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ค าน า 
 

รายงานโครงการ “ส ารวจพื้นที่กรณีศึกษาการตั้งจุดบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วง 
เทศกาลสงกรานต์” เพ่ือศึกษาหลักเกณฑ์โดยทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการตั้งจุดบริการ  เพ่ือ
ส ารวจพฤติกรรมในการตั้งจุดบริการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในพ้ืนที่กรณีศึกษา เพ่ือค้นหาและถอดบทเรียน
แนวทางการตั้งจุดบริการในกรณีศึกษาท่ีดี  เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการตั้งจุดบริการของพ้ืนที่กรณีศึกษา และ 
เพ่ือศึกษาการใช้งบประมาณในการท ากิจกรรมที่เกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

โครงการฯ มีพ้ืนที่กรณีศึกษา 3 จังหวัด เป็นจังหวัดที่มีสถิติการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรในช่วง
เทศกาลต่างกัน และมีบริบทของการเดินทางแตกต่างกัน รวมทั้งสิ้น 7 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้วิธีการ
ศึกษาใช้ทั้งเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ  โดยการศึกษาเชิงปริมาณ ส ารวจปริมาณรถที่ผ่านและเข้าใช้บริการที่
จุดตรวจ/จุดบริการ และพฤติกรรมของผู้ขับขี่ยานพาหนะ ผ่านจุดตรวจ/จุดบริการ ที่เป็นจุดหลัก ในการศึกษา
ครั้งนี้เน้นวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ มีการสัมภาษณ์เชิงลึก กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  

รายงานฉบับนี้เป็นการศึกษารายงานโครงการ “ส ารวจพื้นที่กรณีศึกษาการตั้งจุดบริการขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงเทศกาลสงกรานต์” กรณีศึกษาเทศบาลต าบลโคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา  
เนื้อหารายงานประกอบด้วย 3 บท คือ บทที่ 1 บทน า  บทที่ 2 ผลการศึกษา บทที่ 3 บทสรุปและ
ข้อเสนอแนะ   

คณะผู้ศึกษาฯ ขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ ผู้น า อปพร. ในเขต อบต. ทต. 
สถานีต ารวจ สถานีอนามัย และผู้ที่เก่ียวข้อง   คุณหมอสมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ คุณหมอธนพงศ์ จินวงษ์ และ
นักวิชาการศูนย์วิชาการความปลอดภัยทางถนน และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่มิได้เอ่ยนาม ที่ทั้งให้ความ
ร่วมมือในการเก็บมูลเป็นอย่างดี รวมทั้งให้ข้อแนะน าในแง่มุมในการศึกษา  
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                   พ.ศ. 2554 
 
 
 
 
 
 
 



ข 
 

 

สารบัญเนื้อหา 
 

ค าน า ก 
บทที่1 บทน า 1 
       1.1 ความเป็นมา 1 
      1.2 วัตถุประสงค์ 1 

1.3 ประเด็นในการศึกษา/ส ารวจ 2 
 1.4 วิธีการในการศึกษา 2 

      1.5 ขอบเขตการด าเนินการ 2 
      1.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 3 
      1.7 ระยะเวลาในการด าเนินการ 3 
      1.8 แผนการด าเนินงาน 4 
บทที่ 2 ผลการศึกษา 5 
        ส่วนที่1 การด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงเทศกาลสงกรานต์  
                 ในประเด็นที่เกี่ยวข้องแวดล้อมกับความปลอดภัยทางถนน ทั้งการรณรงค์  
                 ประชาสัมพันธ์ การตั้งจุดบริการในพื้นที่ 

5 

       ส่วนที่ 2 หลักเกณฑ์การเลือกจุดตั้งจุดบริการของ อปท.                  12 
          ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นของผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับจุดบริการ 13 
       ส่วนที่ 4 ผลการส ารวจปริมาณรถที่ผ่านและเข้าใช้บริการที่จุดตรวจ/จุดบริการ    
                และพฤติกรรมของผู้ขับข่ียานพาหนะ ผ่านจุดตรวจ/จุดบริการ  

