


    โครงการปนจักรยาน 73 จังหวัด 179 วัน 8,666 กม. “ฉันรักประเทศไทย” รวมเปน 1 ใน 63      
    ลานดวงใจรวมพลังสรางความเชื่อม่ันใหกับประเทศไทย เฉลิมพระเกียรติ ฯ  

                                     *********                                

1. ความเปนมา 
 ขาพเจา นายเนตร สงวนสัตย อายุ 66 ป อยูบานเลขที่ 35/63 หมู 3 ซอยจาโสด ถนนทาง
รถไฟเกา แขวงบางนา เขตบางนา กทม.10260 โทร.02-1736761 และ 089-8133936 เปนสมาชิก
สามัญของชมรมจักรยานเพือ่สุขภาพแหงประเทศไทย ซาบซึ้งถึงคุณคาของการออกกําลังกายเพื่อ
สุขภาพดี ที่ไมมีขาย ตองทําเองมาตลอดชีวิต นับเปนการประกนัสุขภาพใหกับตัวเอง ไมตองไป
ประกันกับบริษัท เสียคาเบี้ยประกันแตอยางใด  ปจจุบันรางกายแข็งแรง สุขภาพดีทั้งกายและจิตใจ 
เร่ิมปนจักรยานไปทํางานแทนการขึ้นรถเมล ใน กทม. ตั้งแตป พ.ศ.2524 ถึงปจจุบันปนจักรยาน
มาแลว 27 ป ทราบอยางถองแทวา “คุณประโยชนของจกัรยานมีอะไรบางและขี่จักรยานแลวจะได
อะไร”  เมื่อป พ.ศ.2549 ไดจัดทําและดําเนินโครงการทํา 1 ใน 60 ลานความดีถวายในหลวง โดย
การปนจักรยาน 79 วนั เกอืบรอบตามขอบประเทศ และป พ.ศ.2550 เปนกรรมการของโครงการ
จักรยานเสือภูเขา 5 แผนดนิ ลุมน้ําโขง 81 วัน เฉลิมพระเกยีรติ ฯ โครงการดงักลาวไดรับการ
สนับสนุนจากทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย, ทานปลัดกระทรวงมหาดไทยและขาราชการ 
ของกระทรวงมหาดไทยอยางดียิ่ง ทําใหโครงการฯดําเนนิไปดวยความสะดวก ราบรื่น เรียบรอย 
ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคทุกประการ ประชาชนใชจกัรยานในชวีิตประจําวันมากขึ้น 
 
2. โครงการปนจักรยาน 73 จังหวัด 179 วัน 8,666 ก.ม. “ฉันรักประเทศไทย” รวมเปน 
    1 ใน 63 ลานดวงใจรวมพลังสรางความเชื่อม่ันใหกับประเทศไทย เฉลิมพระเกียรติ ฯ 
 ขาวจากสื่อตาง ๆ  เมื่อเร็ว ๆ นี้  ทานนายกรัฐมนตรี ฯ ยินดีรับฟงขอคิดเห็นของประชาชน
ตามโครงการ “ฉันรักประเทศไทย” และขอมูลใน www.ilovethailand.org มีคําถามวา “คุณจะทาํ
อะไรเพื่อแผนดินเกดิที่คุณรัก” และคํากลาววา “ผมจะรับฟงทุกเสียงของประชาชนเพื่อรวมกนั
แกไขปญหาของชาติ”  กระผมจึงขอถือโอกาสนี้สนองนโยบายของทานนายกรัฐมนตรี ฯใน
โครงการ “ฉันรักประเทศไทย” รวมเปน 1 ใน 63 ลานดวงใจรวมพลังสรางความเชื่อมั่นใหกบั
ประเทศไทย  และทบทวนนโยบายเดิมของกระทรวงมหาดไทย ตั้งแตป พ.ศ.2549 ใหขาราชการ
และประชาชนประหยดัพลังงาน กับเฉลิมพระเกยีรติ ฯ พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัวที่ทรงปฏิบตัิ
พระราชกรณยีกิจนานัปการ เพื่อประโยชนสุขของปวงประชาชนชาวไทย ทรงเสด็จไปทั่วประเทศ 
เพื่อทราบปญหาดวยพระองคเอง ทรงทราบถึงความเสื่อมโทรมของธรรมชาติ ปา น้าํ ดิน และการ
เปนอยูของประชาชน จนเปนที่มาของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริมากมาย เพื่อบูรณาการ 
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ในเรื่องของปา น้ํา ดิน และประชาชน  เนื่องในวโรกาสมหามงคล 5 ธันวาคม 2552 พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหวัฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 83 พรรษา และครองราชยครบ 63 ป  
   โดยจัดทํา “โครงการปนจักรยานปนจักรยาน 73 จังหวัด 179 วัน 8,666 กม. “ฉันรัก
ประเทศไทย” รวมเปน 1 ใน 63 ลานดวงใจรวมพลังสรางความเชื่อมั่นใหกับประเทศไทย เฉลิมพระ
เกียรติ ฯ เพื่อนําประสบการณที่ไดจากการปนจกัรยานมา 27 ป  ไปบอกกับประชาชนตามรายทางที่
ปนจกัรยานและในจังหวดัหรืออําเภอทีเ่ขาพกัคางแรมในแตละวันใหทราบอยางถองแทถึง      
“คุณประโยชนของจักรยานมอีะไรบาง” และ “ขี่จักรยานแลวจะไดอะไร”  เพือ่เปนการรณรงคให
ประชาชนหันมาใชจกัรยาน เปนพาหนะในการเดินทางประจําวนักันมากขึ้น อันจะทําใหมีสุขภาพดี 
ประหยดัพลังงาน รักษาสิ่งแวดลอม และลดภาวะโลกรอน  นอกจากนั้นแลวขณะดาํเนินโครงการฯ
ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ ที่เปนประโยชนกับประชาชนและประเทศชาติตลอดถึงโลกอีกหลายประการ 
ซ่ึงจะสามารถชวยลดปญหาตาง ๆ ของชาติไดสวนหนึ่ง ประเทศไทยจะไดช่ือวา “สยามเมืองยิ้ม” 
เหมือนเดิม อันจะทําใหไดรับความเชื่อมั่นจากประชาชาติมากขึ้น  
 
3. การดําเนินโครงการฯ 
 ผูดําเนินโครงการประกอบดวยขาพเจา นายเนตร สงวนสัตย อายุ 66 ป และผูสูงอายุ  
อีก  8 คน รวมเปน 9 คน ผูซ่ึงปนจักรยานออกกําลังกายกนัอยูเปนประจาํ ลวนเปนผูรูคุณคาของการ
ปนจักรยานออกกําลังกายดวีา ทําใหรางกายแข็งแรง สุขภาพดีทั้งกายและจิต  ประหยดัพลังงาน 
รักษาสิ่งแวดลอม  ลดภาวะโลกรอน และอื่น ๆ อีกมากมาย  พรอมใจกันดําเนินโครงการดังกลาว 
เพื่อรณรงคใหประชาชนไดทราบอยางถองแทวา    “ คุณประโยชนของจกัรยานมีอะไรบาง”    และ 
“ขี่จักรยานแลวไดอะไร”  เกิดความตองการใชจักรยานเปนพาหนะในชีวิตประจําวันกนัมากขึ้น   
โดยปนจกัรยานจากกรุงเทพฯ ไปยังจังหวดัตาง ๆ รวม 73 จังหวัด เปนเวลา 179 วัน รวมระยะทาง
ประมาณ 8,666 กม. เพื่อเปนตัวอยางใหประชาชนเหน็วาผูสูงอายุทั้ง 9 คน  ยังสามารถปนจักรยาน
ดําเนินโครงการฯ เกือบทัว่ประเทศได พรอมกับนาํประสบการณของขาพเจาที่ไดมาจากการปน
จักรยานมา 27 ป  ดังนี้  
1. ไดออกกําลังกายดวยการขีจ่กัรยาน ทําใหรางกายสรางภมูิคุมกันและทาํลายโรครายที่         
               เปนอยูหายโดยไมตองหาหมอกนิยา กับปองกนัโรครายตาง ๆ ที่ปะปนมากับอาหาร      
               และอากาศ 
2. ไดสุขภาพกายและจิตดี ที่ไมมีขาย  ทําใหเกิดกับตนไดจากการขี่จักรยานเปนการแกปญหา
 ดานสุขภาพทีต่นเหตุไมยุงยากและเสยีงบประมาณนอยกวา แกที่ปลายเหตเุมื่อเจ็บปวยแลว 
 เสียเงิน หาหมอ กินยา รางกายไมแข็งแรง ทําอะไรไมได เปนภาระแกลูกหลาน นั่งรอวัน 
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  หายใจเขาแลวไมหายใจออก หรือหายใจออกแลวไมหายใจเขา 
3. ไดรับความภูมใิจ..ที่ไมมีขาย..ทําใหเกิดกับตนเองได  โดยปนจกัรยานไปจังหวดัเชยีงใหม 
 6 วัน แทนการโดยสารรถไฟหรือรถทัวร   
4. ไดประหยัดคาใชจายกวาใชพาหนะที่มีเครือ่งยนต 
5. ไดพบปะพูดคยุเหน็ชีวิตความเปนอยูและการประกอบอาชีพของประชาชนตามเสนทาง 
6. ไดเอาชนะความเหนื่อยยากของตนเอง ดวยความมานะบากบั่นพยายาม 
7. ไดรับความปลอดภัยมากกวาใชพาหนะทีใ่ชเครื่องยนต เพราะรถจักรยานวิ่งชา 
8. ไดทานอาหารสารพัดตามตองการ เพราะรางกายไมมีโรครายที่จะตองจาํกัด  
9. ไดรับความสนุกจากการขี่จกัรยานแขงขันและทองเที่ยว 
10. ไดมีรถใชสวนตัว เสมือนกบัผูที่ใชรถยนตสวนตัว ขี่ไปทํางานหรือ 
 ไปทําธุระตาง ๆ ทุกแหงหนไดสะดวกกวา ไมวาขณะเดนิทางหรือจอด  
11. ไดคุมครองชีวติตนเองขณะที่ขี่จักรยานไปในที่ตาง ๆ ไมตองฝากชีวิตไวกับคนขับรถ
 ขนสงสาธารณะ 
12. ไดสนองนโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนและเชิญชวนใหประชาชนออกกําลัง กายให
 รางกายแข็งแรง  ลดงบประมาณรายจายชดเชยคารักษาพยาบาลบัตรทอง 
13. ไดสนองนโยบายของรัฐบาลโครงการ “ฉนัรักประเทศไทย” และ ประหยัดพลังงาน                                              
14. ไดคําจํากดัความสุดวิเศษมาทําใหตนเองมคีวามมานะและอดทนวา “มีความสุขอยูกบัความ
 เหนื่อยยากลําบากของตนเองขณะขี่รถจักรยาน”  คือ เมื่อขี่จักรยานไปนาน ๆ จนถึงขนาดขี่
 ไปไดทั้งวันไมวาฝนจะตก ฟาจะรองลมจะแรง แดดจะออก เหงื่อจะไหล ทองจะหวิ ได
 บอย ๆ แลวจะไดพบกับสัจจธรรมนั้น 
15. ขณะขี่จกัรยานในชนบททามกลางปาเขาไดสัมผัสกับธรรมชาติ ลม แดด ฝนหมอก อยาง
 ใกลชิดและผานไปชา ๆ เมื่อปนจักรยานขึน้ไปอยูบนยอดเขาสูงไดอาบหมอกกนิเมฆ, ได
 เห็นสรรพสิ่งสองขางทางที่ผานไปอยางชา ๆ ชัดเจน ไดยินเสียงของสรรพสัตว  ไดกล่ิน
 หอมของดอกไม  
16. ไดเปนผูรักษาสิ่งแวดลอมในดานควันและเสียงของเครือ่งยนต 
17. ไดเขาไปอยูใน “สังคมของคนจักรยาน” ซ่ึงเปนอีกสังคมหนึ่งที่มีแตชาวจักรยานเทานั้นที่

