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โครงการนครตรังประสานใจรวมคิดรวมคุย 

 

1.  ช่ือโครงการ   

โครงการนครตรังประสานใจรวมคิดรวมคุย 

2. หลักการและเหตุผล 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนองคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ.2548 กําหนดให

คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินรวมกับประชาคมทองถ่ิน กําหนดประเด็นหลักการพัฒนาใหสอดคลองกับวิสัยทัศน 

พันธกิจ และจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา รวมท้ังใหสอดคลองกับปญหา ความตองการของประชาชนและชุมชน 

ท้ังนี้ องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองสงเสริม สนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในทองถ่ินใหรวมกันพิจารณา

โครงการพัฒนาของตนเอง 

 ดังนั้น เพ่ือใหการจัดทําแผนพัฒนาของเทศบาลนครตรังเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  

และเกิดประโยชนคุมคาในการแกไขปญหา ความเดือดรอน สนองความตองการของประชาชนอยางแทจริง 

เทศบาลนครตรังจึงกําหนดจัดประชุมเวทีสาธารณะเพ่ือเปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการกําหนด

ประเด็นการพัฒนาเทศบาลและนําเสนอแนวคิด ขอคิดเห็น ขอแนะนําตาง ๆ ในแตละประเด็นยุทธศาสตรเพ่ือ

นําเสนอผูบริหาร และหนวยงานตาง ๆ ไดกําหนดแนวทางแกไขปญหา โดยเฉพาะการจัดใหบริการสาธารณะตางๆ 

ท่ีจะตองรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะจากผูมีสวนไดสวนเสียหรือมีผลกระทบตอวิถีชีวิตและความเปนอยู 

รวมท้ังการจัดบริการสาธารณะตาง ๆ ของเทศบาล เพ่ือนําไปสูการจัดทําแผนพัฒนาสามปของเทศบาลนครตรัง

อยางมีประสิทธิภาพและนําไปสูการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปใหเกิดความคุมคามากท่ีสุด ฝายแผนงาน

และงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน จึงจัดทําโครงการนครตรังประสานใจรวมคิดรวมคุยข้ึนเพ่ือใหการ

บริหารงานของเทศบาลนครตรังเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 

3.  วัตถุประสงค 

 ๑.  เพ่ือเปดโอกาสใหประชาชน องคกรภาครัฐ/เอกชน  และทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการจัดบริการ

สาธารณะของเทศบาลตามหลักธรรมาภิบาล 

 2.  เพ่ือนําประเด็นปญหาขอเสนอแนะและความคิดเห็นตาง ๆ  ไปกําหนดแนวทางการพัฒนาเทศบาล

นครตรังและบรรจุไวในแผนพัฒนาสามปของเทศบาลนครตรัง  เพ่ือเปนการตอยอดกิจกรรม และ/หรือสรางรายได

ใหกับประชาชน 

 3.  เพ่ือใชเปนแนวทางในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปของเทศบาลนครตรัง 

 4.  เพ่ือรวบรวมปญหาความตองการของประชาชนในเขตเทศบาลนครตรัง และนําไปสูการแกไขอยาง

เปนรูปธรรมชัดเจน และบรรลุตามยุทธศาสตรท่ีวางไว 

4.  เปาหมาย 

 จัดประชุมเวทีสาธารณะรวมกับตัวแทนประชาชน ชุมชน องคกรภาครัฐ/เอกชน  และทุกภาคสวนท่ี

เ ก่ียวของ โดยมีกลุมเปาหมายไดแก  ผูบริหารเทศบาลและหัวหนาสวนราชการของเทศบาลนครตรัง 

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครตรัง  ตัวแทนภาคประชาชน ไดแก  ประธานชุมชน  กรรมการชุมชน  ตัวแทน

กลุมสตรี  กลุมผูสูงอายุ  กลุมเยาวชน  กรรมการสถานศึกษา  อสม.  อปพร.  ผูนําทางศาสนา ผูทรงคุณวุฒิ  

ผูแทนภาคธุรกิจเอกชน  ผูแทนกลุมอาชีพตาง ๆ  หนวยงานภาครัฐอ่ืนๆ  และผูท่ีเก่ียวของ 
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5.  วิธีดําเนินการ 

1.  เสนอโครงการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

2.  เตรียมดําเนินการกิจกรรมตามโครงการฯ 

3.  ประสานงานกลุมเปาหมาย 

4.  จัดประชุมเวทีสาธารณะ  โดยพิจารณาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  แผนพัฒนา

จังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ  นโยบายของรัฐบาล  นโยบายของผูบริหารเทศบาล  และแผนพัฒนาสามปของ

เทศบาลนครตรัง  มาเปนกรอบแนวทางในการกําหนดประเด็นการจัดประชุมเวทีสาธารณะ  โดยคํานึงถึงปญหา

ความตองการและสถานการณในแตละชวงเวลาตามความเหมาะสม  และ/หรือนําประเด็นปญหาเรงดวนเฉพาะ

หนามาจัดประชุมเวทีสาธารณะโดยเนนการมีสวนรวมของภาคประชาชนเปนหลัก  ซ่ึงมีวิทยากรผูท่ีมีความรูความ

เขาใจและมีสวนเก่ียวของมารวมดําเนินการจัดประชุมเวทีสาธารณะดังกลาว 

 5.  สรุปผลการประชุมเพ่ือนําขอมูลมาเปนขอเสนอของประชาคมทองถ่ินเพ่ือนําไปสูการแกไขปญหาและ

ความตองการของประชาชน 
 

6.  ระยะเวลาดําเนินการ 

 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559 
 

7.  สถานท่ีดําเนนิการ 

 อาคารอเนกประสงค ชั้น 3   ท่ีทําการชุมชนตาง ๆ  สวนสาธารณะทับเท่ียงหรือสถานท่ีอ่ืนใดท่ีเหมาะสม 
 

8.  งบประมาณ 

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ  หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  คาใชสอย  ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขา

ลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ  โครงการนครตรังประสานใจรวมคิดรวมคุย  ตั้งไว  2๐๐,๐๐๐  บาท  ใชจายตาม

โครงการฯ ดังนี้ 

- คาสมนาคุณวิทยากร 30,000 บาท 
- คาอาหาร 70,000 บาท 
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 35,000 บาท 
- คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ 20,000 บาท 
- คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ 30,000 บาท 
- คาเชาอุปกรณตางๆ 10,000 บาท 
- คาใชจายอ่ืนท่ีจําเปน 5,000 บาท 

รวม 200,000 บาท 
 

  **หมายเหต ุ  ใหทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยจายกันได 
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กําหนดการโครงการนครตรังประสานใจรวมคิดรวมคุย 
งานเสวนา  “Share the road  แบงปนถนนสายน้ําใจ สานฝนสูเมืองจักรยาน” 

วันพฤหัสบดีที ่ 14  มกราคม  2559 
ณ  อนุสาวรียพระยารัษฎานุประดิษฐ 

******************** 
 
เวลา  16.30  น.  ลงทะเบียน 
 
เวลา  17.00  น.  นายเกรียงศักดิ์  รัตนสิมานนท  รองนายกเทศมนตรี  รักษาราชการแทน 
    นายกเทศมนตรีนครตรัง  กลาวเปดงานเสวนา 
 
เวลา  17.15  น.  เริ่มเสวนา  “Share the road  แบงปนถนนสายน้ําใจ สานฝนสูเมืองจักรยาน” 

 
เวลา  19.00  น.  ผูรวมรับฟงการเสวนาซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
 
เวลา  19.30 น.   นายเกรียงศักดิ์  รัตนสิมานนท  รองนายกเทศมนตรี  รักษาราชการแทน 
    นายกเทศมนตรีนครตรัง  กลาวปดงานเสวนา 
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กิจกรรม “Share the road แบงปนถนนสายน้ําใจสายฝนสูเมืองจักรยาน” 

 

1. ท่ีมาและความสําคัญ 

 เทศบาลนครตรัง  ไดดําเนินการโครงการนครตรังประสานใจรวมคิดรวมคุย  ภายใตกิจกรรม  “Share 

the road  แบงปนถนนสายน้ําใจสานฝนสูเมืองจักรยาน”  ในวันท่ี 14 มกราคม 2559  ณ อนุสาวรียพระ

ยารัษฎานุประดิษฐ  เพ่ือเปดโอกาสใหประชาชน  องคกรภาครัฐ/เอกชน  และทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการ

จัดบริการสาธารณะของเทศบาลตามหลักธรรมาภิบาล  และเพ่ือนําประเด็นปญหาขอเสนอแนะและความคิดเห็น

ตางๆ ไปกําหนดแนวทางในการพัฒนาเทศบาลนครตรัง  อีกท้ังเปนการรวบรวมปญหาความตองการของประชาชน

ในเขตเทศบาลนครตรังไปสูการแกไขปญหาอยางเปนรูปธรรม  โดยไดรับเกียรติจากผูรวมเสวนา  ประกอบดวย  

คุณวรเชษฐ  เศวตรพนิต  รักษาการทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดตรัง, พ.ต.ต.ภูริทัศน  ชัยศร  สารวัตรจราจร สภ.