16 

บทที่ 3 บทสรุปและข้อเสนอแนะ 21 
         3.1 สรุปภาพรวมผลการศึกษา 21 
         3.2. ข้อเสนอแนะ 25 
ภาคผนวก 26 
         ภาคผนวก ก เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 27 
         ภาคผนวก ข รายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ 40 
         ภาคผนวก ค ประมวลภาพกิจกรรม 42 
           
          
 

 

  



ค 
 

  
  

สารบัญตาราง 
 

ตารางท่ี 1 แสดงปริมาณรถที่ผ่านจุดตรวจ/จุดบริการ จ าแนกตามช่วงเวลาและประเภทรถ  17 
ตารางที่ 2 แสดงพฤติกรรมของผู้ขับขี่รถประเภทอ่ืนๆ จ าแนกตามประเภทรถ 19 
ตารางที่ 3 แสดงลักษณะการใช้บริการจ าแนกตามประเภทรถ 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ง 
 

 
สารบัญภาพ 

 
ภาพที่ 1 ป้ายรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวความปลอดภัยทางถนน 7 
ภาพที่ 2 รูปแบบการตั้งจุดบริการ  8 
ภาพที่ 3 จุดตรวจ/จุดบริการอ่ืนๆที่อยู่โดยรอบพื้นที่ 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



จ 
 

สารบัญแผนภูมิภาพ 
 

แผนภูมิภาพที่ 1  ปริมาณรถที่ผ่านจุดบริการ 16 
แผนภูมิภาพที่ 2  พฤติกรรมของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ 18 
แผนภูมิภาพที่ 3 พฤติกรรมของผู้ขับขี่รถกระบะ/ปิ๊คอัพ 19 

 



1 
 

บทที่ 1  
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมา 

ด้วยในช่วงเทศกาลสงกรานต์จะมีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวันและมีปริมาณการใช้รถใช้ถนนของ
ประชาชนสูง  เพ่ือเดินทางกลับภูมิล าเนาและเดินทางไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดประกอบกับในวันหยุดช่วง
เทศกาลส าคัญ ๆ ที่ผ่านมา เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนสร้างความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินเป็น
จ านวนมาก เพ่ือเป็นการลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ปีนี้  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต่างๆ จึงจัดท าโครงการตั้งจุดบริการเพ่ือลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ถึงแม้ว่าในเขตพ้ืนที่
ต าบลจะเป็นพ้ืนที่ที่ไม่มีถนนสายหลักก็ตาม โดยทั่วไป กิจกรรมที่เกิดขึ้นในจุดบริการ ได้แก่ การ  ให้ความ
สะดวกและดูแลความปลอดภัยแก่ประชาชนที่สัญจรไปมา เช่น การแนะน าเส้นทาง ช่วยเหลือเบื้องต้นเมื่อ
ประชาชนประสบอุบัติเหตุ การให้บริหารน้ าดื่ม/กาแฟ ให้ผู้ประจ าการในจุดบริการสอดส่องดูแลตักเตือน
บุคคลกลุ่มเสี่ยง (เมาสุรา, ขับขี่รถไม่สวมหมวกนิรภัย/ไม่รัดเข็มขัดนิรภัย)  ไม่ให้ขับขี่รถจักรยานยนต์/รถยนต์
หวาดเสียวเป็นอันตราย และ รณรงค์ให้ประชาชนปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

แต่จากสถิติอุบัติเหตุจราจรที่ผ่านมา ยังไม่เห็นภาพสะท้อนที่ชัดเจนถึงผลส าเร็จจากการตั้งจุด 
บริการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในขณะที่กิจกรรมหลักในการใช้งบประมาณเรื่องความปลอดภัยทาง
ถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆมักมีโครงการตั้งจุดบริการเพ่ือลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
เป็นกิจกรรมหลักๆที่อยู่ในแผน  