จะเขาใจวาเปนสังคมที่อบอุน ไมใชญาตกิเ็สมือนญาติ 
18. ไดทองเที่ยวแบบประหยดั ไดรับความรูและประสบการณมากมายกวาผูที่สุขภาพไมดีนั่ง 
 ๆ นอน ๆ จับเจาอยูกับบานรอวันที่ตวัเองหายใจเขาแลวไมหายใจออก หรือหายใจออกแลว
 ไมหายใจเขา  
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19. ไดภาพพจนทีด่ีจากสายตาคนอื่น เชน เปนคนแข็งแรง  เปนนักกีฬา  เปนนักอนุรักษ
 ธรรมชาติ เปนตน 
20. ไดใชจกัรยานเปนพาหนะในการประกอบสัมมาอาชีพ 
21.       ทุกครั้งที่ขี่จักรยานไปทองเที่ยว กจ็ะไดออกกําลังกาย หรือขี่จกัรยานไปออกกําลังกาย  กจ็ะ 
 ไดทองเที่ยว และยังไดพบเพือ่นหรือญาติตามรายทางหรอืปลายทาง กบัยังไดซ้ือของฝาก
 กลับบาน  การออกกําลังกายดวยการขี่จักรยานเปนการออกกําลังกายทีด่ีกวาการออกกําลัง
 กายอยางอืน่เพราะเหตดุังกลาวแลวยังไมตองอยูในกติกา ไมตองอยูในกรอบจํากัดของ
 สนามไมตองเลนเปนทีม ไมกระแทกกระทั้น  เปนการออกกําลังกายในรูปแบบ “แอโรบิค” 
 การออกกําลังกายแบบแอโรบิคหมายถึง การเคลื่อนไหวที่ตองการใชออกซิเจนจํานวนมาก
 โดยใชเวลานาน เพื่อใหรางกายสามารถนําออกซิเจนไปใชประโยชนอยางมี
 ประสิทธิภาพ ทําใหรางกายแข็งแรง หวัเขาไมตองรับน้ําหนักตวักระแทกกระทัน้จนทําให
 เสื่อมสภาพเจบ็ปวด แตกลับทําใหหวัเขาและกลามเนื้อทกุสวนของขาและแขนแข็งแรง
 ยิ่งขึ้นเพราะไดออกกําลังตลอดเวลาที่ปนจกัรยาน                             
 
ใหประชาชนทั่วประเทศทราบ (จังหวัดทีไ่มไดไปกจ็ะไดทราบจากสื่อตาง ๆ และ 
www.thaimtb.com) ถึงคุณประโยชนของจกัรยานอยางถองแทวามีมากมายดังกลาวขางตน 
 แลวตางไปซือ้จกัรยานมาใชเปนพาหนะในชีวิตประจําวนักันมากขึ้น จักเกิดประโยชนและ
ความสุขกับตวัเอง เพื่อนรวมชาติ พระมหากษัตริย และประเทศชาติจะเจริญรุงเรื่องสืบไป 
 
เชิญประชาชนในจังหวดัหรืออําเภอ ที่ชอบปนจักรยานและมีจักรยานอยูแลวไปรวมปนรับเขา
จังหวดัหรืออําเภอ, รวมปนรณรงคในเขตชมุชนของจังหวัดหรืออําเภอ, รวมปนสงออกจากจังหวัด
หรืออําเภอ  (วนัเขารวมปนจกัรยานกับโครงการฯ ตามรายละเอียดในเอกสารการเดนิทางแนบ) 
 
ผูดําเนินโครงการฯ จะปนจกัรยานไปบรรยายใหนกัเรียนระดับ ม.1 ขึน้ไป ในโรงเรยีนมัธยมประจํา
จังหวดั ๆ ละ 1 โรงเรียน ที่กาํลังอยูในวัยขอใหผูปกครองซื้อรถเครื่องขี่ไปโรงเรียน ไดทราบถึง
คุณประโยชนของจักรยานวา “มีอะไรบางและขี่จักรยานไดอะไร”  และ “ขี่รถเครื่องไดอะไร”  แลว
เปลี่ยนความคดิจากซื้อรถเครื่องเปนซื้อจักรยานขี่ไปโรงเรียนแทน และใชจักรยานเปนพาหนะใน
ชีวิตประจําวันไปตลอดชีวิต เพราะติดสิ่งดี ๆ ที่ไดรับจากการขี่จักรยาน 
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ผูดําเนินโครงการฯ จะขีจ่ักรยานไปกราบนมัสการพระพุทธรูปในอุโบสถของวัดทั้ง 73 จังหวดั ๆ 
ละ 9 วัด (กทม. 11 วัด) รวม 659 วัด  เพื่อขอพรอันประเสริฐ ดลบันดาลใหพอหลวงของเราทรงพระ
เจริญยิ่งยนืนาน หมดสิ้นผูไมหวังดตีอประเทศ ประชาชนสามัคคีปรองดองเปนหนึ่งเดียว หยุดทํา 
รายประเทศไทย เพื่อความสงบสุขของประชาชนและกุศลสงใหประเทศชาติเจรญิกาวหนาวัฒนา
ถาวรสืบไปตลอดกาล 
 
ขออนุญาตพบขาราชการในสังกัดกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  โดยอนุมัติของ
กระทรวงมหาดไทย ทานทองถ่ินจังหวดัเชญิทานทองถ่ินอําเภอ, ทานนายก อบจ.,  ทานนายก อบต. 
และทานนายกเทศมนตรี ทุกทาน ทุกจังหวดั ผูซ่ึงมีหนาทีเ่กี่ยวของโดยตรงกับการดูแลทะนุบํารุง
สุขภาวะของประชาชน รวมพบปะและรับฟงการบรรยายจากวิทยากรของโครงการฯ เร่ือง 
“คุณประโยชนของจักรยานมีอะไรบาง” และ “ขี่จักรยานแลวไดอะไร”  กับเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวกับ
จักรยานทั้งหมดที่จําตองทราบโดยพรอมเพรียงกัน เพื่อนําไปประชาสัมพันธใหประชาชนในตําบล
ทราบโดยทั่วกนั  เมื่อประชาชนทราบคุณประโยชนของจกัรยานที่มีอยูมากมายดังกลาวขางตนอยาง
ถองแทแลว มคีวามตองการใชจักรยานในชีวิตประจําวัน แลวสงเสริม ชวยเหลือใหประชาชนมี
จักรยานใชตามความตองการมากยิ่งขึ้นในเร็ววนั จักเกิดการสนับสนุนและพัฒนากระบวนการสราง
เสริมสุขภาพอนันําไปสูสุขภาวะของประชาชนและสังคมไทยสืบไป  ประโยชนจะเกิดกับ
ประชาชน ประเทศชาติ พระมหากษัตริยและโลก (วันพบปะและรวมประชุม ตามรายละเอียดใน
เอกสารการเดินทางแนบ) 
 
