................................................  
เบอร์โทรศพัทท่ี์ติดต่อไดส้ะดวก ........................................ ต่อ…-……  เบอร์มือถือ .................................................  
โทรสาร……................. .......……………………… อีเมล ์...........................................................................   
สถานที่ท างานเหมือนท่ีต้ังองค์กรข้างต้น (ไม่ต้องกรอกใหม่)ไม่เหมือนท่ีต้ังองค์กร (ต้องกรอกใหม่) 
ช่ือองคก์ร/หน่วยงาน........................................................................................................................ 
เลขท่ี……….….….… หมู่ท่ี ..……….   ตรอก/ซอย………………..….….…ถนน……….………...……………  
ต าบล/แขวง……..………… อ าเภอ/เขต ………….…….. จงัหวดั……………. รหสัไปรษณีย ์…………….…..… 
 
ท่ีอยู่ตามบัตรประจ าตัวประชาชน 
บา้นเลขท่ี……………………….หมู่ท่ี ........................... .   ตรอก/ซอย.............................  ถนน ................................  
ต าบล/แขวง……..…………… อ าเภอ/เขต ……................ . จงัหวดั….................  รหสัไปรษณีย.์..............................  
ท่ีอยู่ส าหรับจัดส่งเอกสาร เหมือนท่ีต้ังองค์กรข้างต้น เหมือนท่ีอยู่ตามบตัรประชาชน  
    ไม่เหมือน (ต้องกรอกใหม่) 
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เอกสารในการประกอบพิจารณเข้าร่วมโครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ 
เอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาคดัเลอืก ประกอบด้วย  

1. แบบใบสมคัรร่วมคดัเลือกท าโครงการชมุชนจกัรยานเพื่อสุขภาวะ 

2. แบบประเมินความพร้อมชมุชน (กอ่นเข้าร่วมโครงการชมุชนจกัรยานเพื่อสุขภาวะ) 

3. ตวัอยา่งแบบฟอร์มการเขียนข้อเสนอโครงการชมุชนจกัรยานเพื่อสุขภาวะ 

4. แบบฟอร์มผู้ เสนอและรับผิดชอบโครงการ 

หมายเหต:ุ ผู้ เสนอโครงการและผู้ ร่วมรับผิดชอบโครงการต้องเป็นผู้มีบทบาทหลกัในการด าเนินงานโครงการฯ 
 

ขอบเขตคุณสมบัติของพืน้ที่ภาคีที่สามารถร่วมพิจารณาคัดเลือกและเสนอโครงการชุมชนจกัรยานเพื่อสุขภาวะ 

1. ต้องไม่เคยรับทุนสนับสนุนท าชุมชนจักรยานฯ จาก สสส.และชมรมจกัรยานแห่งประเทศไทย 
2. ต้องไม่เคยได้รับทุน สนับสนุนท าดครงการ  ส านกัสร้างสรรค์โอกาสและนวตักรรม (ส านกั 6) 
(เว้นแตก่รณีท่ีเคยรับทนุต้องเว้นวา่งระยะเวลาจากการรับทนุสนบัสนนุจาก ส านกั 6 อย่างน้อย 3 ปี) 
3 คณะท างานชมุชนจกัรยานเพ่ือสขุภาวะ ต้อง มีองค์ประกอบด้วย อย่างน้อย  3 ฝ่าย ประกอบด้วย 
อปท  /แกนน า ชมุชน /และหน่วยงาน รัฐหรือภาคีท่ีเก่ียวข้องอ่ืนๆ  โดยมีหน่วยงาน อปท .ในพืน้ท่ี
รับรอง 
4.คณะผู้รับผิดชอบโครงการต้อง มีภูมิล าเนาอยู่ในพืน้ท่ีนัน้ๆ หรือปฏิบัติหน้าท่ีงานหลักอยู่ใน
พืน้ท่ี และมีศกัยภาพท่ีจะบริหารจดัการโครงการให้ส าเร็จได้ 
5. ขอบเขตพืน้ท่ี/ชมุชนท่ีสามารถร่วมสมคัรได้ จะต้อง มีจ านวนเป้าหมายในการสร้างชมุชนจกัรยาน              
เพ่ือสขุภาวะ ไม่น้อยกว่า 200 ครัวเรือน   
6. ต้องเป็นโครงการท่ีสนบัสนนุ ให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการจดัการชมุชน
จกัรยานเพ่ือสขุภาวะอย่างแท้จริง โดยมิใช่ของกลุม่หนึ่ง กลุม่ใดในพืน้ท่ี 
 
สอบถามเพ่ิมเติม ขอเอกสารการสมคัรและสง่เอกสารประกอบการคดัเลือกเข้าร่วมโครงการ มาท่ี 
โครงการพฒันาศกัยภาพ และติดตามสนบัสนนุโครงการชมุชนจกัรยานเพื่อสุขภาวะ 

  ชมรมจกัรยานเพ่ือสขุภาพแห่งประเทศไทย 
  เลขท่ี 15 อาคารรัจนาการ ชัน้ 4 ซอยประดิพทัธ์ 17 ถนนประดิพทัธ์  
  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  กทม. 104 00  
  โทรศพัท์ 02 618 5990 โทรสาร 02 618 4430 
 E-mail : cyclingcommuniy.tcc@gmail.com 
ดาวโหลด เอกสาร ดรูายระเอียดได้ท่ี 

www.thaicyclingclub.org 
หากต้อกงการเอกสารไฟล์ Word กรุณาติดต่อกลบัตามอีเมล์ด้านบน  
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