ในการส ารวจพื้นที่กรณีศึกษาการตั้งจุดบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงเทศกาล 
สงกรานต์เป็นวิธีการที่ท าให้เห็นภาพสะท้อนจากพ้ืนที่กรณีศึกษาในการตั้งจุดบริการ สามารถน ามาใช้ประกอบ
ในการประเมินความคุ้มค่าในการตั้งด่านและหากมีกรณีศึกษาที่ดี อาจเป็นแนวทางในการให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นโดยทั่วไปมีแนวทางในการตั้งจุดบริการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
1.2 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาหลักเกณฑ์โดยทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการตั้งจุดบริการ 
2. เพ่ือส ารวจพฤติกรรมในการตั้งจุดบริการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในพ้ืนที่กรณีศึกษา 
3. เพ่ือค้นหาและถอดบทเรียนแนวทางการตั้งจุดบริการในกรณีศึกษาที่ดี 
4. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการตั้งจุดบริการของพ้ืนที่กรณีศึกษา 
5. เพ่ือศึกษาการใช้งบประมาณในการท ากิจกรรมที่เกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนนขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
 
 
 



2 
 

1.3 ประเด็นในการศึกษา/ส ารวจ 
มีการศึกษาท้ังเชิงคุณภาพและปริมาณในแต่ละพ้ืนที่กรณีศึกษา 

 การศึกษาเชิงคุณภาพ  
1. การศึกษาการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในประเด็นที่

เกี่ยวข้องแวดล้อมกับความปลอดภัยทางถนน ทั้งการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การตั้งจุดบริการใน
พ้ืนที่  

2. การสอบถามความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับการอยู่ประจ าจุดบริการ  
3. การสังเกตการณ์ตั้งจุดบริการอ่ืนๆที่อยู่โดยรอบพ้ืนที่ เช่นจุดบริการของต ารวจ ของจังหวัด หรือ

ของหน่วยงานอื่นๆตามถนนเส้นทางต่างๆ 
4. การศึกษาหลักเกณฑ์การเลือกจุดตั้งจุดบริการของหน่วยงานต่างๆในพ้ืนที่ และองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่ 
การศึกษาเชิงปริมาณ 
1. การส ารวจปริมาณรถที่ผ่านและเข้าใช้บริการที่จุดบริการ 
2. การส ารวจพฤติกรรมของผู้ขับขี่ยานพาหนะผ่านจุดบริการที่ท าการส ารวจ 

 
1.4 วิธีการในการศึกษา 

การศึกษาเชิงคุณภาพ  ใช้การสังเกต สัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่มแบบเฉพาะเจาะจงในกลุ่ม 
ผู้ปฏิบัติงาน การศึกษาข้อมูลจากเอกสาร และการใช้แบบสอบถามผู้ปฏิบัติงาน 
   การศึกษาเชิงปริมาณ ใช้แบบส ารวจ ในการบันทึกข้อมูล  ปริมาณรถที่ผ่านและเข้าใช้บริการที่จุด
บริการและการส ารวจพฤติกรรมของผู้ขับข่ียานพาหนะผ่านจุดบริการที่ท าการส ารวจ 
 
1.5 ขอบเขตการด าเนินการ 

ขอบเขตเชิงเนื้อหา 

 การศึกษาหลักเกณฑ์การตั้งจุดบริการ ของจังหวัด/อปท. ในพ้ืนที่กรณีศึกษา 

 ส่งทีมลงส ารวจการตั้งจุดบริการ ตามเส้นทางต่างๆ ในจังหวัดกรณีศึกษา 

 ส่งทีมเก็บข้อมูลลงเก็บข้อมูลตามจุดบริการ ทั้งเชิงปริมาณ (งบประมาณ จ านวนรถในแต่ละช่วงเวลา 
อุบัติเหตุ พฤติกรรมเสี่ยง) และเชิงคุณภาพ (กิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในจุดบริการ การบริการ
ผู้ใช้บริการ) 
o จุดบริการตามค าสั่งของจังหวัด 
o จุดบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 เส้นทางหลักที่ผ่านพื้นที่ของ อบต. 
 ด่านในชุมชน 
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ขอบเขตเชิงพื้นที่ 