เมืองตรัง, คุณทรงศักดิ์  รัตนพงษ  รองประธานฝายทองเท่ียวชมรมจักรยานจังหวัดตรัง  และคณะผูบริหาร

เทศบาลนครตรัง  นายเกรียงศักดิ์  รัตนสิมานนท  รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครตรัง  

และนายจิระศักดิ์  ควนจันทร  เลขานุการนายกเทศมนตรีนครตรัง 

 เทศบาลนครตรัง  ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการแกไขปญหาการจราจรติดขัด  เพ่ือลดปญหาการจราจร

ติดขัด อุบัติการณจราจร และเพ่ิมคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชนอยางเปนรูปธรรม  จึงมีการพัฒนาทางจักรยานใน

เขตเทศบาลนครตรัง  โดยใชงบประมาณท้ังสิ้น  4,975,000  บาท  ขณะนี้อยูระหวางการจัดทําเสนทางจักรยาน 

ซ่ึงเม่ือแลวเสร็จจะมีเสนทางจักรยานยาว  9.5 กิโลเมตร  ดังนั้นเพ่ือใหการใชเสนทางรวมกันของรถทุกชนิดเปนไป

ดวยความเรียบรอยจึงมีการจัดเสวนา “Share the road แบงปนถนนสายน้ําใจสานฝนสูเมืองจักรยาน” ข้ึน 

     

2. งบประมาณ 

 งบประมาณรายจายประจําปงบประมา พ.ศ.2559  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ  หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  คาใชสอย  ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขา

ลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ  โครงการนครตรังประสานใจรวมคิดรวมคุย  ตั้งไว  200,000  บาท  ดังนี้ 

 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  7,000  บาท 

 - คาเชาเครื่องเสียงและอุปกรณ  4,000  บาท 

 - คาปายไวนิล    2,016  บาท 

  รวมท้ังส้ิน          13,016  บาท 

 

 

 

  



6 
 
3. การประเมินผลการดําเนินงานโครงการ 

 3.1  แบบสอบถาม 

  การจัดทําแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจกิจกรรม  “Share the road  แบงปนถนนสาย

น้ําใจสานฝนสูเมืองจักรยาน”   จํานวน 70 ชุด เพ่ือใหประชาชนไดแสดงความคิดเห็น  โดยแบบสอบถามแบง

ออกเปน 3 สวน คือ 

  สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป ประกอบดวย ขอมูล เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ ลักษณะคําถามเปนแบบ

ตรวจสอบรายการ (Check List) 

  สวนท่ี 2 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานโครงการ โดยมีประเด็นในการใหแสดงความคิดเห็น 

7  ประเด็น ดังนี้ 

  1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 

  2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 

  3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 

  4. การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน 

  5. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 

  6. ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 

  7. สถานท่ีในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 

โดยกําหนดลักษณะคําถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 3 ระดับ 

   3 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

   2 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 

   1 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับนอย 

  สวนท่ี 3 ใหแสดงความคิดเห็นปญหาและขอเสนอแนะอ่ืน ๆ 

 

3.2  การวิเคราะหขอมูล 

  -  ขอมูลจากแบบสอบถาม มีการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

  สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป ประกอบดวย ขอมูลเพศ อายุ  การศึกษา และอาชีพ   ใชสถิต ิ

เชิงบรรยาย (Descriptive Statistics) ไดแก คาความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentages) 

  สวนท่ี 2 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานโครงการ ใชสถิติเชิงบรรยาย (Descriptive 

Statistics) ไดแก คาความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentages) และคาเฉลี่ย (Mean) 

  สวนท่ี 3 ใหแสดงความคิดเห็นปญหาและขอเสนอแนะอ่ืน ๆ ใชวิธีการวิเคราะหขอมูล 

  -  ขอมูลจากผู เขารวมกิจกรรมการเสวนา  เก่ียวกับปญหา อุปสรรค แนวทางแกไขและ

ขอเสนอแนะในการดําเนินการโครงการ 

  



7 
 

3.3  เกณฑการประเมิน 

 สําหรับคําถามปลายปดในสวนท่ี 2 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานโครงการ ซ่ึงใชวิธีการหาคาเฉลี่ย 

(Mean) โดยการแปลคาไดกําหนดคาอันตรภาคชั้น น้ําหนักคะแนนในการแบงชวงชั้น 3 ระดับ ดังนี้คือ 

 คาเฉลี่ยตั้งแต  2.34 - 3.00 หมายถึง  ความคิดเห็นพอใจมาก 

 คาเฉลี่ยตั้งแต  1.67 - 2.33 หมายถึง  ความคิดเห็นพอใจปานกลาง 

 คาเฉลี่ยตั้งแต  1.00 – 1.66 หมายถึง  ความคิดเห็นพอใจนอย 

3.4 ผลการประเมิน 

   สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป ประกอบดวย ขอมูลเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ ใชสถิติเชิงบรรยาย 

(Descriptive Statistics) ไดแก คาความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentages) 

 

รายการ จํานวน รอยละ 
1. เพศ ชาย 

หญิง 
41 
29 

58.57 
41.43 

รวม 70 100 

2. อายุ ต่ํากวา 20 ป 
20 – 30 ป 
31 – 40 ป 
41 – 50 ป 
51 – 60 ป 
มากกวา 60 ป 

6 
11 
19 
11 
11 
12 

8.59 
15.71 
27.14 
15.71 
15.71 
17.14 

รวม 70 100 
3. การศึกษา ประถมศึกษา 

มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา 
อนุปริญญาหรือเทียบเทา 
ปริญญาตรี 
สูงกวาปริญญาตรี 
อ่ืนๆ 

4 
19 
2 

30 
14 
1 

5.71 
27.14 
2.86 

42.86 
20.00 
1.43 

รวม 70 100 
4. อาชีพหลัก รับราชการ 

เอกชน / รัฐวิสาหกิจ 
คาขาย / ธุรกิจสวนตัว 
รับจาง 
นักเรียน / นักศึกษา 
เกษตรกร 
อ่ืนๆ 

16 
7 

21 
7 
9 
2 
8 

22.86 
10 
30 
10 

12.86 
2.86 

11.42 
รวม 70 100 
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    สวนท่ี 2 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลนครตรัง 

   ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานโครงการ  จํานวน 7 ประเด็น รายละเอียดดังตาราง 

 1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 
 

ระดับความพึงพอใจ จํานวน (คน) รอยละ 
ระดับมาก 41 58.57 
ปานกลาง 27 38.57 

นอย 2 2.86 
รวม 70 100 

คาเฉล่ียความพึงพอใจ 2.56 
 

 2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 
 

ระดับความพึงพอใจ จํานวน (คน) รอยละ 
ระดับมาก 32 45.71 
ปานกลาง 32 45.71 

นอย 6 8.58 
รวม 70 100 

คาเฉล่ียความพึงพอใจ 2.37 
 

 3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 
 

ระดับความพึงพอใจ จํานวน (คน) รอยละ 
ระดับมาก 39 55.72 
ปานกลาง 27 38.57 

นอย 4 5.71 
รวม 70 100 

คาเฉล่ียความพึงพอใจ 2.50 
 

 4. การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน 
 

ระดับความพึงพอใจ จํานวน (คน) รอยละ 
ระดับมาก 32 45.72 
ปานกลาง 33 47.14 

นอย 5 7.14 
รวม 70 100 

คาเฉล่ียความพึงพอใจ 2.39 
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 5. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 

ระดับความพึงพอใจ จํานวน (คน) รอยละ 
ระดับมาก 34 48.57 
ปานกลาง 34 48.57 

นอย 2 2.86 
รวม 70 100 

คาเฉล่ียความพึงพอใจ 2.46 
 

 6. ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 

ระดับความพึงพอใจ จํานวน (คน) รอยละ 
ระดับมาก 31 44.29 
ปานกลาง 34 48.57 

นอย 5 7.14 
รวม 70 100 

คาเฉล่ียความพึงพอใจ 2.37 
 

 7. สถานท่ีในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 

ระดับความพึงพอใจ จํานวน (คน) รอยละ 
ระดับมาก 45 64.29 
ปานกลาง 17 24.29 

นอย 8 11.42 
รวม 70 100 

คาเฉล่ียความพึงพอใจ 2.53 
 

 สรุปคาเฉลี่ยความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานโครงการ เรียงลําดับตามคาเฉลี่ยความพึงพอใจ 

รายละเอียดดังนี้ 
 

ลําดับ ประเด็นความพึงพอใจ คาเฉล่ีย ระดับ 
1 มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 2.56 มาก 
2 สถานท่ีในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 2.53 มาก 

3 มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 2.50 มาก 

4 ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 2.46 มาก 

5 การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน 2.39 มาก 

6 มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 2.37 มาก 

7 ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 2.37 มาก 

คาเฉล่ียโดยภาพรวม 2.45 มาก 
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 ความตองการใหมีการจัดเสวนาเรื่องใดในครั้งตอไป 

 1. เรื่องการจัดระเบียบการจัดเก็บคาจอดรถชนิดตางๆ ในเขตเทศบาล 

 2. เรื่องการสรางตลาดสด 3 ชั้น แทนหลังปจจุบัน 

 3. เรื่อง 100 ป เมืองทับเท่ียงเพราะปนี้เปนปท่ีครบรอบ 100 ป 

 4. เรื่องการมีสวนรวมของประชาชนในเขตเทศบาล 

 5. เรื่องสถานท่ีทองเท่ียวในจังหวัดตรัง 

 6. เรื่องการจัดการจราจรบริเวณตลาดตางๆ เชน จุดขามถนน  ทางมาลาย ฯลฯ 

 

  ปญหาและขอเสนอแนะอ่ืน ๆ 

 1. ควรจัดทําปายประชาสัมพันธ Share the road , สติ๊กเกอร  เพ่ือรณรงคอยางจริงจังเพ่ือใหขอมูล

อยางถูกตองแกประชาชน 

 2. ควรทําใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการฟงการเสวนาใหมากกวานี้ 