สนองนโยบายของรัฐบาลปจจุบัน ตามโครงการ “ฉันรักประเทศไทย” รวมเปน 1 ใน 63 ลานดวงใจ
รวมพลังสรางความชื่อมั่นใหกับประเทศไทย  และ www.ilovethailand.org มีคําถามวา “คุณจะทํา
อะไรเพื่อแผนดินเกิดท่ีคุณรกั”  และคํากลาววา “ผมจะรับฟงทุกเสียงของประชาชนเพื่อรวมกัน
แกไขปญหาของชาต”ิ  เปนการดําเนนิการใหรัฐบาลทราบวา  “การขี่จักรยานตามโครงการดงักลาว 
เปนเสียงของประชาชนคนหนึ่งเพื่อรวมแกไขปญหาของชาต”ิ  
 
 เปนการทบทวนนโยบายเดมิ ของกระทรวงมหาดไทย ตั้งแตป พ.ศ.2549  ใหขาราชการและ
ประชาชน ประหยัดพลังงานกันเปนนิจสืบไป  
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ขณะดําเนินโครงการฯ ปนจกัรยาน 73 จังหวัด 8,666 ก.ม. จักรยานทกุคันปนเปนขบวนแถวตอน
เรียง 1 ประดับธงชาติไทยและธง ภปร. เพื่อความเปนระเบียบและสวยงาม สมเกียรติของโครงการ
ปนจักรยาน 73 จังหวดั 179 วัน 8,666 ก.ม.  “ฉันรักประเทศไทย” รวมเปน 1 ใน 63 ลานดวงใจรวม
พลังสรางความชื่อมั่นใหกับประเทศไทย เฉลิมพระเกียรติ ฯ ในสายตาและความคิดของผูที่ไดพบ
เห็นทัว่ประเทศและทั่วโลก ทาง www.thaimtb.com และพิมพ “ฉันรักประเทศไทย” ไวท่ีเสื้อดวย 
 
โครงการฯนี้ ไมวาจะไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานของภาครัฐและเอกชนหรือไม        
แคไหน เพียงใด ก็ตาม  ผมกบัเพื่อน ๆ ตั้งใจไววาจะดําเนนิการอยางแนนอน  ถึงแมวาจะตองไป
อาศัยนอนตามวัด ขออาหารและน้ําพระสงฆและชาวบานทาน ขออนญุาตหนวยงานของทาง
ราชการตามรายทางพักคางคนืในแตละวัน หรือกางเตนทนอนตามสุมทมุพุมไมขางทางไปเรื่อย ๆ 
จนจบโครงการฯ  เพราะเล็งเห็นคุณประโยชนที่จะเกิดกับประชาชนคนไทย  ประเทศไทย และโลก
เปนอยางยิ่ง   
 
4. วัตถุประสงค         

1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัฯ รัชกาลที่ ๙ 
2. เพื่อประหยัดพลังงาน, รักษาสิ่งแวดลอม และลดภาวะโลกรอน 
3. เพื่อเปน 1 เสียงของประชาชนรวมแกปญหาของชาติ สนองนโยบายของรัฐบาล ใน

โครงการ “ฉันรักประเทศไทย”  ฯ 
4. เพื่อรณรงคใหประชาชนใชจกัรยานเปนพาหนะในชวีิตประจําวนักันมากขึ้น   
5. เพื่อใหขาราชการผูมีหนาที่ในการดูแลและทํานุบํารุงสุขภาวะของประชาชนโดยตรง

ของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  กระทรวงมหาดไทย ไดทราบคณุประโยชนของ
จักรยานอยางถองแท  

6. เพื่อประชาชนคนไทยอยูดีมสุีขกันถวนหนา 
7. เพื่อรณรงคใหประชาชนใชจกัรยานเพื่อการออกกําลังกายกันมากขึ้น 
8. เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวแบบประหยดัคาใชจายและไมทาํลายสิ่งแวดลอม 
9. เพื่อเปนแบบอยางใหชาวจกัรยานทั่วประเทศชวยกนัคิดหาวิธีรณรงคใหประชาชนใช

จักรยานในชวีติประจําวนักนัมากขึ้น 
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5. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  
 
 1.    เปนตัวอยางการทําดีเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดตีอพอหลวงของปวงชนชาวไทย 
 2.    ประชาชนคนไทยทัว่ประเทศไดทราบวา “ขี่จักรยานแลวไดอะไร” แลวไปซื้อหา  
        จักรยานมาใชในชวีิตประจําวันกนัมากขึ้นๆ และใชไปตลอดชีวิตเพราะติดสิ่งดี ๆ ที่
        ไดรับจากการปนจักรยาน เชน ทําใหรางกายแข็งแรงมีสุขภาพดีทั้งกายและใจ 

 3.     เปนการสรางภูมิคุมกันโรคใหกับรางกายไมใหเจบ็ปวย ไมตองหาหมอ  
       ไมตองกนิยา รางกายแข็งแรง เปนการปองกันและแกไขที่ตนเหตุ ทํางายและเสีย                                             

คาใชจายนอยกวา  ดกีวาการไมออกกําลังกาย รางกายไมมีภูมิคุมกันโรค  เกิดการ 
               เจ็บปวยใหหมอรักษา อันเปนการแกที่ปลายเหตุตองใชเวลานาน เสียคา 
               ใชจายมาก แลวรางกายยงัไมแข็งแรงอีกดวย 

4. ทําใหธุรกิจผลิต ขาย ซอม รถจักรยานรุงเรือ่ง ลดภาวะคนตกงานไดสวนหนึ่ง 
 5.    ทําใหลดงบประมาณรายจายดานสาธารณสขุ 
 6.     ประหยดัพลังงาน รักษาสิ่งแวดลอมและลดภาวะโลกรอน 

7.  ลดคาครองชีพของผูที่ใชจกัรยาน ลดการแออัดของรถยนตบนถนน ลดงบประมาณ       
การสรางถนน และลดการขาดดุลการคา         

 
6. งบประมาณดําเนินการโครงการฯ 

 6.1   ผูดําเนินโครงการฯทั้ง 9 คน เปนผูสูงอายุ พนจากหนาที่การงานมาแลว  
         อยูในความดูแลของลูก ๆ พยายามทําตัวเองไมใหเปนภาระแกลูก แกสังคม 

          แกประเทศ โดยออกกําลังกายดวยการปนจกัรยานเปนประจํา มีรางกายแข็งแรง สุขภาพดี 
มีความประสงคอันยิ่งใหญและแนวแนตองการทําความดีใหกับประชาชน พระมหากษัตริย 
ประเทศชาติ ตลอดถึงโลก จึงรวมใจกันจะดําเนินโครงการดังกลาว ซ่ึงจําเปนตองขอรับ
การสนับสนุนจากกระทรวงมหาดไทยและหนวยงานในสังกัด เพื่อใหโครงการฯดําเนินไป
ไดดวยความสะดวก เรียบรอย และประสบความสําเร็จ ตามวัตถุประสงค ดังตอไปนี้.- 
6.1.1     ขอรับการสนับสนุนจากทุกจังหวัดหรืออําเภอที่ขบวนจกัรยานของโครงการฯ
 เดินทางไปถึง... (วันท่ีเดินทางถึง ตามรายละเอียดในเอกสาร การเดินทางแนบ) 
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  ...วันแรก... 
  ...เวลา 15.29 น. ขบวนจักรยานของโครงการฯปนไปถึงจังหวดัหรือ
 อําเภอใด ขอรับการสนับสนนุจาก ทานผูใหการตอนรับขบวนจกัรยานของ
 โครงการฯ เชิญประชาชนทีใ่ชจักรยานเปนพาหนะในชวีิตประจําวันอยูแลว ปน
 จักรยานไปรอรับที่จุดนัดพบนอกจังหวัดหรืออําเภอ 5 กม. แลวรวมปนจักรยาน
 เฉลิมพระเกยีรติฯ กับโครงการฯ เขาจังหวดัหรืออําเภอนาํไปยังสถานทีต่อนรับ 
  ...เวลา 16.09 น. ถึงสถานที่ตอนรับ เมื่อเสร็จการตอนรับแลวนําเขาทีพ่กัที่
 จัดไวให 
  ...เวลา 17.29 น. ผูดําเนินโครงการฯ จํานวน 9 คน  ขอรับการสนับสนนุ
 อาหารเย็น  (วันท่ีเดินทางถงึ ตามรายละเอียดในเอกสารการเดินทางแนบ) 

  (ท่ีพักและอาหาร ขอเปนแบบเรียบงาย เพยีงเพื่อใหรางกายมีแรงปน 
 จักรยานทํากิจกรรมของโครงการฯตอไปจนสําเรจ็เทานั้น) 

 ...วันท่ีสอง... (วันรุงขึ้น)  
  ...เวลา 07.09 น. ขอรับการสนับสนุน อาหารเชา (ขาวสวย) 
  ...เวลา 09.09 น. ขอรับการสนับสนุน เชิญขาราชการ พอคา  และ
 ประชาชนที่มจีักรยานและผูใชจักรยานในชีวิตประจําวันอยูแลวมารวมปน
 จักรยานเฉลิมพระเกยีรติ ฯ ในเขตชุมชนของจังหวดั รวมกับผูดําเนินโครงการเพื่อ
 รณรงคใหประชาชนหนัมาใชจักรยานกนัมากขึ้น  
  ...เวลา 10.09 น. ขอรับการสนับสนุน จากทานผูวาราชการจังหวัด โดย
 อนุมัติของทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย หรือผูแทนใหทานทองถ่ิน
 จังหวดัเชิญทานทองถ่ินอําเภอ ทานนายก อบจ ทานนายกเทศมนตรี และทาน
 นายก อบต. ของจังหวดั ทุกทาน รวมพบปะและรับฟงวิทยากรของโครงการฯ
 บรรยาย เร่ือง “ คุณประโยชนของจักรยานมีอะไรบางและขี่จักรยานแลวไดอะไร ” 
 กับเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวกับจกัรยานทั้งหมดที่จําตองทราบโดยพรอมเพรียงกัน เพื่อ
 นําไปประชาสมัพันธใหประชาชนในตําบลทราบโดยทั่วกันเมื่อประชาชนทราบ
 คุณประโยชนของจักรยานทีม่ีอยูมากมายดงักลาวขางตนอยางถองแท เกิดมีความ
 ตองการใชจักรยานในชวีิตประจําวนั แลวสงเสริม ชวยเหลือใหประชาชนมี
 จักรยานใชตามความตองการมากยิ่งขึ้นในเร็ววนั  จักเกิดการ สนับสนุนและพัฒนา
 กระบวนการสรางเสริมสุขภาพอันนําไปสูสุขภาวะของประชาชนและสงัคมไทย 



