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ลำดับเหตุการณประวัติศาสตร
คณะรัฐมนตรีสั่งลุย เรื่อง

‘เดินและจักรยานในชีวิตประจำวัน’
ÊÓ¹Ñ¡¹ÒÂ¡ÃÑ°Á¹µÃÕ

¡ÃÐ·ÃÇ§¤Á¹Ò¤Á

หนวยงานที่เกี่ยวของ
และหนาที่ตามมติ ครม. ลำดับเหตุการณประวัติศาสตร

คณะรัฐมนตรีสั่งลุย เรื่อง
‘เดินและจักรยานในชีวิตประจำวัน’

หนวยงานที่เกี่ยวของ
และหนาที่ตามมติ ครม.

¡ÃÐ·ÃÇ§ÈÖ¡ÉÒ¸Ô¡ÒÃ

ใหสถานศึกษามีหลักสูตร
ความรูและพัฒนาทักษะเดิน
และจักรยาน สงเสริมใหเดิน

หรือใชจักรยานเดินทางมาเรียน

จัดใหมีสิ่งอำนวยความสะดวก
เพื่อเอื้อใหเด็กเดินและ

ใชจักรยานในสถานศึกษา

¡ÃÐ·ÃÇ§ÁËÒ´ä·ÂáÅÐÍ§¤�¡Ã»¡¤ÃÍ§Ê‹Ç¹·ŒÍ§¶Ô่¹

¡ÃÐ·ÃÇ§¡ÒÃ¤ÅÑ§

¡ÃÐ·ÃÇ§
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กำหนดใหเรื่องเดิน-จักรยานเปน
นโยบายหลัก ประสานหนวยงานรัฐ

ในการนำนโยบายนี้ไปปฏิบัติ

• ปรับปรุงกฎกระทรวง พรบ. ควบคุมอาคารและขอบัญญัติทองถ่ิน 
ใหเจาของอาคารขนาดใหญ อาคารสาธารณะ ตองมีท่ีจอดจักรยาน

• กำหนดใหจังหวัดสนับสนุนการเดินและใชจักรยานใหเกิดผล 
เปนรูปธรรม

• กำหนดใหเดินและจักรยานเปนระเบียบวาระของอปท.

• อปท. จัดทำโครงสรางที ่เหมาะสมและปลอดภัยตอคนเดิน
คนใชจักรยาน คนพิการ ผูสูงอายุ

• กำหนดพื้นที่จำกัดความเร็วยานยนต 
• มีสัญลักษณชัดเจนแสดงชองทางเดิน ทางจักรยาน ในเขตชุมชน 

สนับสนุนการทองเที่ยวดวยจักรยาน
และกระตุนใหผูประกอบการที่พักมี

จักรยานใหบริการนักทองเที่ยว

มีนโยบายและมาตรการ
สงเสริมการเดินทางที่

ไมใชเครื่องยนต เชน เดินและ
ใชจักรยาน การใชอุปกรณ

เครื่องชวยคนพิการ
ในการเดินทาง

มีมาตรการทางภาษี
สนับสนุน สงเสริม สรางแรง
จูงใจใหประชาชนใชจักรยาน

ในชีวิตประจำวัน

สงเสริมการเชื่อมตอ การเดินเทา
และใชจักรยานกับระบบขนสง
สาธารณะ และใหความรูตอ
ผูที่จะสอบรับใบอนุญาตขับขี่
เนนใหเห็นความสำคัญตอ

คนเดินและใชจักรยาน
¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢

สงเสริมและรณรงค
เรื่องเดินและจักรยานใน

ชีวิตประจำวันอยางตอเนื่อง

สงเสริมผูประกอบการอุตสาหกรรม
ใหผลิตสินคาและบริการ เกี่ยวกับ

การเดินและจักรยาน อุปกรณ
เครื่องชวยคนพิการในการเดินทาง

ที่มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน
ราคาเปนธรรม

รณรงคและสรางองคความรู
เพื่อผลักดันนโยบาย และเพื่อสราง

พฤติกรรมสุขภาพดวยการเดิน
และการใชจักรยานใน

ชีวิตประจำวัน

หนวยงานประสาน และ
สนับสนุนวิชาการตามมติครม.