 3. ควรจัดเสวนาในลักษณะเดียวกันนี้กอนท่ีจะทําโครงการใดๆ 

 4. การทําโครงการตางๆ ควรมีการบูรณาการการทํางานตั้งแตเริ่มตนการจะจัดทําโครงการ 

 5. อยากใหกําหนดชวงเวลาท่ีสามารถปนจักรยานใหชัดเจนและประชาสัมพันธใหประชาชนทราบให

ท่ัวถึง 

 6. ควรเนนการประชาสัมพันธใหมากกวานี้เพ่ือจะไดใหประชาชนท่ีมีผลกระทบหรือสนใจไดเขารวม 

 7. อยากใหผูใชจักรยาน ผูใชรถเขารวมอยางพรอมเพรียง เพ่ือจะสามารถรับทราบขอดีขอเสียไดมากกวา

ปจจุบัน 

 8. การจัดเสวนาเปนสิ่งท่ีดีมาก  เพราะจะสามารถทําใหผูมีสวนเก่ียวของไดเล็งเห็นความเอาใจใสของ

หนวยงานอยางจริงจัง 

 9. ควรจัดเสวนาในชุมชนท่ีมีประชาชนพลุกพลานเพ่ือใหเขาถึงประชาชนไดมากข้ึน 
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สรุปเนื้อหาจากการเสวนา “Share the road แบงปนถนนสายน้ําใจสานฝนสูเมืองจักรยาน” 

 

-  นายจารุวัฒน  บุญประเสริฐ (พิธีกร)  “สวัสดีครับทานผูมีเกียรติ ขอตอนรับทุกทานเขาสูการเสาวนา ในหัวขอ 

share the road แบงปนถนนสายน้ําใจสานฝนสูเมืองจักรยาน จะเห็นไดวา ตอนนี้ ภายในเขตเทศบาลนครตรัง

ของเรา ไดมีเสนทางสีเขียวข้ึนมาใหม ซ่ึงเปนเสนทางสําหรับจักรยาน แตวา หลายทานคงจะเห็นวายังคงมีรถยนต

และสิ่งกีดขวางจอดทับบนเสนทางของจักรยาน เพราะฉะนั้น ในวันนี้ เราไดจึงไดมีการจัดการเสวนาครั้งนี้ข้ึน เพ่ือ

เปนการเชิญทุกฝาย มารวมกันคิด รวมกันแชร และ รวมกันแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน เพ่ือใหคนตรัง ไดสามารถใช

เสนทางจักรยานไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงในวันนี้เรามีผูรวมเสวนากับเรา 5 ทานดวยกัน ประกอบดวย ทานแรก 

นายเกรียงศักดิ์ รัตนสิมานนท รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครตรัง ทานท่ีสอง นายวร

เชษฐ เศวตรพนิต รักษาการ ทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดตรัง ทานท่ีสาม พ.ต.ต.ภูริทัศน ชัยศร สารวัตรจราจร สถานี

ตํารวจภูธรเมืองตรัง ทานท่ีสี่ คุณทรงศักดิ์ รัตนพงษ รองประธานฝายทองเท่ียว ชมรมจักรยาน จังหวัดตรัง และ

ทานท่ีหา นายจิระศักดิ์ ควนจันทร เลขานุการนายกเทศมนตรีนครตรัง และทานแรกท่ีผมจะเชิญรวมเสวนาดวย 

คือ ทานรองนายกเทศมนตรีนครตรัง ผมเรียนถามทานรองเกรียงศักดิ์วา ในฐานะผูดูแลในพ้ืนท่ีนะครับ อยากจะให

พูดถึงภาพรวมของการมีเสนทางจักรยานในเขตเทศบาลนครตรังครับ” 

 

- นายเกรียงศักดิ์  รัตนสิมานนท  “ผมขอพูดถึงท่ีมาของโครงการเสนทางจักรยานในเขตเทศบาลนครตรังกอนนะ

ครับ จากนโยบายของกรมพละศึกษา ภายใตกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา ซ่ึงไดมีการดําริข้ึนใหมีเสนทาง

จักรยานท่ัวประเทศ เพ่ือสงเสริมการออกกําลังกายและสงเสริมการทองเท่ียว โดยมีการตั้งงบประมาณเอาไว  

3 สวนดวยกัน สวนแรกมีการตั้งงบประมาณไวในเขตเมือง ชุมชนเมือง 3-5 ลานบาท ในการทําเสนทางจักรยาน

ในชุมชนเมือง  สวนท่ี 2 เปนเสนทางจักรยานในสวนสาธารณะหรือท่ีทองเท่ียวตางๆ ตั้งงบประมาณไวให 5-10 

ลานบาท สวนท่ี 3 เปนเสนทางจักรยานเลียบทางหลวงแผนดิน  มีงบประมาณ 10 - 20 ลานบาท   สําหรับ

เทศบาลนครตรังซ่ึงเปนชุมชนเมือง ตามนโยบายของทานนายก คืออยากท่ีจะใหเทศบาลนครตรังเปนเมืองแหงการ

ทองเท่ียวเปนหองรับแขกของจังหวัดตรัง สิ่งไหนท่ีเปนสิ่งท่ีคอยอํานวยความสะดวกใหแกนักทองเท่ียวหรือ

ประชาชนในจังหวัดตรังได เราก็จะทํา จะเห็นไดวาในเขตเทศบาลนครตรังเราก็ไดพัฒนาสวนสาธารณะตางๆ 

รวมท้ังสนามกีฬา เพ่ือใหเปนแหลงทองเท่ียวใหประชาชนไปใชบริการกันอยางมากมาย รวมท้ังวัดหรือศาลเจา

ตางๆ นักทองเท่ียวก็ไดแวะเวียนมาอยางมากมาย จะทําอยางไรท่ีจะใหนักทองเท่ียวไดแวะเยี่ยมชมทุกท่ีในเวลาท่ี

จํากัด คิดวาสอดคลองกับนโยบายของเทศบาลท่ีใหมีจักรยานไวใหยืมใช ทุกวันท่ีมีการใหยืมตามสวนสาธารณะ

ตางๆ กอนหนานี้ก็มีไวใหยืมหนาสํานักงานเทศบาลนครตรัง รวมท้ังชาวบานทุกวันนี้ก็หันมาข่ีจักรยานกันมากข้ึน

กอนนี้ก็จะปนไปทางเขาพับผา ผมเองก็เคยปนในเสนทางระหวางบานมาหนาสํานักงานเทศบาลหรือปนออกนอก

เมือง มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุไดถาเกิดวาเราไมมีความระมัดระวัง ถาเราทําใหมีเสนทางเฉพาะสําหรับจักรยานจะ

สามารถลดอุบัติเหตุลงไปได เปนเสนทางท่ีปลอดภัยสําหรับนักทองเท่ียวและผูท่ีใชจักรยาน ก็เลยมีการประสานไป

ยังกระทรวงทองเท่ียวและกีฬา ผานทางทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดตรัง เพ่ือขอสนับสนุนงบประมาณในการจัดทํา

เสนทางจักรยานท่ีวานี้  ก็ไดงบประมาณมา 5 ลานบาท ปจจุบันเสนทางดังกลาวอยูในระหวางการดําเนินการซ่ึงยัง

ไมแลวเสร็จสมบูรณ  เสนทางก็จะเริ่มจากหนาสํานักงานเทศบาลนครตรังและจุดสิ้นสุดกลับมาท่ีเดิมครบ 1 รอบ 
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สาเหตุท่ีกําหนดใหครบ 1 รอบ เพ่ือรองรับนักทองเท่ียวไมใหหลงจะสังเกตไดวาชวงนี้มีนักทองเท่ียวท่ีเขามาใน

จังหวัดตรังไดพาจักรยานมาดวย เพ่ือนํามาปนเท่ียวในเมือง อีกอยางท่ีผมอยางจะเห็นคือในอนาคตทุกคนนํา

จักรยานมาปนเพ่ือมาทํางานแทนการใชรถยนต เนื่องจากปจจุบันนี้รถยนตในเขตเทศบาลนครตรังมีจํานวนมาก 

ปญหาการจราจรติดขัดก็ยอมท่ีจะเกิดข้ึนเปนธรรมดา จะทําอยางไรใหการจราจรติดขัดลดลง โดยการรณรงคให

ผูคนใหมาใชจักรยานในเมือง ผลท่ีไดคือลดจํานวนรถยนตบนทองถนนและลดมลพิษ สิ่งเหลานี้เปนสิ่งท่ีเทศบาล

นครตรังอยากเห็น ก็เลยเปนจุดเริ่มตนใหมีเสนทางจักยานรอบเขตเทศบาลนครตรังเกิดข้ึน  สวนในรายละเอียดก็

จะใหหนวยงานท่ีเก่ียวของเปนผูใหขอมูลตอไปครับ ขอบคุณครับ” 

 

-  นายจารุวัฒน  บุญประเสริฐ (พิธีกร)  “ขอบคุณทานรองเกรียงศักดิ์  รัตนสิมานนท  ครับ นี่คือขอดีของ

ภาพรวมในการมีเสนทางจักรยานในเขตเทศบาลนครตรัง ซ่ึงเปนแบบ A แบบแรกในเขตชุมชนเมือง ขอดีคือใน

ดานการทองเท่ียวอยางท่ีทานรองเกรียงศักดิ์กลาวไว เสนทางจักรยานเราสามารถท่ีจะสงเสริมในดานการทองเท่ียว

ในเขตเทศบาลนครตรังไดนะครับ นอกจากในดานการทองเท่ียวแลวผลพวงท่ีไดรับคือเราสามารถท่ีจะลดในดาน