    
     9  
 
 สืบไป  ประโยชนจะเกิดกับประชาชน ประเทศชาติ  พระมหากษัตริยและโลก 
 ตอไปในอนาคต  
  ...เวลา 12.09 น.  ขอรับการสนับสนุน อาหารกลางวัน 
  ...เวลา 13.09 น. ขอรับการสนับสนุน เจาหนาที่นําผูดําเนนิโครงการฯปน
 จักรยานไปนมัสการพระพทุธรูปในอุโบสถจํานวน 9 วดั และนําผูดําเนินโครงการ 
 ฯ ไปพบเดก็นกัเรียนระดับมธัยม 1 ขึ้นไป ของโรงเรียนประจําจังหวดั 1 โรงเรียน 
 เพื่อฟงวิทยากรของโครงการฯ พูด เร่ืองคุณประโยชนของจักรยานและปนจักรยาน
 แลวไดอะไร ใหนักเรยีน ครู และอาจารย ไดทราบเพื่อการนอมนําไปเปลี่ยน
 ความคิดจากการขอเงินผูปกครองซื้อรถเคร่ืองขี่ไปโรงเรียน เปนซื้อจกัรยานแทน 
 และใชเปนพาหนะในชวีิตประจําวนัตอไปในอนาคต หากมีเวลาเหลือกรุณานําไป
 ทัศนศึกษาสถานที่ผลิตสินคา Otop หรือสถานที่ทองเที่ยวของจังหวัด 
  ...เวลา 16.59 น. กลับถงึท่ีพกั 
  ...เวลา 18.09 น. ขอรับการสนับสนุนอาหารเย็น   
 ...วันท่ีสาม... 
  ...เวลา 07.09 น. ขอรับการสนับสนุน อาหารเชา (ขาวสวย) 
  ...เวลา 08.09 น. อําลา ทานขาราชการที่มาสง ขอบพระคุณ ทาน 
 ขาราชการ พอคาและประชาชนทุกทาน ทีใ่หการตอนรับสนับสนุนโครงการฯ
 อยางดียิ่ง  
  ...เวลา 08.19 น. ปนจักรยานออกเดินทางมุงไปยังจงัหวดัตอไป 
6.1.2   ขอรับการสนับสนุน ในดานการประชาสัมพันธโครงการฯให ประชาชนทุกคนใน  
 จังหวดัทราบโดยทัว่กัน โดยสื่อตาง ๆ ของจังหวดั 
6.1.3    ขอรับการสนับสนุน รถพยาบาลพรอมพนักงานของโรงพยาบาลประจํา 
 อําเภอหรือจังหวัด ตามรายทางที่ขบวนจกัรยานเดินทางผาน เพื่ออํานวยความ
 สะดวกระหวางเดินทาง (เสนทางการเดินทางและวันเดินทางถึง ตามเอกสารการ
 เดินทางแนบ) 
6.1.4    ขอรับการสนับสนุน รถวิทยุพรอมพนักงานตาํรวจภูธรของสถานีตํารวจภูธรประจํา
 อําเภอทุกอําเภอ ตามรายทางที่ขบวนจกัรยานผาน  เพื่ออํานวยความสะดวกใน  
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 ระหวางเดินทาง (เสนทางการเดินทางและวันเดินทางถงึ ตามรายละเอียดใน
 เอกสารการเดินทางแนบ)  
6.1.5    ขอรับการสนับสนุน รถตํารวจ, รถพยาบาล และรถประชาสัมพันธพรอมพนักงาน
 ของทุกจังหวดั เพื่ออํานวยความสะดวกและประชาสัมพนัธใหประชาชนทราบ
 ขณะขบวนจกัรยานปนรณรงคในเขตชุมชนของจังหวัด (วันปนจักรยานรณรงค 
 ตามรายละเอียดในเอกสารการเดินทางแนบ) 
6.1.6     ขอรับการสนับสนุน  สําหรับวันที่เดินทางไมถึงจงัหวัด โดยเดินทางถึงเพียงอําเภอ
 ใดอําเภอหนึ่งของจังหวดั ขอความกรุณาทานเจาหนาทีข่องจังหวดัโปรดประสาน
 กับทางอําเภอของจังหวดันัน้ ๆ  ใหการสนับสนุน อาหารเย็น ที่พกัและอาหารเชา 
 กับผูดําเนินการโครงการฯ จํานวน 9 คน เหมือนกับการสนับสนุนที่จังหวัดดวย  
6.2  ขอรับการสนบัสนุน จากกระทรวงมหาดไทย ไดโปรด... 

  6.2.1 จัดงานแถลงขาว เพื่อประชาสัมพันธโครงการฯ และการสนับสนุน  
                            โครงการของกระทรวงมหาดไทย วัน เวลาและสถานที่ สุดแต 
                            กระทรวงมหาดไทย จะกาํหนด 

6.2.2 จัดงานวันเปดโครงการฯ ปลอยขบวนจักรยานเดินทางจากกรุงเทพฯ สู
จังหวดันนทบรีุในวนัพุธที่ ๙ กันยายน 2552 เวลา 09.19 น. สถานที่และ
ประธานพิธีเปดโครงการฯ สุดแตกระทรวงมหาดไทย จะกําหนด 

6.2.3 จัดงานวันปดโครงการฯ ตอนรับขบวนจกัรยานที่ปนมาจากจังหวดั
สุพรรณบุรี จํานวน (อยางต่ํา) 99 คัน ในวันอาทิตยที่ 7 มนีาคม 2553  
เวลา 15.29 น. สถานที่และประธานพิธีปดโครงการฯ สุดแต
กระทรวงมหาดไทย จะกาํหนด 

6.3  ขอรับการสนับสนุน จากชาวจกัรยานทั่วประเทศที่มรัีกเดียวกนักับผม (รักการปน
 จักรยาน) และบริษัท  หาง ราน หรือผูมีจิตศรัธา  สนับสนุนคาใชจายอาหาร
 กลางวันและเครื่องดื่มตลอดวันเดินทางจากจังหวัดหรืออําเภอหนึง่ไปยังอีก
 จังหวดัหรืออําเภอหนึ่ง ตลอดโครงการฯ รวม 105วนั ๆ ละ 60.- บาท 9 คน เปน
 เงิน 56,700.- บาท ที่ไมไดขอรับการสนับสนุนจากทีใ่ด ๆ เพราะไมทราบวามื้อ
 กลางวันจะถึงตรงไหน  โดยจะตอบแทนทกุทานที่ใหการสนับสนุนดวยการนํา
 แสดงไวใน www.thaimtb.com และสําหรับบริษัท, หาง รานสินคาที่มี“โลโก” 
 จะนําแสดงไวที่เสื้อโครงการปนจักรยานฯอีกดวย (วันเดนิทางจากจังหวัดหรือ
 อําเภอสูจังหวัดหรืออําเภอ ตามรายละเอียดในเอกสารการเดินทางแนบ)  
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 6.4   เชิญบริษัท หาง ราน ที่จําหนายจักรยานหรืออุปกรณสวนควบ โฆษณาสินคา
         ดวยจักรยานหรืออุปกรณสวนควบ กับโครงการฯ ฟรี เชน บริษทัที่จําหนาย
         จักรยานใหจักรยาน จํานวน 9 คัน หรืออ่ืน ๆ  เพื่อใชในการดําเนนิโครงการฯ  

 
7. วันเริ่ม – สิ้นสุดโครงการฯ 
      เร่ิมโครงการฯ วันพุธที่ 9  กันยายน 2552   ส้ินสุดโครงการฯ วนัอาทติยที ่7 มีนาคม 2553 
 
8. ระยะเวลาดําเนินโครงการฯ  
     8.1   เตรียมการจัดทําโครงการตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2552 ถึงวันท่ี 1 สิงหาคม  2552 
     8.2   กิจกรรมปนจักรยานเฉลิมพระเกยีรติฯ  ระหวางวันพุธที่ 9 กันยายน 2552 ถึง วันอาทิตย 
 ท่ี 7 มีนาคม 2553 รวม 6 เดือน 
 
9. สถานที่ดําเนินโครงการฯ 

73 จังหวดั เกอืบทั่วประเทศไทย  
 
10. เสนทางการเดินทางปนจกัรยานของโครงการฯ 
 ตามรายละเอียดในเอกสารการเดินทางแนบ จํานวน 73 จังหวดั รวมระยะทาง ประมาณ 
 8,666 กม. 
 