15 อาคารรัจนาการ ชั้น 4 ซอยประดิพัทธ 17 ถนนประดิพัทธ
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศัพท : 02 618 4434  โทรสาร : 02 618 4430 

เว็บไซต : http://www.thaicyclingclub.org   อีเมล : tcc@thaicyclingclub.org
Facebook : Thailand Cycling Club (TCC)

ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแหงประเทศไทย
Thailand Cycling Club (TCC)



ÁÕ¹Ò¤Á 2554 –
¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸� 2555

ชมรมฯยื ่นข อเสนอ

ประเด็นการเดินและการใช

จักรยานในชีวิตประจำวัน 

ขอรับการพิจารณาใหเปน

ระเบียบวาระสมัชชาสุขภาพ

แหงชาติ ประจำป 2555

ÁÕ¹Ò¤Á 2555

ระเบ ียบวาระเร ื ่อง

การจัดระบบและโครงสราง

เพ่ือสงเสริมการเดินและการ 

ใชจักรยานในชีวิตประจำวัน 

ไดรับคัดเลือกใหเปน 1 ใน

11 ประเด็นหลักของการ 

ประชุม สช. ประจำป 2555

คณะทำงานวิชาการ

เฉพาะประเด ็นการจ ัด

ร ะ บ บ และโครงสร างฯ 

ร  วมก ันยกร  างและนำ

เขาสูการรับฟงความเห็น

จากเครือขายประชาชน

ท่ัวประเทศ ผานกระบวนการ 

การมีสวนรวมของ สช.

¾ÄÉÀÒ¤Á 2555 –
µØÅÒ¤Á 2555

การจ ั ด ระบบและ 

โครงสร างฯ   ได ร ับมติ 

เอกฉันทในที่ประชุมใหญ 

สช. ครั้งที่ 5  พ.ศ. 2555 

ใหเปนระเบียบวาระแหงชาติ

คณะทำงานรวมกัน 

ปรับปรุง  กอนนำสู การ 

พิจารณาของ คสช. และ 

ครม.

¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2555 –
¡Ã¡®Ò¤Á 2556

คสช. เห็นชอบมติ สช.  

แลใหนำเสนอตอที่ประชุม 

ครม.  ระหวางน้ี ชมรมฯ ได 

เขาหารือกับหนวยราชการ 

(บางหนวย) เพื่อทำความ 

เขาใจ และในชวงน้ี กระทรวง 

ที่เกี่ยวของไดพิจารณามต ิ

ของ สช. และมีหนังสือถึง 

ครม. แสดงความเห็นดวย 

กับมติดังกลาว

ครม. มีมติร ับทราบ 

และมอบหมายใหหนวยงาน

ตางๆ นำไปปฏิบัติใหเกิดผล 

อยางเปนรูปธรรมตอไป

¾ÄÉÀÒ¤Á 2555 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2555 ÊÔ§ËÒ¤Á 2556 ¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹ 2556

หมายเหตุ : คำยอ คสช. : คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ  สช. : สมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครม. : คณะรัฐมนตรีหมายเหตุ : คำยอ คสช. : คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ  สช. : สมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครม. : คณะรัฐมนตรี

ชมรมฯศึกษาขอมูล 

ลงพื ้นที ่  ทำประชาคม 

รณรงค สรางเครือขาย ฯลฯ 

เพื่อวิเคราะหและสังเคราะห

เปนนโยบายสาธารณะวาดวย

เรื่องเดินและจักรยาน

ÅÓ´ÑºàËµØ¡ÒÃ³�»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ� ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕÊÑ่§ÅØÂ
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