 ในการศึกษา ต้องการการสุ่มพ้ืนที่ที่มีการเดินทางหนาแน่น จึงมีการสุ่มเลือกพ้ืนที่ด าเนินการในภาค
อีสาน โดยเลือกจังหวัดที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุและมีบริบทในการเดินทางผ่านตัวจังหวัดแตกต่างกัน ได้แก่ 
จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดชัยภูมิ 

พ้ืนที่กรณีศึกษา 3 จังหวัด เป็นจังหวัดที่มีสถิติการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรในช่วงเทศกาลต่างกัน  
และมีบริบทของการเดินทางแตกต่างกัน รวมทั้งสิ้น 7 อปท. 

จังหวัด บริบทการเดินทาง พื้นที่ 
นครราชสีมา  ต าบลที่ติดถนนสายหลัก  1. เทศบาลต าบลโคกกรวด อ าเภอเมือง 

ต าบลที่ติดถนนสายหลัก 2. องค์การบริหารต าบลนากลาง อ าเภอสูงเนิน 
ต าบลที่ติดกบัถนนสายรอง 3. เทศบาลต าบลด่านเกวียน อ าเภอโชคชัย 

ขอนแก่น ต าบลที่ห่างจากถนนสายหลัก 4. องค์การบริหารต าบลค าม่วง  
อ าเภอเขาสวนกวาง 

ต าบลที่ติดกับถนนสายรอง 5. องค์การบริหารต าบลเขาสวนกวาง  
อ าเภอเขาสวนกวาง 

6. องค์การบริหารต าบลสวนหม่อน  
อ าเภอมัญจาคีรี 

ชัยภูมิ ต าบลที่ติดถนนสายรอง 7. องค์การบริหารต าบลโพนทอง อ าเภอเมือง  
ต าบลที่อยู่ห่างจากถนนสายหลัก 8. องค์การบริหารต าบลกะฮาด อ าเภอเนินสง่า  

 
1.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. หลักเกณฑ์โดยทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการตั้งจุดบริการและแนวทางการปรับปรุงจาก
ความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานและบทเรียนแนวทางการตั้งจุดบริการในกรณีศึกษาที่ดี 

2. ข้อมูลพฤติกรรมในการตั้งจุดบริการและผู้ใช้รถใช้ถนนในพ้ืนที่กรณีศึกษาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
3. ข้อมูลการใช้งบประมาณในการท ากิจกรรมที่เกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนนขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
 
1.7 ระยะเวลาในการด าเนินการ 

1 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2554 
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1.8 แผนการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม เวลาการด าเนินการ 
1. การประชุมวางแผนการด าเนินงานวิจัย การคัดเลือกพ้ืนที่ 

และ ออกแบบประเด็นค าถามในการเก็บข้อมูลเชิง
ปริมาณ และเชิงคุณภาพ 

1 เมษายน 2554 

2. การติดต่อประสานงานและรวบรวมข้อมูลการลงพ้ืนที่ 2-4 เมษายน  2554 
3. จัดประชุมออกแบบวิธีการเก็บข้อมูลในแต่ละพ้ืนที่ 

 
5 เมษายน 2554 

4. การประชุมชี้แจงทีมงานเก็บข้อมูลและการออก Pretest 
เครื่องมือในการเก็บข้อมูล 

6 เมษายน 2554 

5. การลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลใน อบต. เป้าหมาย 8 อบต. และ
การส ารวจพฤติกรรมการตั้งจุดบริการในช่วงเทศกาล 

12-18 เมษายน 2554 

6. การรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ผลเชิงปริมาณ 19-25 เมษายน 2554 
7. การเขียนรายงานการศึกษาของกรณีศึกษา 25-30 เมษายน 2554 
8. การเขียนรายงานภาพรวม 1– 8 พฤษภาคม 2554 
9. การน าเสนอผลกับ ศวปถ. พฤษภาคม 2554 
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บทที่ 2 
ผลการศึกษา 