11. จํานวนผูเขารวมปนจักรยานกับโครงการฯ 
       11.1  ผูดําเนินโครงการฯ จํานวน 9 คน ปนจักรยาน 73 จังหวดั 8,666 กม. 
       11.2  ประชาชนใน 73 จงัหวัด ปน 5 ก.ม.รับเขาสูจังหวัด ๆ ละ 50 คน รวมเปน 3,650  คน 
       11.3  ประชาชนใน 73 จงัหวัด รวมปนรณรงค 20 ก.ม.ในเขตชุมชนของจังหวัด ๆ ละ 200 คน  
    รวมเปน 14,600 คน  
       11.4  ประชาชนใน 73 จงัหวัด ปน 5 ก.ม.สงออกจากจังหวดั ๆ ละ 30 คน รวมเปน 2,190 คน 
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12. แผนประชาสัมพันธ 
      12.1  จัดใหมีการแถลงขาวโครงการฯ 
      12.2  มีพิธีเปดโครงการฯ ปลอยขบวนจกัรยานออกเดนิทางวันแรก และพิธีปดโครงการฯ วัน
   สุดทาย 
      12.3  ประชาสัมพันธโครงการฯกับสถานีโทรทัศน, เคเบิ้ลทีวี และหนังสือพิมพ ในสวนกลาง
   และทองถ่ิน 
      12.4  ระหวางเดนิทางมกีารบันทึกภาพนิ่ง รายงานการเดินทางและกิจกรรมตาง ๆ ผานสื่อตาง ๆ  
                และ www.thaimtb.com เปนระยะ 
     (ขอ 12.1 – 12.3 เมื่อไดรับการสนับสนุนจากกระทรวงหมาดไทย จึงจะมกีารจัด) 

 
13.  หนวยงานภาครัฐและเอกชนที่ใหการสนับสนุนโครงการ 
      1. สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฯพณฯ นายกรัฐมนตร ีกระทรวงมหาดไทย 
     และหนวยงานในสังกดักระทรวงมหาดไทย 
 2. บริษัท, หาง, ราน, พอคา ประชาชน และชาวจักรยานทั่วประเทศ  
 
14.  ผูจัดทําโครงการ, ดําเนนิโครงการ, ผูประสานงาน และสํานักงานโครงการฯ 

      นายเนตร สงวนสัตย บานเลขที่ 35/63 หมู 3 ถนนทางรถไฟเกา ซอยจาโสด แขวงบางนา 
 เขตบางนา กทม.10260 โทร.02-1736761 และ 089-8133936  
 
                                              ______________________ 
 

 
 

 
 



  วัน วัน,เดือน,ป       จาก            กม.         ถึง                หมายเหตุ
1 9-ก.ย.-52  จ.กรุงเทพฯ        49  จ.นนทบุรี ถนนหมายเลข-(โทรประสาน089-8133936)
2 10-ก.ย.-52              -      " ทํากิจกรรมอยูในจังหวัดนนทบุรี
3 11-ก.ย.-52  จ.นนทบุรี          89  จ.ฉะเชิงเทรา ถนนหมายเลข 304 (โทร.ประสานนายเนตร)
4 12-ก.ย.-52              -       " ทํากิจกรรมอยูในจังหวัดฉะเชิงเทรา
5 13-ก.ย.-52  จ.ฉะเชิงเทรา     79  จ.ปราจีนบุรี ถนนหมายเลข 3200-3124-3184-3293
6 14-ก.ย.-52              -       " ทํากิจกรรมอยูในจังหวัดปราจีนบุรี
7 15-ก.ย.-52  จ.ปราจีนบุรี        49 จ. นครนายก ถนนหมายเลข 320-33
8 16-ก.ย.-52              -       " ทํากิจกรรมอยูในจังหวัดนครนายก
9 17-ก.ย.-52 จ.นครนายก       119 จ.ปทุมธานี ถนนหมายเลข 305

10 18-ก.ย.-52              -       " ทํากิจกรรมอยูในจังหวัดปทุมธานี
11 19-ก.ย.-52 จ.ปทุมธานี         69 จ.อยุธยา ถนนหมายเลข 347
12 20-ก.ย.-52              -     " ทํากิจกรรมอยูในจังหวัดอยุธยา
13 21-ก.ย.-52 จ.อยุธยา            69 จ.สระบุรี ถนนหมายเลข 3063-329-1
14 22-ก.ย.-52              -     " ทํากิจกรรมอยูในจังหวัดสระบุรี
15 23-ก.ย.-52 จ.สระบุรี            59 จ.อางทอง ถนนหมายเลข 1-3267
16 24-ก.ย.-52              -        " ทํากิจกรรมอยูในจังหวัดอางทอง
17 25-ก.ย.-52 จ.อางทอง          49 จ.ลพบุรี ถนนหมายเลข 3196
18 26-ก.ย.-52              -    " ทํากิจกรรมอยูในจังหวัดลพบุรี
19 27-ก.ย.-52 จ.ลพบุรี            39 จ.สิงหบุรี ถนนหมายเลข 311
20 28-ก.ย.-52              -     " ทํากิจกรรมอยูในจังหวัดสิงหบุรี
21 29-ก.ย.-52 จ.สิงหบุรี           59 จ.ชัยนาท ถนนหมายเลข 311
22 30-ก.ย.-52              -      " ทํากิจกรรมอยูในจังหวัดชัยนาท
23 1-ต.ค.-52 จ.ชัยนาท           39 จ.อุทัยธานี ถนน - (ชัยนาท-มโนรมย-อุทัยฯ)
24 2-ต.ค.-52              -      " ทํากิจกรรมอยูในจังหวัดอุทัยธานี
25 3-ต.ค.-52 จ.อุทัยธานี          49 จ.นครสวรรค ถนนหมายเลข 3220-3005
26 4-ต.ค.-52             -       " ทํากิจกรรมอยูในจังหวัดนครสวรรค
27 5-ต.ค.-52 จ.นครสวรรค      139 จ.กําแพงเพชร ถนนหมายเลข 1182-2015-1084
28 6-ต.ค.-52             -       " ทํากิจกรรมอยูในจังหวัดกําแพงเพชร
29 7-ต.ค.-52 จ.กําแพงเพชร      69 จ.ตาก ถนนหมายเลข 1
30 8-ต.ค.-52             -    " ทํากิจกรรมอยูในจังหวัดตาก
31 9-ต.ค.-52  จ.ตาก               79  อ.เถิน ถนนหมายเลข 1
32 10-ต.ค.-52  อ.เถิน               89  จ.ลําปาง ถนนหมายเลข 1
33 11-ต.ค.-52             -      " ทํากิจกรรมอยูในจังหวัดลําปาง
34 12-ต.ค.-52  จ.ลําปาง           79  จ.ลําพูน ถนนหมายเลข 11
35 13-ต.ค.-52             -    " ทํากิจกรรมอยูในจังหวัดลําพูน
36 14-ต.ค.-52  จ.ลําพูน            39  จ.เชียงใหม ถนนหมายเลข 107-106
37 15-ต.ค.-52             -      " ทํากิจกรรมอยูในจังหวัดเชียงใหม
38 16-ต.ค.-52 จ.เชียงใหม         89 อ.ฮอด จ.ชม. ถนนหมายเลข 108
39 17-ต.ค.-52 อ.ฮอด               99 อ.แมสะเรียง ถนนหมายเลข 108
40 18-ต.ค.-52 อ.แมสะเรียง        89 อ.ขุนยวม ถนนหมายเลข 105
41 19-ต.ค.-52 อ.ขุนยวม            69  จ.แมฮองสอน ถนนเลขที่ 105
42 20-ต.ค.-52            -         " ทํากิจกรรมอยูในจังหวัดแมฮองสอน
43 21-ต.ค.-52 จ.แมฮองสอน      69 อ.ปางมะผา ถนนหมายเลข 1250
44 22-ต.ค.-52 อ.ปางมะผา         59 อ.ปาย จ.แมฮองฯ ถนนหมายเลข 1250
45 23-ต.ค.-52 อ.ปาย               89 อ.แมแตง จ.ชม. ถนนหมายเลข 1095
46 24-ต.ค.-52 อ.แมแตง จ.ชม. อ.ฝาง จ.ชม. ถนนหมายเลข 107
47 25-ต.ค.-52 อ.ฝาง จ.ชม.      129  จ.เชียงราย ถนน ผานบานทาตอนและ อ.แมจัน
48 26-ต.ค.-52           -        " ทํากิจกรรมอยูในจังหวัดเชียงราย
49 27-ต.ค.-52  จ.เชียงราย         99  จ.พะเยา ถนนเลขที่ 1
50 28-ต.ค.-52           -      " ทํากิจกรรมอยูในจังหวัดพะเยา
51 29-ต.ค.-52 จ.พะเยา             89 อ.เชียงมวน พะเยา ถนนหมายเลข 1251

รายละเอียดการเดินทางของโครงการปนจักรยาน 73 จังหวัด "ฉันรักประเทศไทย"