ของมลพิษในอนาคตได ถาเรามองไปในอนาคตขางหนา 3 ป เราอาจจะลดการใชรถยนตมาใชรถจักรยานแทนบาง

ทานท่ีพักกับท่ีทํางานอยูใกลกัน ก็จะใชเสนทางนี้ปนมาทํางานได นี่คือประโยชนของการมีเสนทางจักรยานของเรา

ในเมืองตรังนะครับ มาถึงทานท่ี 2 ครับ คุณวรเชษฐครับ พูดถึงเสนทางจักรยานสีเขียว หลายคนเห็นแลว วามีท่ีมา

ท่ีไปอยางไร บางคนยังไมทราบ วันนี้จึงไดพูดคุยกันถึงการเริ่มตนการริเริ่มนะครับ  ในฐานะท่ีทองเท่ียวและกีฬา

ทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืนๆ ในการทําเสนทางจักรยานนี้ข้ึนมา ผมจึงขอใหคุณวรเชษฐ ไดพูดถึงการริเริ่มการ

ดําเนินการตางๆ ของเสนทางจักรยาน ขอเรียนเชิญครับ 

 

- นายวรเชษฐ  เศวตรพนิต  “สําหรับเรื่องเสนทางจักรยานนะครับ เริ่มดําเนินการมาปกวาแลว เนื่องจากพลังงาน

ตางๆ มีราคาท่ีแพงและเกิดความขาดแคลน และคนไทยเดิมใชจักรยานกันอยูแลว จึงไดเล็งเห็นวาจักรยานมี

ประโยชนหลายอยาง ในหลายดาน ตามท่ีทานรองนายกไดกลาวในขางตน ปจจุบันนักทองเท่ียวมาจังหวัดตรัง ก็จะ

ใชจักรยานกันจํานวนมากข้ึน บางคนไดนําจักรยานมาดวย โดยการปนจักยานจากสนามบินมาเขาสูตัวเมือง ทําให

เปนการประหยัดคาโดยสารไปในตัว เปนอีกรูปแบบหนึ่งท่ีจักรยานเขามามีบทบาทในชีวิตประจําวัน เสนทาง

จักรยานนี้ไมไดมีแตในจังหวัดตรัง  โดยเปนนโยบายของกรมพละศึกษา ท่ีไดดําเนินโครงการนี้ไว รัฐบาลเห็นดวย

กับโครงการนี้  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบอนุมัติใหทําท่ัวประเทศ โดยมีรูปแบบ 3 รายการตามท่ีทานรองนายก

กลาวเม่ือสักครู มีหนวยงานตางๆ ในจังหวัดตรังและในเขตเทศบาลนครตรังท่ีเห็นชอบกับเสนทางจักรยานนะครับ 

ก็ขออนุมัติโครงการมายังจังหวัดตรัง โดยมีคณะกรรมการพิจารณาโครงการท่ี คณะกรรมการเห็นชอบแลวใน

จังหวัดตรัง มีท้ังหมด 3 โครงการ โครงการท่ี 1 คือโครงการระหวางเมือง  ซ่ึงอุทยานแหงชาติหาดเจาไหมและ

แขวงการทางเปนเจาของเรื่อง ซ่ึงไดทําเสนทางจักรยานโดยเริ่มจากชายหาดปากเมงไปจนถึงอุทยานแหงชาติหาด

เจาไหม งบประมาณ 20 ลานบาท ซ่ึงเปนเสนทางสูการทองเท่ียวอีกเสนทางหนึ่ง เสนทางท่ี 2 สวนพฤกษศาสตร

ทุงคาย ซ่ึงมีเสนทางศึกษาธรรมชาติประมาณ 7 กิโลเมตร เสนอของบประมาณในวงเงิน 10 ลานบาท และ

เสนทางท่ี 3 เปนเขตเมืองคือเทศบาลนครตรัง โดยมีการเลือกกันหลายท่ี เพราะพ่ีนองประชาชนเสนอเขามาหลาย

ท่ีดวยกัน ก็ไดเสนทางมาตามท่ีเห็นดวยกันนะครับ  โดยมีการออกแบบวานาจะเปนเสนทางท่ีเหมาะสมท่ีสุด 
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จังหวัดตรังเราไดมา 2 เสนทางดวยกัน คือ เสนทางในเขตเมืองแตกอนจะไดมาก็มีวิศวกร  กรมพละศึกษาและ

ผูแทนภาคเอกชนมาตรวจและมาลงพ้ืนท่ีจริงๆ เสนทางท่ี 2 ท่ีไดมา คือเสนทางไปสวนพฤกษศาสตรทุงคาย

งบประมาณ 10 ลานบาท สวนกระบวนการท่ีจะไดมาซ่ึงงบประมาณและโครงการ ก็จะตองมีข้ันตอนตางๆ  ซ่ึง

เสนทางจักรยานในเขตเทศบาล ใชงบประมาณ  4,975,000 บาท  ขณะนี้โครงการยังไมแลวเสร็จโดยสมบูรณ

เนื่องจากยังมีโครงการท่ีทับซอนกันบางสวน สวนสวนพฤกษศาสตรทุงคายจะเปนรูปแบบของการปูตัวหนอนครับ 

ขอบคุณมากครับ” 

 

-  นายจารุวัฒน  บุญประเสริฐ (พิธีกร)  “ขอบคุณคุณวรเชษฐ  มากครับ ดีใจกับชาวเทศบาลนครตรัง เนื่องจาก

ไดมีการเสนอโครงการเสนทางจักรยานไปแลวเราก็ไดโครงการกลับมาถึง 2 เสนทางดวยกัน การจัดงานเสวนาครั้ง

นี้เราจะมาพูดถึงการใชเสนทางนี้รวมกันอยางไร ซ่ึงเปนจุดประสงคหลัก ตอมาอีก 1 ทานครับ เนื่องจากกระแส

สังคมท่ีคอนขางจะเยอะ เนื่องจากเสนทางจักรยานมีรถยนตไปจอดมีสิ่งกีดขวางไปขวางในเรื่องการจราจร ผมขอ

คุยกับทานสารวัตรจราจร ในสายงานของการจราจร มีวิธีการรวมมือจากประชาชนอยางไร ในการรวมกันใช

เสนทางจักรยานครับ 

 

- พ.ต.ต.ภูริทัศน ชัยศร   “กราบเรียนทานรองนายกเทศมนตรีนครตรัง  ผูรวมเสวนาและผูรวมฟงเสวนาทุกทาน 

กอนอ่ืนจะพูดถึงในตัวบทกฎหมาย เพราะตอนนี้ทางเทศบาลนครตรังไดมีการทําเสนทางจักรยานข้ึน ตอนนี้ยังเปน

พ้ืนถนนปกติ ตาม พรบ.จราจร จนกวาจะมีการประกาศเจาพนักงานจราจร วาใหกําหนดเสนทางนี้เปนเสนทาง

จักรยานและมีการกําหนดเง่ือนไขข้ึนมา โดยการกําหนดเปนชวงเวลา เชนเวลา 05.00 – 07.30 น. หามรถอ่ืน

มาจอดในเสนทางจักรยานนี้ เพ่ือใหเปนเสนทางจักรยาน ผมขอพูดถึงมุมมองท่ีเคยไปเห็นของท่ีอ่ืนมาบางนะครับ 

เชนประเทศทางยุโรป ไมมีประเทศไหนท่ีวางผังเมืองมาโดยมีเสนทางจักรยานมากอน ก็จะมีปญหาในชวงของการ

เริ่มตนของโครงการเหมือนกัน ควรมีการประชาสัมพันธเพ่ือใหมีการคอยๆ เปลี่ยนแปลงไปครับ เชนในประเทศ

อังกฤษ มีการนําสติ๊กเกอรไปติดท่ีรถยนตท่ีมาทับเสนทางจักรยาน  ถาจะหามรถอ่ืนจอดเลยก็เปนไปไมได แตถามี

การหามเปนเวลา ผมวามีโอกาสเปนไปไดสูง เวลาไหนก็ไปวากันอีกที ขอบคุณครับ” 

 

-  นายจารุวัฒน  บุญประเสริฐ (พิธีกร)   “ขอบคุณทานสารวัตรจราจรครับ อยางท่ีบอกก็จะเปนการขอความ

รวมมือจากประชาชนท่ีใชรถยนต โดยการไมจอดทับเสนทางจราจร ในอนาคตก็อาจจะมีโครงการรวมกับจราจร 

เพราะตอนนี้เรามีเสนทางจักรยานอยูแลว มาถึงทานตอไปครับ คุณทรงศักดิ์ รัตนพงษ ซ่ึงเปนรองประธานฝาย

ทองเท่ียว ชมรมจักรยานจังหวัดตรัง มีความคิดเห็นอยางไรในเสนทางจักรยานในเขตเมือง เพ่ือสงเสริมการ

ทองเท่ียวครับ 

 

- นายทรงศักดิ์ รัตนพงษ  “ปญหาท่ีเกิดข้ึนคือ ในอดีตนักทองเท่ียวมาตรังแลวปนไมถูก เพราะเสนทางวนเปนเขา

วงกต ตองใหคนตรังนําทางไปจึงไมหลง เราจึงใหมีเสนทางจักรยานนี้ข้ึนมา แมจะมีการจอดทับโดยรถชนิดอ่ืนบาง 

แตอยางนอยก็ดีใจท่ีเริ่มมีเสนทางท่ีเปนไกดไลนในการเริ่มตน และอยากใหใชเสนทางนี้สงเสริมใหคนตรังปน