 
ผลการศึกษาโครงการ “ส ารวจพื้นที่กรณีศึกษาการตั้งจุดตรวจ/บริการขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในช่วงเทศกาลสงกรานต์” แบ่งออกเป็น 4 ส่วนดังนี้ 
 
ส่วนที่1 การด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
แวดล้อมกับความปลอดภัยทางถนน ทั้งการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การตั้งจุดบริการในพื้นที่ 

1.1.บริบทพ้ืนที่ศึกษา1  
 เทศบาลต าบลโคกกรวด ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอ าเภอเมืองนครราชสีมา โดยมีระยะห่างจากเมือง

นครราชสีมา ไปทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2 ไปทางทิศตะวันตก เป็นระยะทาง 20 กิโลเมตร ครอบคลุม
พ้ืนที่ 6 หมู่บ้านของต าบลโคกกรวด คือบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 1 บ้านโคกกรวด หมู่ที่ 2, บ้านดอนแต้ว หมู่ที่ 3, 
บ้านละลมหม้อ หมู่ที่ 4, บ้านสระมโนรา หมู่ที่ 6, บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 14 รวมพ้ืนที่ประมาณ 3 ตาราง
กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้  

                  ทิศเหนือ ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกรวด  

 
ทิศใต้ ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกรวด 

 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกรวด 

 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกรวด 

 จ านวนครัวเรือน  2,856 ครัวเรือน ประชากรรวม 7,201 คน เป็น ชาย 3,455 คน หญิง 3,746 คน 
 ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม คือ ท านาและท าไร่ 
อ า ชี พ ร อ ง  คื อ  ก า ร ท า ง า น โ ร ง ง า น อุ ต ส า ห ก ร ร ม  ป ร ะช า ช น ส่ ว น ใ ห ญ่ นั บ ถื อ ศ า ส น า พุ ท ธ 
 

1.2.ความเป็นมาของการตั้งจุดตรวจ/จุดบริการ 
 เทศบาลต าบลโคกกรวดเริ่มมีการตั้งจุดบริการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ซึ่งการตั้งจุดบริการและจุดตรวจใน
อดีตนั้นสถานีต ารวจจะเป็นผู้ตั้งด าเนินการ โดยมี 2 หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ ได้แก่  จุดตรวจต ารวจซึ่งเน้น
การเรียกตรวจ จุดตรวจนี้ไม่มีสถานที่ตั้งที่แน่นอน สถานีต ารวจภูธรอ าเภอเมืองจะเป็นผู้ก าหนดจุดตรวจเอง  
ซึ่งจุดนี้จะมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด  เน้นผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร  จะตั้งอยู่ในบริเวณสามแยกปัก
ธงชัย  และ จุดบริการประชาชนที่ด าเนินการร่วมกับหลายหน่วยงานโดยเจ้าภาพหลักนั้นเป็นของส านักงาน
เทศบาลต าบลโคกกรวด  จุดที่ตั้งเพ่ือบริการประชาชนนี้จะมีการจัดตั้งจุดบริการ 2 จุดด้วยกัน คือ  จุดของ
                                                           
1

 เทศบาลต าบลโคกกรวด www.kokkruatcity.com/ ค้นเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2554) 

 