  วัน วัน,เดือน,ป       จาก            กม.        ถึง               หมายเหตุ
52 30-ต.ค.-52  อ.เชียงมวน        69  จ.นาน ถนนหมายเลข 1091
53 31-ต.ค.-52           -     " ทํากิจกรรมอยูในจังหวัดนาน
54 1-พ.ย.-52  จ.นาน             119  จ.แพร ถนนผาน อ.เวียงสา อ.รองกวาง
55 2-พ.ย.-52           -                " ทํากิจกรรมอยูในจังหวัดแพร
56 3-พ.ย.-52  จ.แพร               69  จ.อุตรดิตถ ถนนผาน อ.สูงเมน อ.เดนชัย
57 4-พ.ย.-52           -        " ทํากิจกรรมอยูในจังหวัดอุตรดิตถ
58 5-พ.ย.-52  จ.อุตรดิตถ         89  จ.สุโขทัย ถนนเลขที่102-1046-1214-1180-1318101
59 6-พ.ย.-52           -       " ทํากิจกรรมอยูในจังหวัดสุโขทัย
60 7-พ.ย.-52  จ.สุโขทัย          59  จ.พิษณุโลก ถนนผานบานหนองบัว-1293ผานบางระกํา
61 8-พ.ย.-52           -        " ทํากิจกรรมอยูในจังหวัดพิษณุโลก
62 9-พ.ย.-52  จ.พิษณุโลก       59  จ.พิจิตร ถนนเลขที่ 1064-1063-1312-1221
63 10-พ.ย.-52           -      " ทํากิจกรรมอยูในจังหวัดพิจิตร
64 11-พ.ย.-52  จ.พิจิตร             139  จ.เพชรบูรณ ถนนหมายเลข 115-113-21
65 12-พ.ย.-52           -      " ทํากิจกรรมอยูในจังหวัดเพชรบูรณ
66 13-พ.ย.-52 จ.เพชรบูรณ      119 อ.ภักดีชุมพล(ชภ.) ถนนหมายเลข 21-225
67 14-พ.ย.-52 อ.ภักดีชุมพล       79  จ.ชัยภูมิ ถนนหมายเลข 225
68 15-พ.ย.-52           -         " ทํากิจกรรมอยูในจังหวัดชัยภูมิ
69 16-พ.ย.-52 จ.ชัยภูมิ              129  จ.ขอนแกน ถนนเลขที่ 201-229-2062-12
70 17-พ.ย.-52           -         " ทํากิจกรรมอยูในจังหวัดขอนแกน
71 18-พ.ย.-52 จ.ขอนแกน        119 จ.หนองบัวลําภุ ถนนเลขที่ 2-2109-2146
72   19-พ.ย.-52           -         " ทํากิจกรรมอยูในจังหวัดหนองบัวบําภู
73 20-พ.ย.-52 จ.หนองบัวลําภู     99 จ.เลย ถนนเลขที่ 210-201
74 21-พ.ย.-52           -     " ทํากิจกรรมอยูในจังหวัดเลย
75 22-พ.ย.-52 จ.เลย                79 อ.ปากชม ถนนเลขที่ 201-211
76 23-พ.ย.-52 อ.ปากชม            69 อ.สังคม ถนนเลขที่ 211
77 24-พ.ย.-52 อ.สังคม              89 จ.หนองคาย ถนนเลขที่ 211
78 25-พ.ย.-52             -               " ทํากิจกรรมอยูในจังหวัดหนองคาย
79 26-พ.ย.-52 จ.หนองคาย         59 จ.อุดรธานี ถนนเลขที่ 2
80 27-พ.ย.-52             -        " ทํากิจกรรมอยูในจังหวัดหนองคาย
81 28-พ.ย.-52 จ.อุดร                69 อ.สวางแดนดิน ถนนเลขที่ 22
82 29-พ.ย.-52 อ.สวางแดนดิน     89 จ.สกลนคร ถนนเลขที่ 22
83 30-พ.ย.-52             -        " ทํากิจกรรมอยูในจังหวัดสกลนคร
84 1-ธ.ค.-52 จ.สกลนคร          99 จ.นครพนม ถนนที่ ผาน อ.กุสุมาลย
85 2-ธ.ค.-52            -        " ทํากิจกรรมอยูในจังหวัดนครพนม
86 3-ธ.ค.-52 จ.นครพนม        109 จ.มุกดาหาร ถนนที่ ผาน อ.ธาตุพนม
87 4-ธ.ค.-52            -        " ทํากิจกรรมอยูในจังหวัดมุกดาหาร
88 5-ธ.ค.-52 จ.มุกดาหาร         89 จ.อํานาจเจริญ ถนนที่ ผาน อ.นิคมคําสรอย, อ.เลิงนกทา
89 6-ธ.ค.-52            -        " ทํากิจกรรมอยูในจังหวัดอํานาจเจริญ
90 7-ธ.ค.-52 จ.อํานาจเจริญ      69 จ.ยโสธร ถนนที่ ผาน อ.ปาติ้ว
91 8-ธ.ค.-52           -      " ทํากิจกรรมอยูในจังหวัดอํานาจเจริญ
92 9-ธ.ค.-52 จ.ยโสธร           109 จ.อุบลราชธานี ถนนที่ผาน อ.คําเขื่อนแกว, อ.เขื่องใน
93 10-ธ.ค.-52           -         " ทํากิจกรรมอยูในจังหวัดอํานาจเจริญ
94 11-ธ.ค.-52 จ.อุบลราชธานี     69 จ.ศรีสะเกษ ถนนเลขที่ 226 ผาน อ.กันทรารมย
95 12-ธ.ค.-52           -         " ทํากิจกรรมอยูในจังหวัดศรีสะเกษ
96 13-ธ.ค.-52 จ.ศรีสะเกษ       109 จ.สุรินทร ถนนเลขที่ 226 ผาน อ.หวยทับทัน
97 14-ธ.ค.-52           -        " ทํากิจกรรมอยูในจังหวัดสุรินทร
98 15-ธ.ค.-52 จ.สุรินทร            59 จ.บุรีรัมย ถนนเลขที่ 226
99 16-ธ.ค.-52           -      " ทํากิจกรรมอยูในจังหวัดบุรีรัมย

100 17-ธ.ค.-52 จ.บุรีรัมย              59 อ.พยัคฆภูมิพิสัย ถนนเลขที่ 219 ผาน อ.สตึก
101 18-ธ.ค.-52 อ.พยัคฆภูมิพิสัย    89 จ.รอยเอ็ด ถนนเลขที่ 2045 ผาน อ.วาปปทุม
102 19-ธ.ค.-52           -       " ทํากิจกรรมอยูในจังหวัดรอยเอ็ด
103 20-ธ.ค.-52 จ.รอยเอ็ด           49 จ.กาฬสินธุ ถนนที่ผาน อ.จังหาร อ.กมลาไสย
104 21-ธ.ค.-52          -        " ทํากิจกรรมอยูในจังหวัดกาฬสินธุ
105 22-ธ.ค.-52 จ.กาฬสินธุ          59 จ.มหาสารคาม ถนนที่ผาน อ.ยางตลาด อ.กันทรวิชัย



  วัน วัน,เดือน,ป       จาก            กม.        ถึง               หมายเหตุ
106 23-ธ.ค.-52          -         " ทํากิจกรรมอยูในจังหวัดมหาสารคาม
107 24-ธ.ค.-52 จ.มหาสารคาม     79 อ.พล จ.ขอนแกน ถนนที่ผาน อ.บรบือ, อ.บานไผ(219-23-2)
108 25-ธ.ค.-52 อ.พล                119 จ.นครราชสีมา ถนนเลขที่ 2
109 26-ธ.ค.-52            -          " ทํากิจกรรมอยูในจังหวัดนครราชสีมา
110 27-ธ.ค.-52 จ.นครราชสีมา     69  เขื่อนลําแชะ ถนนเลขที่ 224-2071-3462
111 28-ธ.ค.-52 เขื่อนลําแชะ        99 จ.สระแกว ถนนเลขที่ 3462
112 29-ธ.ค.-52            -        " ทํากิจกรรมอยูในจังหวัดสระแกว
113 30-ธ.ค.-52 จ.สระแกว           89 อ.สอยดาว ถนนเลขที่ 317
114 31-ธ.ค.-52 อ.สอยดาว          79 จ.จันทบุรี ถนนเลขที่ 317
115 1-ม.ค.-53            -       " ทํากิจกรรมอยูในจังหวัดจันทบุรี
116 2-ม.ค.-53 จ.จันทบุรี            69 จ.ตราด ถนนเลขที่ 318 ผาน อ.ขลุง - อ.เขาสมิง
117 3-ม.ค.-53           -      " ทํากิจกรรมอยูในจังหวัดตราด
118 4-ม.ค.-53 จ.ตราด              69 จ.จันทบุรี ถนนเลขที่ 318 ผาน อ.เขาสมิง - อ.ขลุง
119 5-ม.ค.-53 จ.จันทบุรี          119 จ.ระยอง ถนนเลขที่ 3 ผาน อ.แกลง
120 6-ม.ค.-53           -      " ทํากิจกรรมในจังหวัดระยอง
121 7-ม.ค.-53 จ.ระยอง             99 จ.ชลบุรี ถนนเลขที่ 3 ผาน อ.สัตหีบ อ.ศรีราชา
122 8-ม.ค.-53           -      " ทํากิจกรรมอยูในจังหวัดชลบุรี
123 9-ม.ค.-53 จ.ชลบุรี              79 จ.สมุทรปราการ ถนนเลขที่ 3
124 10-ม.ค.-53           -      " ทํากิจกรรมอยูในจังหวัดสมุทรปราการ
125 11-ม.ค.-53 จ.สมุทรปราการ จ.กรุงเทพฯ ถนนเลขที่ 3 (พักผอนกับครอบครัว)
126 12-ม.ค.-53           -        - (หยุดเดินทาง..พักผอนกับครอบครัว)
127 13-ม.ค.-53 จ.กรุงเทพฯ         59 จ.นครปฐม ถนนสาย 338 - 4 (นัดพบกันที่