จักรยานเพ่ือออกกําลังกายกันมากข้ึน เห็นดวยและขอเสนอใหประกาศใชเสนทางจักรยานในชวงเวลาท่ีเหมาะสม 
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คือ ระหวางเวลา 05.00-07.30 น. ของทุกวัน แลวเคลียรเสนทางไมใหรถชนิดอ่ืนจอดทับ ถาทําไดจริงเครือขาย

นักปนจักรยานพรอมและยินดีสนับสนุนดวยการนัดหมายคนตรังมารวมปนเพ่ือการออกกําลังกายตามเสนทางใน

ชวงเวลาดังกลาว เพราะระยะทาง 9.5 กิโลเมตร ใชเวลาไมถึง 1 ชั่วโมง สามารถปนเสร็จแลวไปทํางานหรือใช

ชีวิตประจําวันตอได ถาทําแบบนี้เราจะไดหลายตอ คือ 1.เสนทางจักรยานท่ีสรางแลวไดใชงานจริง 2.ประชาชนได

ออกกําลังกาย และ 3.ผูปนจักรยานไดชมบรรยากาศเมืองตรังในยามเชา และเม่ือเขาเริ่มปนได เริ่มมีทักษะท่ีดีใน

การปน จนเกิดเปนความชอบ ในอนาคตเขาจะสามารถปนจักรยานในชีวิตจริงได มากกวาเราจะทําแคการรณรงค

โดยไมเกิดข้ึนจริง สําหรับประเด็นในการรณรงคท่ีถูกตองคือ 1.ใหคนรูสึกวาปนจักรยาน ในระยะ 2-3 กม. ดีกวา

ใชรถ และดีกวาเดิน คือใชงานไดจริง และ 2.ในอนาคตสงเสริมการทองเท่ียวโดยการปนจักรยานไดครับ” 

 

-  นายจารุวัฒน  บุญประเสริฐ (พิธีกร)  “ถาเปนไปไดเราก็จะสามารถปนจักรยานไปตามเสนทางการทองเท่ียว

ตามสถานท่ีตางๆ ในเขตเทศบาลนครตรังได มาถึงทานตอไปครับ คุณจิระศักดิ์ ควนจันทร เลขานุการ

นายกเทศมนตรีนครตรัง ผมจะพูดถึงตอนนี้เรามีเสนทางจักรยานในเขตเทศบาลนครตรังของเราแลว จะมี

ประโยชนในดานใดบางท่ีประชาชนจะไดรับจากเสนทางจักรยานในบานเราครับ” 

 

- นายจิระศักดิ์  ควนจันทร  “ผมชอบในเรื่องแบบนี้ครับ การพัฒนาเมือง มักจะเริ่มจากวิธีคิดกอน สิ่งสําคัญคือ

ตองขอขอบคุณการทองเท่ียวและกีฬาท่ีไดสนับสนุนงบประมาณในสวนนี้ ทางจักรยานเปนเรื่องใหมในบานเรา จึง

เปนกาวแรกในการพัฒนาไปสูอนาคต การเริ่มตนมักจะมีปญหาเปนเรื่องธรรมดา เพราะปริมาณรถมีการเพ่ิมข้ึน

ทุกๆป เราจะมีวิธีอยางไรในการลดปริมาณการใชรถยนตบนทองถนน เพ่ือใหคนหันมาใชจักรยานในชีวิตประจําวัน

ใหมากข้ึน นอกจากการปนออกกําลังกาย เชน การปนจักรยานมาทํางานสําหรับคนท่ีมีท่ีพักไมไกลจากท่ีทํางาน 

อยางนี้ก็เปนการชวยลดการใชรถยนตไปไดในบางสวน สวนการแบงปนเปนเรื่องของน้ําใจ เพราะปจจุบันการใช

จักรยานบางคนก็คิดวาไมปลอดภัย แตถาปนจักรยานแลวมีความปลอดภัยเราก็อยากท่ีจะปนจักรยาน ในวันนี้เรามี

เสนทางจักรยาน แตจะทําอยางไรท่ีจะรณรงคใหคนรูจักเสนทางจักรยานมากข้ึน เชนการกําหนดเวลา เพ่ือใหพ่ีนอง

ประชาชนไดปรับตัว และผมอยากจะเห็นในอีก 5 ป ขางหนาเด็กๆ นักเรียนสามารถปนจักรยานไปโรงเรียนไดเอง

แทนการผูปกครองไปสงครับ เราจึงตองกลาท่ีจะเริ่มตน แมอาจจะมีปญหาบางก็ตามครับ ขอบคุณครับ” 

 

-  นายจารุวัฒน  บุญประเสริฐ (พิธีกร)   “สิ่งท่ีชาวตรังจะไดก็คือความสุขตามท่ีทานเลขาพูดมา ความสุขจาก

การปนจักรยานตามท่ีคุณทรงศักดิ์บอก วาตอนนี้เรามีการรณรงค การปนจักรยานในชวงเวลา 05.00-07.30 น. 

การเริ่มตนอาจจะเริ่มตนจากชมรมจักรยานแตตอไปเราก็จะเชิญชวนผูคนท่ีวางในตอนเชามารวมปนกันมากข้ึน ผม

ขอกลับมายังทานรองเกรียงศักดิ์ ผมอยากจะถามทานวา มีนโยบายอยางไรในการสงเสริมการใชจักรยานในพ้ืนท่ี

เทศบาลนครตรังอยางไรบางครับ” 

 

- นายเกรียงศักดิ์  รัตนสิมานนท  “อยางท่ีเรียนในเบื้องตนครับ นโยบายหลักเราจะมองไปท่ีอนาคตวาจะใหเมือง

ทับเท่ียงมีการใชจักรยานกันมากข้ึน เพ่ือชวยลดมลพิษ เปรียบเสมือนการลดการสูบบุหรี่ในสถานท่ีสาธารณะ จะ
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เห็นไดวาผูคนสูบบุหรี่กันนอยลง เราก็จะตองใชเวลา ถาคนหันมาปนจักรยานกันมากข้ึน รถบนทองถนนก็จะ

นอยลง เราจะเห็นไดถึงความแตกตางในอนาคต ทุกอยางตองมีกาวแรกถึงแมจะมีปญหาอุปสรรคบาง” 

 

-  นายจารุวัฒน  บุญประเสริฐ (พิธีกร)   “ก็เปนแนวทางในการปฏิบัตินะครับ ในชวงเวลา 05.00-07.30 น. 

ถาคนหันมาปนจักรยานกันมากๆ ผูคนก็จะมีการหลีกเสนทางใหเอง เปนการแบงปนการใชเสนทาง ชวงตอไปจะ

เปนการรับฟงความคิดเห็นจากผูเขารวมเสวนา ขอเชิญทานแรกครับ ขอเปนชาวตางชาตินะครับ โดยผานทางลาม

แปลภาษาครับ เรียนเชิญครับ” 

 

- Mr.Chris  Ellison  นักทองเท่ียวชาวเมืองน็อตติ้งแฮม  ประเทศอังกฤษ  “ทุกๆ ป ตอเนื่องมากวา 13 ป 

แลวท่ีผมไดพาเพ่ือนักทองเท่ียวชาวอังกฤษ ประมาณ 15 คน มาปนจักรยานท่ีจังหวัดตรัง  พวกเราใชตรังเปนจุด

ศูนยกลางเพ่ือปนไปตามท่ีตางๆ เฉลี่ยรายจายตอคนตอครั้ง ประมาณ 60,000 บาท ดังนั้นในปหนึ่งจะมีเงินจาก

นักทองเท่ียวท่ีเปนนักปนเฉพาะแคในกลุมของเราประมาณ 900,000 บาท ท่ีใชจายในพ้ืนท่ีจังหวัดตรัง  สวน

หนึ่งเพราะรูสึกวาเมืองตรังสงบ มีความปลอดภัยในการปน  ทางจักรยานสีเขียวท่ีทําในเขตเทศบาลทําใหรูสึก

ปลอดภัยกวาในประเทศอ่ืนท่ีเราเคยไป เชน ลาว เวียดนาม  ซ่ึงไมมีเสนทางจักรยาน  คิดวาถามีการจัดทําเสนทาง

จักรยานเพ่ิมมากข้ึนในจังหวัดตรังก็จะมีนักทองเท่ียวเพ่ิมมากข้ึนอีกเชนเดียวกัน” 

 

-  นายจารุวัฒน  บุญประเสริฐ (พิธีกร)   “ก็เปนมุมมองของชาวตางชาตินะครับ ถาเรามองในตางประเทศเขามี

เสนทางจักรยานมานานแลว และมีการแบงสวนการใชถนนกันอยางชัดเจน ชาวตางชาติจึงไดเห็นถึงความปลอดภัย

ท่ีมีมากข้ึนครับ ขอเชิญทานตอไปครับ เรียนเชิญครับ” 

 

- นายมนตรี  สังขาว  (หนังสือพิมพตรังไทม)  “ผมขอถามในมุมมองความรูสึกตามท่ีไดรับฟงความคิดเห็นมาจาก

ประชาชนในเขตเทศบาลนครตรัง เขาใจในการเปนนักพัฒนา ในเสนทางจักรยาน ถาผูบริหารและหนวยงานท่ี

เก่ียวของ ถาจริงใจกับประชาชนกอนท่ีจะทําทําไมไมฟงความคิดเห็นจากประชาชน เราไมตองมองไปถึง

ชาวตางชาติ อยางโครงการอยางนี้บางทีชาวบานรับไมทัน นาจะมีการเปดเวทีเสนาอยางนี้รับฟงความคิดเห็นจาก

ชาวบานเพ่ือเปนการสะทอนนะครับ และฝากไปถึงทางทองเท่ียววางบประมาณท่ีไดมามีการชี้แจงหรือไมในการทํา