http://www.kokkruatcity.com/%20ค้น
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เทศบาลต าบลโคกกรวดเป็นผู้รับผิดชอบ  และ จุดขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกกรวดซึ่งตั้งอยู่นอกเขต
เทศบาล 
 บริเวณเขตเทศบาลต าบลโคกกรวดนั้นมีการตั้งจุดบริการทั้งขาเข้าและขาออกในช่วงเทศกาลส าคัญ
ต่างๆ  เช่น 7 วันอันตรายช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพ่ือเป็นจุดให้บริการประชาชน และลดอุบัติเหตุบนท้องถนน  
ลักษณะการตั้ง จุดบริการขาเข้าจะตั้งอยู่ที่บริเวณปั้มน้ ามัน ปตท. ตั้งแต่วันที่ 11 – 14 เมษายน พ.ศ.2554 
และ ย้ายมาตั้งจุดบริการขาออกท่ีบริเวณหน้าส านักงานเทศบาลต าบลโคกกรวด ตั้งแต่วันที่ 15 – 17 เมษายน 
พ.ศ.2554 ผลจากการตั้งจุดบริการ และ จุดตรวจ ได้ช่วยเหลือและให้บริการผู้ที่เดินทางกลับบ้านในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ ตั้งแต่มีการตั้งจุดตรวจ/จุดบริการได้ช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุในระดับหนึ่ง (อ้างอิงจากข้อมูล
ทางสถิติการเกิดอุบัติเหตุ) มีประชาชนเข้ามาใช้บริการในการพักรถ สอบถามข้อมูล ถามทาง  แจ้งเหตุ และขอ
ความช่วยเหลือ   
  

1.3.กระบวนการเตรียมการตั้งจุดตรวจ/จุดบริการ 
 การวางแผนการตั้งด่านของเทศบาลโคกกรวด 
 มีการประชุมในหน่วยงานสาธารณะภัยของเทศบาล เพ่ือชี้แจงและแบ่งบทบาทในการด าเนินงานโดยมี
การแบ่งผลัดเวรกัน ผลัดเวรละ 5 คน สลับกันไป โดยก่อนตั้งจุดบริการนั้นจะมีการอบรมและซ้อมแผนก่อน
การปฏิบัติการทุกปีก่อนการตั้งด่านประมาณ 1 อาทิตย์ แต่กับหน่วยงานอื่นๆจะไม่มีการประชุม แต่จะเน้นการ
ประสานงานกันภายในหน่วยงานของตนเองเป็นหลัก เพ่ือเข้ามาร่วมดูแล ซึ่งจะมีป้ายบอกจุดให้บริ การทุกๆ
ระยะ 100 เมตร   มีการประชาสัมพันธ์โดยให้มีการส่งหนังสือเวียนไปถึงผู้ใหญ่บ้านเพ่ือประชาสัมพันธ์ มีการ
ประสานงานเรื่องการช่วยเหลือผู้ป่วยเพื่อแบ่งบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน เพ่ือไม่ให้เกิดความสับสน 
 มีวิธีการคัดเลือกผู้ที่อยู่ประจ าด่านหรืออาสาสมัคร ในการคัดเลือกผู้ที่จะมาประจ าอยู่ที่ด่านบริการ
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์นั้นทางเทศบาล มีการคัดเลือก ดังนี้ 

1. บุคลากรจากเจ้าหน้าที่ป้องกันบรรเทาสาธารณะภัยของเทศบาลซึ่งมี 7 คน ผลัด
หมุนเวียนในจุดบริการ   

2. ผู้น าหมู่บ้าน  ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน 
3. อาสาสมัครจากมูลนิธิ ฮุก 31 นครราชสีมา 

 แหล่งงบประมาณในการจัดตั้งด่านบริการ งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงานมาจากเทศบาล  โดยมี
ส านักปลัดเป็นผู้ด าเนินการด้านเบี้ยเลี้ยงพนักงานที่ด าเนินการ (งบประมาณ) จ่ายเป็นค่าตอบแทนของผู้อยู่เวร 
ค่าอาหาร ตามระเบียบของราชการปกติไม่เกิน 200 บาท ในวันราชการ และวันหยุด 400 บาท นอกจากนี้ยัง
มีหน่วยงานอื่นๆให้การสนับสนุนในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ 

1. หน่วยงานจากจังหวัดมาตรวจเยี่ยม ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด  ปลัดอ าเภอ  เจ้าหน้าที่
โรงพยาบาล และ บริษัทห้างร้าน เอกชน 

2. สถานที่ได้รับความอนุเคราะห์จากปั้มน้ ามัน ปตท. สาขาโคกกรวด 
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3. โต๊ะและเก้าอ้ี เป็นงบประมาณวัสดุในเทศบาลโคกกรวด 
4. ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานเอกชน เช่น THE MALL ในลักษณะของสิ่งของ อาหารและ