ทองสนามหลวง นมัสการพระพุทธรูปใน
อุโบสถ 9 วัด แลวเดินทางไป จ.นครปฐม

128 14-ม.ค.-53           -        " ทํากิจกรรมอยูในจังหวัดนครปฐม
129 15-ม.ค.-53 จ.นครปฐม          69 จ.สมุทรสาคร ถนนเลขที่ 3097-35 ผาน อ.บานแพว
130 16-ม.ค.-53           -        " ทํากิจกรรอยูในจังหวัดสมุทรสาคร
131 17-ม.ค.-53 จ.สมุทรสาคร       59 จ.สมุทรสงคราม ถนนเลขที่ 35
132 18-ม.ค.-53           -         " ทํากิจกรรมอยูในจังหวัดสมุทรสงคราม
133 19-ม.ค.-53 จ.สมุทรสงคราม   59 จ.เพชรบุรี ถนนเลขที่ 35 ผานคลองโคน-อ.บานแหลม
134 20-ม.ค.-53           -       " ทํากิจกรรมอยูในจังหวัดเพชรบุรี
135 21-ม.ค.-53 จ.เพชรบุรี           79 อ.ปราณบุรี ถนนเลขที่ 4 เขาผาน อ.ชะอํา, อ.หัวหิน
136 22-ม.ค.-53 อ.ปราณบุรี          79 จ.ประจวบคีรีขันธ ถนนเลขที่ 4 
137 23-ม.ค.-53           -          " ทํากิจกรรมอยูในจังหวัดประจวบคีรีขันธ
138 24-ม.ค.-53 จ.ประจวบฯ          89 อ.บางสะพานนอย ถนนเลขที่ 4 ถึงทับสะแกเขาถนนเลียบทะเล
139 25-ม.ค.-53 อ.บางสะพานนอย 79 จ.ชุมพร ถนนเลียบทะเล จนถึง จ.ชุมพร
140 26-ม.ค.-53           -      " ทํากิจกรรมอยูในจังหวัดชุมพร
141 27-ม.ค.-53 จ.ชุมพร            129 จ.ระนอง ถนนเลขที่ 4
142 28-ม.ค.-53           -      " ทํากิจกรรมอยูในจังหวัดระนอง
143 29-ม.ค.-53 จ.ระนอง              89 อ.คุระบุรี ถนนเลขที่ 4
144 30-ม.ค.-53 อ.คุระบุรี            99 อ.ทายเหมือง ถนนเลขที่ 4
145 1-ก.พ.-53 อ.ทายเหมือง      69 จ.ภูเก็ต ถนนเลขที่ 4 402
146 2-ก.พ.-53           -      " ทํากิจกรรมอยูในจังหวัดภูเก็ต
147 3-ก.พ.-53 จ.ภูเก็ต              89 จ.พังงา ถนนเลขที่ 402 
148 4-ก.พ.-53           -      " ทํากิจกรรมอยูในจังหวัดพังงา
149 5-ก.พ.-53 จ.พังงา              79 จ.กระบ่ี ถนนเลขที่ 4
150 6-ก.พ.-53           -      " ทํากิจกรรมอยูในจังหวัดกระบ่ี
151 7-ก.พ.-53 จ.กระบ่ี             129 จ.ตรัง ถนนเลขที่ 4 ผาน อ.คลองทอม, อ.สิเกา
152 8-ก.พ.-53           -     " ทํากิจกรรมอยูในจังหวัดตรัง
153 9-ก.พ.-53 จ.ตรัง               149 จ.สตูล ถนนเลขที่ 404-416 ผานปะเหลียน,ละงู
154 10-ก.พ.-53           -      " ทํากิจกรรมอยูในจังหวัดสตูล
155 11-ก.พ.-53 จ.สตูล               79  อ.หาดใหญ ถนนเลขที่ 406-4184-R15-7-4054-4

(ถนนเลขที่ R15 และ 7 เขาไปในมาเลเซีย
ผาน ปาดังเบซารและ อ.สะเดา)



  วัน วัน,เดือน,ป       จาก            กม.        ถึง               หมายเหตุ
156 12-ก.พ.-53 อ.หาดใหญ         39 จ.สงขลา ถนนเลขที่ 414
157 13-ก.พ.-53           -       " ทํากิจกรรมอยูในจังหวัดสงขลา
158 14-ก.พ.-53 จ.สงขลา           119 จ.พัทลุง ถนนเลขที่ 414-43-4
159 15-ก.พ.-53       -       " ทํากิจกรรมอยูในจังหวัดพัทลุง
160 16-ก.พ.-53 จ.พัทลุง            109 จ.นครศรีธรรมราช ถนนเลขที่ 4-403-4012 ผาน อ.รอนพิบูลย
161 17-ก.พ.-53           -         " ทํากิจกรรมอยูในจังหวัดนครศรีธรรมราช
162 18-ก.พ.-53 จ.นครศรีฯ           59 อ.สิชล จ.นครศรีฯ ถนนเลขที่ 401 ผาน อ.ทาศาลา
163 19-ก.พ.-53 อ.สิชล               69 จ.สุราษฎรธานี ถนนเลขที่ 401 
164 20-ก.พ.-53           -          " ทํากิจกรรมอยูในจังหวัดสุราษฎรธานี
165 21-ก.พ.-53 จ.สุราษฎรธานี     89 อ.หลังสวน ถนนเลขที่4112-เขาทาชนะผานละแม-4134
166 22-ก.พ.-53 อ.หลังสวน          99 จ.ชุมพร ถนนเลขที่ 41
167 23-ก.พ.-53 จ.ชุมพร             79 อ.บางสะพานนอย ถนนเลียบทะเล 
168 24-ก.พ.-53 อ.บางสะพานนอย 89 จ.ประจวบคีรีขันธ ถนนเลียบทะเล ถึงบางสะแกขึ้นสาย 4
169 25-ก.พ.-53 จ.ประจวบฯ          79 อ.ปราณบุรี ถนนเลขที่ 4 ผาน อ.กุยบุรี
170 26-ก.พ.-53 อ.ปราณบุรี          79 จ.เพชรบุรี ถนนเลขที่ 4 ผาน อ.หัวหิน อ.ชะอํา
171 27-ก.พ.-53 จ.เพชรบุรี           59 จ.ราชบุรี ถนนเลขที่ 4
172 28-ก.พ.-53           -       " ทํากิจกรรมอยูในจังหวัดราชบุรี
173 1-มี.ค.-53 จ.ราชบุรี             89 จ.กาญนบุรี ถนนเลขที่ 3291-3087-3274-3029-3228
174 2-มี.ค.-53           -        " ทํากิจกรรมอยูในจังหวัดกาญจนบุรี
175 3-มี.ค.-53 จ.กาญจนบุรี        99 อ.ศรีสวัสดิ์ ถนนเลขที่ 323-3199-4041
176 4-มี.ค.-53 อ.ศรีสวัสดิ์          89 อ.ดานชาง ถนนเลขที่ 4041-3480-3086
177 5-มี.ค.-53 อ.ดานชาง           79 จ.สุพรรณบุรี ถนนเลขที่ 333-3460
178 6-มี.ค.-53           -        " ทํากิจกรรมอยูในจังหวัดสุพรรณบุรี
179 7-มี.ค.-53 จ.สุพรรณบุรี       129 กรุงเทพมหานคร ปดโครงการ โดย.........................

(7 มี.ค.2553 วันอาทิตย)
รวมระยะทาง 8,666  วันปนระหวางจังหวัดหรืออําเภอ 105 วัน



 

              สรุป..สิ่งที่โครงการปนจักรยาน 73 จังหวัด ฯ ขอรับการสนับสนุนฯ 

 
1. โครงการฯ ใครขอรับการสนับสนุนโดยตรงจากเจาหนาที่ของหนวยงานในสังกดั

กระทรวงมหาดไทย โดยเฉพาะทานทองถ่ินจังหวดัและอําเภอ, ทานนายก อบจ., ทาน
นายก  อบต., โรงพยาบาลประจําจังหวดัและอําเภอ, สถานีตํารวจภูธรประจําจังหวดั
และอําเภอ      

2. รายละเอียดของสิ่งที่โครงการฯขอรับการสนับสนุน, วนั และเวลา ดังตอไปนี้.- 
        2.1 ขอรับการสนับสนุนจากทกุจังหวดัหรืออําเภอที่ขบวนจกัรยานของโครงการฯ 
 เดินทางไปถึง... (วันท่ีเดินทางถึง ตามรายละเอียดในเอกสาร การเดินทางแนบ โดย
 โทรประสานกับนายเนตร สงวนสตัย ผูจัดทําและดําเนินโครงการฯ 089-8133936) 
 ...วันแรกที่ไปถึง...(ขบวนจักรยานของโครงการฯประกอบดวยนักปนจักรยาน
      จํานวน 9 คน ไปถงึจังหวดัหรืออําเภอตามตารางการเดินทาง
      แนบ) 
  ...เวลา 15.29 น. ขบวนจักรยานของโครงการฯปนไปถึงจังหวดัหรือ
 อําเภอ ขอรับการสนับสนุนจาก ทานนายก อบจ. เชิญชมรมจักรยานและประชาชน
 ที่ใชจักรยานเปนพาหนะในชีวิตประจําวันอยูแลว ปนจักรยานไปรอรับที่จุดนัดพบ
 นอกจังหวัดหรืออําเภอ 5  ก.ม. แลวรวมปนจักรยานเฉลิมพระเกียรตฯิ กับ
 โครงการฯ เขาจังหวดัหรืออําเภอ นําไปยังสถานที่ตอนรับ   
  ...เวลา 16.09 น. ถึงสถานที่ตอนรับ ทานนายก อบจ.จัดพิธีตอนรับ เมื่อ
 เสร็จการตอนรับแลวนําเขาที่พักท่ีทานนายก อบจ.จัดไวให 
  ...เวลา 17.29 น. ผูดําเนินโครงการฯ จํานวน 9 คน  ขอรับการสนับสนนุ
 อาหารเย็น จากทานนายก อบจ.  
 ...วันท่ีสอง...  (วันรุงขึ้น นักจักรยานของโครงการฯทํากิจกรรมใหเกิด 
   ประโยชนกับประชาชนของจังหวัดหรืออําเภอ)  
  ...เวลา 07.09 น. ขอรับการสนับสนุน อาหารเชา (ขาวสวย) 
    จากทานนายก อบจ. 
  ...เวลา 09.09 น. ขอรับการสนับสนุนจากทานนายก อบจ. เชิญขาราชการ, 
 พอคาและประชาชนที่มีจักรยานและผูใชจกัรยานในชีวติประจําวนัอยูแลวมารวม
 ปนจักรยานเฉลิมพระเกียรติ ฯ ในเขตชุมชนของจังหวัด รวมกับผูดําเนนิ
 โครงการฯ เพือ่รณรงคใหประชาชนหนัมาใชจักรยานกนัมากขึ้น  