โครงการ มีบริษัทไหนมาประมูลโครงการบาง บริษัทไหนชนะการประมูลไปในราคาเทาไหร และขอชื่นชมสารวัตร

จราจรหากวันนี้มีการบังคับใชกฎจราจรอยางเขมงวดคงจะโดยชาวบานดาเละ เพราะฉะนั้นจึงตองคอยๆ ปรับกัน

ไป ถามวาตอนนี้ตนน้ําของเรื่องนี้คืออะไร มีการประเมินผลแลวหรือยัง เรื่องนี้ถาเราไมสรางสามัญสํานึก ไมมีวินัย

ในการใชถนนรวมกันก็ไมมีทางเดินกาวตอไปได จุดเริ่มตนของการแกปญหาทางจักรยานตองเริ่มจากสามัญสํานึก 

ซ่ึงไมมีบทบัญญัติใดๆ ถาคนมีสามัญสํานึกทุกปญหาก็จะแกได ในวันนี้ปริมาณรถจักรยานยนตและรถยนตมีจํานวน

มากผมมองวาป 2560 ปญหานี้ก็ยังแกไมตก ขอบคุณคับ” 

 

-  นายจารุวัฒน  บุญประเสริฐ (พิธีกร)   “ขอบคุณมากครับ ก็ในฐานะท่ีเปนสื่อมวลชนและเปนประชาชนคน

หนึ่งท่ีถามมาสองสามคําถามนี้  จะมีทานใดท่ีจะตอบคําถามครับ ขอเชิญทานรองเกรียงศักดิ์ไดตอบคําถามนี้ครับ” 
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- นายเกรียงศักดิ์  รัตนสิมานนท  “ตอนท่ีทําโครงการ หลายฝายไดรวมกันหารือ ท้ังเทศบาลนครตรัง เจาหนาท่ี

สํานักการชาง ทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดตรัง ชมรมจักรยาน และประชาชนหลายภาคสวน ไดมีการคุยกันกอนแลว 

แลวมีขอสรุปตามแนวทางขอคิดเห็น แลวจึงไดเปนเสนทางท่ีปรากฏ ไดมีการสอบถามมาแลวทุกภาคสวนท้ังพ่ีนอง

ประชาชน ในสวนของงบประมาณก็ใหทางทองเท่ียวและกีฬาเปนผูชี้แจง” 

  

-คุณวรเชษฐ  เศวตรพนิต  “เรื่องงบประมาณในการสราง ภาครัฐเม่ือมีการจัดซ้ือจัดจางจะมีการแจงใหภาค

ประชาชนรับทราบ วันนี้รัฐบาลไมอนุญาตใหจัดซ้ือจัดจางวิธีพิเศษ หากจะทําตองทําหนังสือขออนุญาตเปนราย

โครงการไป สําหรับในสวนของเสนทางจักรยานในเขตเมือง เสนอโครงการไปงบประมาณ 5 ลานบาท  จัดจางโดย

ระบบ e-Auction  บริษัทท่ีชนะการประมูลโครงการเสนอราคาท่ี 4,975,000 บาท   โดยสํานักงานทองเท่ียว

เปนผูเนินการข้ันตอนการจัดซ้ือจัดจาง  โดยทางสํานักงานทองเท่ียวยินดีเปดเผยรายละเอียดจัดซ้ือจัดจางท้ังหมด 

สามารถท่ีจะตรวจสอบในรายละเอียดตางๆได หากทานตองการทราบสามารถไปขอรายละเอียดไดท่ีสํานักงาน

ทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดตรัง ขอบคุณครับ” 

 

-  นายจารุวัฒน  บุญประเสริฐ (พิธีกร)  “ครับขอบคุณมากครับท่ีสอบถามคําถามข้ึนมา ตอไปเรียนเชิญทาน

เลขานุการนายกเทศมนตรี คุณจิระศักดิ์  ควนจันทร  ไดตอบคําถามครับ” 

 
- คุณจิระศักดิ์  ควนจันทร  “ขอบคุณทุกทานท่ีแสดงความคิดเห็น  การเสวนาในครั้งนี้ไมใชเปนการเสวนาเรื่อง

ความผิดพลาดแตเปนการเสวนาเรื่องการตอยอดในอนาคตวาเราจะมีการแบงปนการใชถนนรวมกันอยางไร  

เพ่ือใหมีการใชจักรยานกันเพ่ิมมากข้ึน  ท้ังในการใชในชีวิตประจําวันและการออกกําลังกาย  มีประเด็นท่ีเปน

กระแสสังคมและมีความคลาดเคลื่อนโดยผูหวังดีตอบานเมืองไดลง facebook  วาลูกนองของสารวัตรจราจรได

ไปลอคลอรถท่ีจอดอยูท่ีพ้ืนท่ีท่ีทาสีเขียวซ่ึงเปนเลนจักรยานไดสรางความสับสนวาคนจะทําอยางไรแลวมันเปน

ปญหาแลว  ผมก็พยายามไปดูวามันผิดอยางไร ซ่ึงเม่ือไปดูแลวเห็นวารถคันนั้นจอดทับทางมาลาย  แตตอนท่ี

ถายรูปลงเฟสบุคไมไดถายรูปวารถทับทางมาลายแตเปนการลงวาจอดในพ้ืนท่ีของเสนทางจักรยานแลวมีความผิด  

เรื่องนี้เปนเรื่องอันตรายนะครับสําหรับบานเมืองเราตองชวยกันนําบานเมืองไปสูการพัฒนารวมกันท่ีถูกตอง 

บานเมืองเปนของทุกคนไมไดเปนของคนใดคนหนึ่ง ผูบริหารเทศบาล  ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  

เปนลูกจางชั่วคราวของประชาชนพอถึงเวลาเลือกตั้งใหมชาวบานไมเลือกก็ไมไดทําตอ ดังนั้นเราจะทําอะไรก็ตอง

คํานึงถึงประชาชนไวกอน แตไมไดหมายความวาเปนประชาชนคนใดคนหนึ่งเปนประชาชนกลุมใดกลุมหนึ่งแต

หมายถึงประชาชนสวนใหญประชาชนท้ังหมดของเทศบาลนครตรัง”  

 

-  นายจารุวัฒน  บุญประเสริฐ (พิธีกร)  “ครับขอบคุณทานเลขานุการนายกเทศมนตรีท่ีตอบขอสงสัยของพ่ีนอง

ประชาชนท่ีมารวมฟงเสวนาครับ มีทานใดท่ีจะสอบถามเพ่ิมเติมเรียนเชิญเลยครับ”   

 

- นายมนตรี  สังขาว  (หนังสือพิมพตรังไทม)  “ขอถามอีกคําถาม บังเอิญวายังจับใจความคําตอบเม่ือสักครูไมถูก 

ท่ีภาคสวนท่ีเก่ียวของบนเวทีพูดเรื่องของการบริหารจัดการโครงการ ขอใหโฟกัสลงไปเลยวา คือเขาใจความตั้งใจ
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ของทุกภาคสวนวาอยากเห็นบานเมืองพัฒนาอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงแตมันตองอยูบนบรรทัดฐานของความ

เปนจริง เอาเปนวาผมจะเปนตัวแทนในฐานะของสื่อและประชาชน วาวันนี้ท่ีมาคือมาฟงเสียงสะทอนจากสังคม

ใชม้ัยครับ เอาเปนวาท่ีผานมาเราก็ไมวากันถือวาเปนการใหโอกาสกันทุกคนตองใจดี ชวยตอบคําถามชัดๆ ใหพ่ี

นองประชาชนและสังคมจังหวัดตรังฟงวา ขอ 1 จะแกปญหาอยางไร ขอ 2 จะแกปญหาอยางไร ขอ 3 จะ

แกปญหาอยางไร แลวจะแกไดประมาณไหน วันท่ีเทาไหร แลวลองประเมินผลดูวาจุดจบของการแกปญหานี้คือ

อะไร เพราะตั้งแตฟงมาผมยังโฟกัสไมออกวาวันนี้มานั่งทําอะไรกันผมดูวามาชี้แจงเรื่องงบประมาณชาวบานไม

อยากรูหรอก ชาวบานอยากรูวาถาจอดทับเสนทางแลวนองอารตล็อกลอม้ัย แลวถาจอดทับเสนแลวจะลบเสนหรือ

จะทําอยางไรตอไป ในฐานะท่ีเปนตัวแทนอยากใหโฟกัสลงไปเลยไมตองอธิบายเยอะวาสวยงามอยางนั้นตองมีการ

พัฒนาอยางนี้ เอาเปนวาวันนี้ปญหาเกิดแลวจะทําอยางไรตอไปเพ่ือใหชาวบานเขาใจถาคุยอยางนี้ผมวาเท่ียงคืนก็

ไมจบแลวชาวบานท่ีมาก็ไมรูวาปญหาท่ีเกิดจะไดรับการแกไขหรือไมขอสั้นๆ และชัดๆ นะครับขอบคุณมาก” 

 

-  นายจารุวัฒน  บุญประเสริฐ (พิธีกร)  “ขอบคุณมากครับ เชื่อวาทุกคนอยากใหเรื่องของเสนทางจักรยาน 

เปนไปในทิศทางท่ีดี มีท้ังขอเสนอแนะ มีท้ังความคิดเห็นสรางสรรคท่ีจะใหมันออกมาในทางท่ีดีท่ีสุด และท่ีสําคัญ

เรื่องของปญหาตางๆ มันเกิดข้ึนแนนอน การทํากิจกรรมหรือทําโครงการทุกอยางยอมมีปญหาเกิดข้ึนเพราะฉะนั้น