เครื่องดื่ม 
5. โรงพยาบาลโคราชเมโมเรียล  จะสนับสนุนเครื่องมือการปฐมพยาบาลเบื้องต้น  อาหารและ

เครื่องดื่ม 
6. ปั้มน้ ามัน ปตท. ให้การสนับสนุนสถานที่ในการตั้งด่านบริการ 

 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์เทศบาลต าบลโคกกรวด มีการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวความปลอดภัย
ทางถนน คือ มีการจัดท าป้ายรณรงค์ตามจุดต่างๆ มีประชาสัมพันธ์ทางหนังสือราชการถึงผู้ใหญ่บ้าน เพ่ือให้
ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ลูกบ้านทราบถึงมาตรการการควบคุมของอ าเภอว่า “เมาห้านออกจากหมู่บ้าน” และมี
การประสานเพ่ือแจ้งจุดตรวจและบริการให้ประชนทราบ 
 

    
 

ภาพที่ 1 ป้ายรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวความปลอดภัยทางถนน 
 

1.4.รูปแบบการตั้งจุดตรวจ/จุดบริการ 
  การตั้งจุดบริการของเทศบาลต าบลโคกกรวดเน้นเป็นจุดบริการประชาชน โดยตั้งอยู่ 2 ข้าง
ทางถนนมิตรภาพ ในการตั้งจุดบริการในช่วงแรกนั้นจะตั้งอยู่ภายในบริเวณปั๊มน้ ามัน ปตท. เริ่มตั้งจุดบริการใน
วันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2554 ภายในบริเวณตั้งจุดบริการนั้นจะมีเครื่องอ านวยความสะดวกมากมาย เช่น ศูนย์
อาหาร  ร้านสะดวกซื้อ  ห้องน้ า  ตู้ATM ของธนาคารต่างๆ ประกอบด้วย ธนาคารกรุงไทย  ธนาคารกสิกร 
ธนาคารทหารไทย ธนาคารไทยพานิช ธนาคารออมสิน นอกจากนี้ยังมีร้านกาแฟ  ส่วนหย่อม  น้ าพุ เป็นต้น  
และมีหน่วยงานต่างๆที่เข้ามาตั้งจุดบริการร่วมกัน เช่น วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา  ได้ตั้งจุดบริการตรวจเช็ค
สภาพรถฟรี  หน่วยฮุก นครราชสีมา 31 สภ.โพธิ์กลาง เข้ามาร่วมประจ าจุดบริการและเตรียมความส าหรับการ
เกิดอุบัติเหตุ  และจุดปฐมพยาบาล   
   การสัญจรบริเวณจุดบริการ  รถสามารถสัญจรผ่านไป-มา ได้สะดวก  ไม่ติดขัดปริมาณรถ
ในช่วงวันที่ 11 – 12 เมษายน มีปริมาณมาก แต่ลดจ านวนลงในวันที่ 14 – 15 เมษายน และวันที่ 15 เมษายน
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ได้ย้ายการตั้งจุดบริการมาที่ฝั่งตรงข้าม คือ บริเวณด้านหน้าเทศบาลต าบลโคกกรวด ปริมาณรถจะเพ่ิมมากขึ้น
ในขาออกตั้งแต่วันที่15 เมษายน ช่วงเย็นจนถึงวันที่17 เมษายน 2554  
   กิจกรรมหรือการให้บริการในจุดบริการ ได้แก่ การให้บริการเครื่องดื่ม การให้ข้อมูลการ
เดินทาง การตรวจเช็คสภาพรถยนต์ขั้นพ้ืนฐาน เช่น ลมยาง น้ ามันเครื่อง เป่ากรอง เป็นต้น  การเตรียม
ก าลังคนเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุบัติเหตุ การรับเรื่องร้องเรียน 
   การจัดสถานที่นั้นจุดตรวจและให้บริการของเทศบาล ฮุก 31 และ สภ.โพธิ์กลางจะตั้งเต็นท์
ในจุดเดียวกัน ส่วนของหน่วยงานวิทยาลัยเทศบาลจะตั้งเต็นท์บริการอยู่ทางซ้ายมือของปั๊มน้ ามัน  ปตท.  
บริเวณท่ีจัดตั้งจุดบริการนั้นจะมีการติดสัญญาณไฟที่แสดงให้ทราบว่าเป็นจุดบริการ และมีป้ายบอกทางก่อนถึง
จุดให้บริการทั้ง 200 เมตร และ 100 เมตร แต่ป้ายนั้นไม่ชัดเจนสังเกตได้ยาก  บริเวณเต็นท์บริการมีป้าย
รณรงค์ต่างๆ เช่น “ง่วง เมา  เราไม่ขับ” “จุดบริการประชาชน  เมาไม่ขับ  ง่วงจอดพัก”  เป็นต้น จัดท าโดย
เทศบาลและผู้สนับสนุนอื่นๆ  ประดับไฟสีเหลืองเพ่ือความโดดเด่น  บริเวณข้างเต็นท์บริการจะมีรถของฮุก 31 
คอยบริการตลอด 24 ชั่วโมง  ภายในเต็นท์บริการจะมีถังน้ าดื่ม  ถังน้ าแข็ง  กาแฟ ถังดับเพลิง กล่องปฐม
พยาบาล โทรทัศน์ และพัดลม 2 เครื่อง 
 