  ...เวลา 10.09 น.ขอรับการสนับสนุน จากทานทองถิ่นจงัหวัดเชิญทาน
 ทองถ่ินอําเภอ, ทานนายก อบจ., ทานนายกเทศมนตรี และทาน นายก อบต. ของ
 จังหวดั ทุกทาน รวมพบปะและรับฟงวิทยากรของโครงการฯบรรยายเรื่อง 
 “คุณประโยชนของจักรยานมีอะไรบาง” และ “ขี่จักรยานแลวไดอะไร” กับ
 รายละเอียดตาง ๆ เกี่ยวกับจกัรยานทั้งหมดโดยพรอมเพรียงกัน เพื่อนําไป
 ประชาสัมพันธใหประชาชนในตําบลทราบโดยทั่วกัน เมื่อประชาชนทราบ
 คุณประโยชนของจักรยานทีม่ีอยูมากมายดงักลาวขางตนอยางถองแทแลว เกิดมี
 ความตองการใชจักรยานในชีวิตประจําวัน  จักไดชวยเหลือสงเสริมใหประชาชนมี
 จักรยานใชตามความตองการในเร็ววัน  จักเกิดการสนับสนุนและพัฒนา
 กระบวนการสรางเสริมสุขภาพอันนําไปสูสุขภาวะของประชาชนและสงัคมไทย
 สืบไป  ประโยชนจะเกิดกับประชาชน ประเทศชาติ พระมหากษัตริยและโลก 
 ตอไปในอนาคต  
  ...เวลา 12.09 น.  ขอรับการสนับสนุน อาหารกลางวัน  
      จากทานนายก อบจ. 
  ...เวลา 13.09 น. ขอรับการสนับสนุนจาก เจาหนาที่ของทานนายก อบจ.
 นํานักปนจักรยานของโครงการฯ ปนจกัรยานไปนมัสการพระพุทธรูปในอุโบสถ
 ของวัดในจังหวัดจํานวน 9 วดั และนําผูดําเนินโครงการฯ ไปพบเดก็นักเรียนระดับ
 มัธยม 1 ขึ้นไป ของโรงเรียนมัธยมประจําจังหวดั 1 โรงเรียน เพื่อฟงวทิยากรของ
 โครงการฯ บรรยายเรื่อง “คุณประโยชนของจักรยาน” และ “ปนจักรยานแลวได
 อะไร”  ใหนกัเรียน, ครู และอาจารย ไดทราบ เพื่อการนอมนําไปเปลี่ยนความคดิ
 ของนักเรียนระดับมัธยาม 1จากการขอเงินผูปกครองซื้อรถเครื่องขี่ไปโรงเรียน 
 เปนซื้อจักรยานแทนและใชเปนพาหนะในชีวิตประจําวันตอไปในอนาคต 
  ...เวลา 16.59 น. กลับถึงท่ีพกั 
  ...เวลา 18.09 น. ขอรับการสนับสนุนอาหารเย็น และที่พัก 
     จากทานนายก อบจ. 
 ...วันท่ีสาม... 
  ...เวลา 07.09 น. ขอรับการสนับสนุน อาหารเชา (ขาวสวย)  
     จากทานนายก อบจ. 
  ...เวลา 08.09 น. อําลา ทานทานนายก อบจ.และขาราชการที่มาสง  
  ขอบพระคุณ ทานขาราชการ, พอคาและประชาชนทุกทาน ท่ีใหการ 
  ตอนรับสนับสนุนโครงการฯอยางดยีิ่ง  



  ...เวลา 08.19 น. ปนจักรยานออกเดินทางมุงไปยังจงัหวดัหรืออําเภอ 
     ตอไป 
2.2   ขอรับการสนับสนุน จากทานนายก อบจ. ในดานการประชาสัมพันธโครงการฯให
 ประชาชนทุกคนในจังหวดัทราบโดยทั่วกนั โดยส่ือตาง ๆ ของจังหวัด 
2.3    ขอรับการสนับสนุน รถพยาบาลพรอมพนักงานของโรงพยาบาลประจําอําเภอหรือ
 จังหวดั ตามรายทางที่ขบวนจักรยานเดินทางผาน เพื่ออํานวยความสะดวกระหวาง
 เดินทาง (เสนทางการเดินทางและวันเดินทางถึง ตามเอกสารการเดินทางแนบ โดย
 ประสานกับนายเนตร สงวนสัตย 089-8133936) 
2.4    ขอรับการสนับสนุน รถวิทยุปกอัพพรอมพนักงานตํารวจภูธรของสถานีตํารวจภูธร
 ประจําอําเภอทุกอําเภอ ตามรายทางที่ขบวนจักรยานผาน  เพื่ออํานวยความสะดวก
 ในระหวางเดนิทาง (เสนทางการเดินทางและวันเดินทางถึง ตามรายละเอียดใน
 เอกสารการเดินทางแนบ โดยประสานกับนายเนตร สงวนสัตย 089-8133936)  
2.5    ขอรับการสนับสนุน รถตํารวจ, รถพยาบาล และรถประชาสัมพันธพรอมพนักงาน
 ของทุกจังหวดั เพื่ออํานวยความสะดวกและประชาสัมพนัธใหประชาชนทราบ
 ขณะขบวนจักรยานปนรณรงคในเขตชุมชนของจังหวดั (วันปนจักรยานรณรงค 
 ตามรายละเอียดในเอกสารการเดินทางแนบ) 
2.6     ขอรับการสนับสนุน  สําหรับวันที่นกัปนจกัรยานของโครงการฯเดินทางถึงเพยีง
 อําเภอ ไมถึงจงัหวัด ขอความกรุณาทานนายก อบจ.ของจังหวดัโปรด ประสานกับ
 ทานนายก อบต.ของอําเภอนัน้   ใหการสนับสนุน อาหารเย็น, ที่พกัและอาหาร
 เชากับผูดําเนนิการโครงการฯ จํานวน 9 คน ดวย  
2.7  ขอรับการสนบัสนุน จากกระทรวงมหาดไทย ไดโปรด... 
 2.7.1  จัดงานพิธีวันเปดโครงการฯ ปลอยขบวนจกัรยานเดินทางจากกรุงเทพฯ สู
  จังหวดันนทบรีุ ในวนัพุธที่ ๙ กันยายน 2550 เวลา 08.45 น. ณ ที่  
  “วังสราญรมย”  ตรงขามกรมการรักษาดนิแดน (หากไมทันก็ไมเปนไร 
  มีแผนสองรองรับไวแลว) 

2.7.2 จัดงานวันปดโครงการฯ ตอนรับขบวนจกัรยานที่ปนมาจากจังหวดั
สุพรรณบุรี จํานวน (อยางต่ํา) 99 คัน/คน ในวันอาทิตยที่ 7 มีนาคม 2553  
เวลา 15.29 น. สถานที่และประธานพิธีปดโครงการฯ สุดแต
กระทรวงมหาดไทย จะกาํหนด 

 
 



ขออนุญาตยกตัวอยางจาก “ตารางรายละเอียดการเดินทางของโครงการฯ”  
เพิ่มเติมเพื่อความเขาใจตรงกนัดังนี้.- 
 
วันแรก วันท่ี 9 ก.ย. เวลา 09.00 น.ออกเดินทางจากวังสราญรมย ไปยังจงัหวัด
นนทบุรี  ทานนายก อบจ.จังหวัดนนทบุรี เชิญชาวจักรยานออกมาตอนรับแลวปน
เขาไปที่จัดพิธีตอนรับ เสร็จแลวพาไปเขาที่พักที่ทานนายก อบจ.จัดไวให เย็น
สนับสนุนอาหารใหนักปนจักรยานของโครงการฯ จํานวน 9 คน  
 รุงขึ้น วันท่ีสอง วันท่ี 10 ก.ย. นักปนจักรยานของโครงการฯ ทํากิจกรรมใหเกดิ
ประโยชนกับประชาชนจังหวัดนนทบุรี ตลอดวัน โดยขอรับการสนับสนุนจาก
ทานนายก อบจ.ตามรายละเอียดดังกลาวขางตน  
รุงขึ้น วันท่ีสาม วันท่ี 11 ก.ย. นักปนจกัรยานของโครงการฯ รับทานอาหารเชา
โดยการสนับสนุนของทานนายก อบจ.แลว กลาวอําลาขอบคุณผูสนบัสนุน
โครงการฯ แลวปนจกัรยานเดินทางมุงสูจังหวัดตอไปตามตารางรายละเอียดการ
เดินทาง 
 
คงเปนเชนนัน้ไปเรื่อย ๆ ทุกจังหวัด  สวนวันท่ีเดินทางไปถึงเพียงอําเภอ ไมถึง
จังหวัด พักคางคืนเดยีว ไมมีการทํากิจกรรมเหมือนท่ีพักท่ีจังหวัด 2 คนื 
 
โปรดแนบรายละเอียดของโครงการฯทั้งหมดใหผูสนับสนุนโครงการฯโดยตรง
ทราบดวย 
 
ตองการรายละเอียดอื่นใดเพิ่มเติม โปรดโทร.นายเนตร สงวนสัตย ๐๘๙-
๘๑๓๓๙๓๖  
 
                                       -------------------------------------- 
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