ในการมาในวันนี้เพ่ือท่ีจะมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นวาเราจะสามารถดําเนินการแกไขไดอยางไรบาง อยางท่ีผูท่ี

ซักถามถามเม่ือสักครูนี้ ผมขอเรียนเชิญทานรองเกรียงศักดิ์และทานสารวัตรจราจรไดตอบคําถาม เชิญครับ” 

 

- นายเกรียงศักดิ์  รัตนสิมานนท  “ผมขออนุญาต ในสวนนี้ บก.ชางไดถามวาใหตอบชัดๆวาถาชาวบานไปจอดทับ

เสนทางจักรยานจะมีการล็อคลอหรือไม  จากท่ีฟงจากสารวัตรอารตไดชี้แจงผมวาจะไมมีการล็อคลอ  ในเบื้องตน

จะเปนการขอความรวมมือในการแบงปนกันใชเสนทางถนน คงตองมีการขอความรวมมือ อยางท่ีคุณทรงศักดิ์วาใน

เบื้องตนขอเวลาตั้งแต 05.00-07.30 น. ขอความรวมมืออยาจอดรถชนิดอ่ืนเพ่ือจะไดปนจักรยาน ถาเกิดมีการ

จอดก็อาจจะมีการขอรองวาใหมาจอดหลัง 07.30 น. ไดหรือไม  และผมขอยืนยันวาผมฟงไมผิดแนวาจะไมมีการ

ล็อคลอแนนอนครับ” 

 

- พ.ต.ต.ภูริทัศน  ชัยศร  “อยางท่ีบอกนะครับตองประกาศเจาพนักงานจราจรกอนถึงจะบังคับใชกฎหมายได  แต

ในชวงแรกตองมีการทดลองทําในการกําหนดเวลาในการจอดคือตั้งแต 05.00-07.30 น. ถามีการมาจอดทับ

เสนทางในเวลานั้นก็จะดําเนินการเอากระดาษไปติดท่ีรถวาขอความรวมมือไมจอดรถชนิดอ่ืนในเวลานี้ แตถาเลย

กําหนดเวลาท่ีกําหนดไวก็สามารถจอดไดตามปกติ” 

 

-  นายจารุวัฒน  บุญประเสริฐ (พิธีกร)   “เรียนเชิญทานตอไปท่ีมีขอคําถามเชิญครับ” 

 

- ประชาชน  “ผมมาในนามของประธานชุมชนทากลาง และรองอุปนายกสมาคมการทองเท่ียวและโรงแรม ผมให

ความสําคัญกับโครงการของเทศบาลทุกครั้งท่ีมีวาระสําคัญและมีประโยชนตอสังคม เรื่องการทองเท่ียวเปน

เศรษฐกิจหลักในขณะนี้ เนื่องจากพืชผลทางการเกษตร เชน ยางพารา  ปาลมน้ํามัน  มีความผันผวนมาก  ดังนั้น
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เราตองจัดระเบียบสังคมในจังหวัดเพ่ือรองรับการทองเท่ียว  จ.ตรังการทองเท่ียวดีวันดีคืน  สายการบินมีเพ่ิมข้ึน 

นักทองเท่ียวเพ่ิมมากข้ึน  การทําทางจักรยานเพ่ือรองรับการทองเท่ียวเปนนิมิตหมายท่ีดี บทบาทของจักรยานตอง

ยกใหชมรมจักรยาน ฟเวอรมาก สงเสริมการทองเท่ียวสุขภาพดี ลดการใชรถยนตรถจักรยานยนตก็เปนเรื่องท่ีดี  

ควรขยายเวลา ถึง 8.00 น.  ถาเสนทางการจราจรโลงเปนการสะดวกตอประชาชนท่ัวไป ทางจักรยานทําวนซาย  

ดีอยูแลว  หลังแปดโมงทําอยางไรลดการจราจรในเมืองไดอยางไร  ควรมีทางแกอยางไร  ทําไมหาดใหญมีการเก็บ

เงินคาท่ีจอดรถ  เราควรมีการเก็บเงินคาท่ีจอดรถดวย  เชน บริเวณตลาดสด  จัดระเบียบการจอดรถ   เก็บเงิน

มาแลวจางคนเก็บคาจอดรถ  มีความเปนระเบียบมากข้ึน  มีความปลอดภัยในการใชรถใชถนนมากข้ึน  จึงอยากจะ

ฝากเรื่องการจัดระเบียบการจอดรถ  ถาแกเรื่องนี้ไดจะเปนการดีมาก   อีกเรื่องคือตลาด  ปรับปรุงใหมีท่ีจอดรถ

เปนแบบชั้นๆ  ปรับปรุงอาคารใหม  ใหมีความสะอาดเรียบรอย” 

 

-  นายจารุวัฒน  บุญประเสริฐ (พิธีกร)  “ครับขอขอบคุณมาก  ถือวามาในนามของชุมชนและในนามตัวแทนผู

ประกอบธุรกิจการโรงแรมและทองเท่ียว  ผูท่ีเก่ียวของพยายามท่ีจะชวยกันแกปญหาและพัฒนาใหดีข้ึน สําหรับพ่ี

นองประชาชนก็ตองใหความรวมมือดวยเชนกัน เรียนเชิญทานตอไปครับ” 

 

- นายวานิช  สุนทรนนท (บก.หนังสือพิมพฅนตรัง)   “ผมขอแสดงความชื่นชมความคิดของหนวยงานท่ีทํา

เสนทางจักรยาน  สําหรับคําวา share the road  หมายถึงการแชรถนนกัน  ผมเห็นดวยกับการจัดเวทีสาธารณะ  

แตควรมีการจัดกอนถึงจะทําโครงการ  จะไดมีความคิดหลากหลายท่ีจะนําไปสูการจัดทําโครงการตางๆ ดีกวาให

เกิดปญหากอนถึงจะมาหารือกันทีหลัง  ทางออกของเรื่องทางจักรยานการกําหนดเวลา  สําคัญท่ีสุดคือการกํากับ

ดูแล หากไมมีการปฏิบัติก็ไมมีผลอะไรเกิดข้ึน  ตองมีการกํากับดูแลท่ีเขมงวด  อาจเพ่ิมเวลาในชวงวันหยุด” 

 

-  นายจารุวัฒน  บุญประเสริฐ (พิธีกร)  “ครับขอขอบคุณมาก  สําหรับขอเสนอแนะดีๆ ท่ีไดเสนอแนะกันเขามา 

ผมเชื่อวาผูท่ีเก่ียวของทุกคนจะไดนําไปปรับปรุง นําไปพัฒนา และทุกอยางก็จะมีความสุขรวมกันมีเสนทาง

จักรยานท่ีใชรวมกัน  มีทานใดมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติมอีกหรือไมเรียนเชิญครับ” 

 

- นายแพทยประพันธ  ริมดุสิต  แพทยดานประสาทและสมอง  “ผมเปนฝายใหบริการทางการแพทย จากการ

รักษาผูปวยพบวาจังหวัดตรังติดอันดับตนๆ ในประเทศเรื่องโรคอัมพาต อัมพฤกษ และโรคหัวใจ  สาเหตุเพราะ

ขาดการออกกําลังกาย  สําหรับทางจักรยานขอเสนอแนะคือทางท่ีทาสีเขียวท่ีจัดทํานั้นเวลาฝนตกมักจะลื่นควร

หาทางแกไข  อีกท้ังควรเพ่ิมเสนทางจักรยานเพ่ิมบริเวณรอบสนามบินเหมือนกับท่ีสนามบินสุวรรณภูมิทําเพ่ือให

นักปนมีทางเลือกมากข้ึน  อีกเสนทางท่ีนักปนนิยมกันคือทางเขาพับผา ท่ีไดรับความนิยมเพราะมีความทาทายของ

เสนทางแตก็มีอันตรายแอบแฝงอยูเชนกันซ่ึงหากจะทําเสนทางนี้ควรมีการปองกันท่ีดีเพ่ือไมใหเกิดอุบัติเหตุได” 

 

-  นายจารุวัฒน  บุญประเสริฐ (พิธีกร)  “ครับขอขอบคุณมาก  มีทานใดจะเสริมในเรื่องนี้บางเชิญครับ” 
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- นายทรงศักดิ์  รัตนพงษ   “เราจะเริ่มปนวงรอบจักรยานทุกวัน เชิญชวนประชาชนเขารวม  หกโมงเชาเริ่มจาก

หนาเทศบาล โดยทางชมรมจักรยานจะรวมกันปน ขอเรียนเชิญทุกคนครับ”   

 

-  นายจารุวัฒน  บุญประเสริฐ (พิธีกร)  “ครับขอขอบคุณมาก  มีทานใดสอบถามเพ่ิมเติมหรือวาเสนอแนะขอ

เรียนเชิญครับ” 

 

- ประชาชน   “ผมขับรถผานเสนทางจักรยานและมีคนถามวาถากรณีปนไปแลวครึ่งทางปนไมไหว  จะมีทางทํา

อยางไร วนกลับทางเดิมหรือปนตอหรืออยางไร  กลุมเปาหมายการปน คือนักทองเท่ียว และคนท่ีชอบปน  เม่ือมี

การกําหนดเวลาการใชเสนทางจักรยาน หากเปนนักทองเท่ียวคงเท่ียวไมทัน  คนท่ีปนจักรยานเริ่มหัดปนไปสักนิด

แลวปนตอไมไดควรทําอยางไร”  

 

-  นายจารุวัฒน  บุญประเสริฐ (พิธีกร)  “ครับขอขอบคุณมาก  สําหรับขอซักถามขอสงสัยจากประชาชนท่ีใช

จักรยาน  เรียนเชิญคุณทรงศักดิ์ตอบครับ” 

 

- นายทรงศักดิ์  รัตนพงษ   “สําหรับเสนทาง 9.5 กิโลเมตร  สําหรับนักปนถามาปนเสนทางนี้ก็เพ่ือใหเห็นวามี

การใชเสนทางจักรยานเพ่ือเชิญชวนใหคนมาใหจักรยานกันมากข้ึน  เพราะโดยสวนมากมักจะปนไปไกลๆ  

ระยะทางแคนี้เหมาะสําหรับคนท่ีคิดจะเริ่มปน  ดังท่ีบอกไววาเชิญรวมปนทุกวันตอนหกโมงเชาทางชมรมก็จะมีคน

คอยดูแลแนะนํานักปนหนาใหมใหสามารถปนไปไดดวยความปลอดภัยตลอดเสนทาง  เม่ือมีทักษะท่ีดีแลวก็

สามารถปนไปเสนทางอ่ืนๆไดอีก  ซ่ึงถือวาเปนกาวแรกท่ีจะนําไปสูกาวตอไปครับ” 

 

-  นายจารุวัฒน  บุญประเสริฐ (พิธีกร)  “ครับขอขอบคุณมาก  เรียนเชิญทานสารวัตรจราจรตอบคําถามครับ” 

 

- พ.ต.ต.ภูริทัศน  ชัยศร  “ท่ีสอบถามวาถาหมดแรงปนตอไมไหวจะทําอยางไร  ถาตาม พรบ.จราจร  ตองขับชิด

ขอบซาย  คงตองกลับไปปนฝงตรงขามเพ่ือความปลอดภัย  ถาข่ีสวนเลนก็จะมีความผิดและไมปลอดภัย  เคยมีการ

นับปริมาณรถนอกเวลาเรงดวนและในเวลาเรงดวน จํานวน 5 วัน นํามาเฉลี่ยนใน 2 นาที  ท่ีแยกสะพานวังยาวมี

ปริมาณมากสุด ประมาณ 91 คัน  ในชวงขาเขาในตอนเชา  ชวงกลางวันเหลือประมาณ 30 คัน  ซ่ึงมีความเสี่ยง

นอยท่ีจะเกิดอุบัติเหตุ  ซ่ึงในชวงนี้นักทองเท่ียวสามารถใชเสนทางจักรยานไดอยางปลอดภัย ท่ีสําคัญคือเสนทาง

จักรยานเปนไกดไลนเสนทางการทองเท่ียวสถานท่ีตางๆ ในเขตเทศบาลไดเชนกันเพราะผานสถานท่ีสําคัญๆ หลาย

แหง เชน อนุสาวรียพระยารัษฎา  สระกะพังสุรินทร เปนตน” 

 

-  นายจารุวัฒน  บุญประเสริฐ (พิธีกร)  “ครับขอขอบคุณมาก  ตามท่ีทานสารวัตรจราจรไดตอบนะครับหาก

หมดแรงคงตองขามไปปนอีกฝงหนึ่งเพราะหากเรายอนกลับทางเดิมจะเปนการละเมิดกฎจราจร  เชิญทานรอง

เกรียงศักดิ์ตอบครับ” 
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- นายเกรียงศักดิ์  รัตนสิมานนท  “เนนใหคนออกกําลังและความปลอดภัย  ทางจักรยานทุกภาคสวนท่ีมีสวนรวม

ในการจัดทํามีความหวังดีท่ีจะเห็นเมืองตรังเปนเมืองนาอยู นาทองเท่ียวดวยการปนจักรยานรอบเมือง อยาง

ปลอดภัย  ลดมลภาวะ  สิ่งท่ีทุกคนอยากใหเกิดข้ึน  ฝากพ่ีนองรวมกันแบงปนเสนทางเพ่ือใหมีการใชอยาง

ปลอดภัยมีความสุข  รวมดูแลรวมแบงปนกัน” 

 

-  นายจารุวัฒน  บุญประเสริฐ (พิธีกร)  “ครับขอบคุณทุกทานท่ีมารวมเสวนาในครั้งนี้  สิ่งสําคัญคือขอเสนอแนะ

ตางๆ ซ่ึงทางหนวยงานท่ีเก่ียวของจะนํามาปรับปรุงแกไขเพ่ือความสุขของประชาชนชาวจังหวัดตรังตอไป” 
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๓๒ 
 

ภาพกิจกรรม Share the road  แบงปนถนนสายน้ําใจสานฝนสูเมืองจักรยาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๓ 
 

ภาพกิจกรรม Share the road  แบงปนถนนสายน้ําใจสานฝนสูเมืองจักรยาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



๓๔ 
 

ภาพกิจกรรม Share the road  แบงปนถนนสายน้ําใจสานฝนสูเมืองจักรยาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     บันทึกขอความ 
สวนราชการ  ฝายแผนงานและงบประมาณ  กองวิชาการและแผนงาน  โทร  ๑217           0 

ที ่   ตง  ๕๒๐๐๘/38    วันที่     23  ธันวาคม  ๒๕๕8          0 

เร่ือง  ขอแจงความประสงคจัดหาพัสดุ                0 
 

เรียน  ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
 

  ดวยแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ  มีความประสงคจะจัดซ้ือจัดจาง  
เพ่ือใชในการดําเนินการในงานเสวนา “Share the road  แบงปนถนนสายน้ําใจ สานฝนสูเมืองจักรยาน”  สําหรับ
โครงการนครตรังประสานใจรวมคิดรวมคุย  กําหนดจัดงานในวันท่ี 14 มกราคม 2559  ณ บริเวณอนุสาวรียพระ
ยารัษฎานุประดิษฐ  ตําบลทับเท่ียง  อําเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง ดังรายการตอไปนี้ 
 

ลําดับท่ี รายการ จํานวนหนวย หมายเหตุ 
1. ปายไวนิล โครงการนครตรังประสานใจรวมคิดรวมคุย   

Share the road  แบงปนถนนสายน้ําใจ สานฝนสูเมือง
จักรยาน  14 มกราคม 2559  ณ อนุสาวรียพระยารัษฎา
นุประดิษฐ     
- ขนาด 1.22 x 2.44 เมตร 
- ขนาด 2 x 4 เมตร  (พรอมติดตั้ง) 

 
 
 
 

2  ผืน 
1  ผืน 

 

2. เชาเครื่องเสียงพรอมอุปกรณ 1  ชุด  
3. อาหารวางและเครื่องดื่ม 200  คน  

    
  โดยขอเบิกจายจากงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  แผนงานบริหาร 
งานท่ัวไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ  หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  คาใชสอย  ประเภทรายจาย
เก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ  โครงการนครตรังประสานใจรวมคิดรวมคุย  
โดยมอบกองคลังดําเนินการจัดซ้ือ/จาง โดยวิธีตกลงราคา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของ
หนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2535 และแกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 2 พ.ศ.2539 ขอ 13  ตอไป 
 
 
      (ลงชื่อ)        ผูขอใชพัสดุ 

            (นางสาวสุดใจ  เศษสิน) 
เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน  ๖ ว 

 
 
เรียน  ปลัดเทศบาล 
 
 ความเห็นผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน  ความเห็นปลัดเทศบาล 
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ราคาประมาณการแนบทาย 
 

 
ท่ี รายการ จํานวน/หนวย ราคาตอหนวย รวมเงิน 
1. คาเชาเครื่องเสียงพรอมอุปกรณ  ประกอบดวย 

  - ตูเบส 18 นิ้ว  จํานวน 2 ตู 
  - ตูกลางแหลม 15 นิ้ว  จํานวน 2 ตู 
  - ตูขาตั้ง 15 นิ้ว  จํานวน  2  ตัว 
  - DVD  จํานวน 1 เครื่อง 
  - ไมคลอย  จํานวน  4  ตัว 
  - เพาเวอร  จํานวน  3  ตัว 
  - ผูควบคุม  1  คน 

1 ชุด 4,000 4,000 

รวมเปนเงินท้ังสิ้น (สี่พันบาทถวน)   4,000 
 
 
 

(นางสาวสุดใจ  เศษสิน) 
เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 6ว 
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ราคาประมาณการแนบทาย 
 

 
ท่ี รายการ จํานวน/หนวย ราคาตอหนวย รวมเงิน 
1. ปายไวนิล โครงการนครตรังประสานใจรวมคิดรวม

คุย   Share the road  แบงปนถนนสายน้ําใจ สาน
ฝนสู เ มืองจักรยาน  14 มกราคม 2559  ณ 
อนุสาวรียพระยารัษฎานุประดิษฐ     
- ขนาด 1.22 x 2.44 เมตร 
- ขนาด 2 x 4 เมตร  (พรอมติดตั้ง) 

 
 
 
 

2 
1 

 
 
 
 

328 
1,360 

 
 
 
 

656 
1,360 

รวมเปนเงินท้ังสิ้น (สองพันสิบหกบาทถวน)   2,016 
 
 
 

(นางสาวสุดใจ  เศษสิน) 
เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 6ว 
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ราคาประมาณการแนบทาย 
 

 
ท่ี รายการ จํานวน/หนวย ราคาตอหนวย รวมเงิน 
1. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 200 35 7,000 

รวมเปนเงินท้ังสิ้น (เจ็ดพันบาทถวน)   7,000 
 
 
 

(นางสาวสุดใจ  เศษสิน) 
เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 6ว 

 
 

.......................ราง 

.......................พิมพ 

.......................ตรวจ 

.......................ทาน 

.......................หัวหนาฝาย 

.......................ผูอํานวยการกอง 

.......................รองปลัดเทศบาล 

.......................ปลัดเทศบาล 
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