          
 

ภาพที่ 2 รูปแบบการตั้งจุดตรวจ/จุดบริการ 
  
 ในส่วนของสวัสดิการในจุดบริการ ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่มซึ่งจะมีหน่วยงานต่างๆเข้ามาเยี่ยมจุด
บริการและน าสิ่งของ อาหาร และ เครื่องดื่ม มามอบให้เสมอ เช่น โรงพยาบาลกรุงเทพฯ โรงพยาบาลโคราช  
เมโมเรียล ปลัดอ าเภอเมือง  ปลัดเทศบาลโคกกรวด  หัวหน้างานดับเพลิงของเทศบาล เป็นต้น แต่ในส่วนของ
เบี้ยเลี้ยงนั้นแต่ละหน่วยงานจะด าเนินการให้โดยมีสมุดลงเวลาปฏิบัติงานในแต่ละวัน จากนั้นหัวหน้างานของ
แต่ละหน่วยจะจัดสรรเบี้ยเลี้ยงให้ เว้นแต่หน่วยงาน ฮุก 31 และต ารวจบ้านที่ไม่มีเบี้ยเลี้ยงแต่จะมีอาหารและ
เครื่องดื่มให้ 
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 1.5.การจัดการภายในจุดตรวจ/จุดบริการ 
 บุคลากรที่อยู่ประจ าจุดบริการ ประกอบด้วย  

1.  เจ้าหน้าที่ต ารวจ สภ.โพธิ์กลางจ านวน 8 คน   
2.  เจ้าหน้าที่ดับเพลิงของเทศบาลจ านวน 5 คน   
3. อาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมาจ านวน 18 คน 
4.  อาสาสมัครต ารวจชุมชน 10 – 15 คน 
5. เจ้าหน้าที่ฮุก 31 ประมาณ 12 คน (จะมาอยู่ประจ าด่านช่วงเวลากลางคืน) 

 โดยแต่ละหน่วยงานมีการแบ่งบทบาทในการรับผิดชอบ ดังนี้ 
1. เจ้าหน้าที่ต ารวจนั้นจะคอยดูแลความสะดวกเรียบร้อยในจุดบริการและการเรียกตรวจ  

ประสานงานระหว่างจุดตรวจ  ให้ข้อมูลการเดินทางแก่ประชาชน   
2. เจ้าหน้าที่ดับเพลิงจะเป็นผู้จัดตั้งสถานที่  และอ านวยความสะดวก   
3. เจ้าหน้าที่ ฮุก 31 จะท าหน้าที่ประสานงาน โรงพยาบาลและให้ความช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัย   
4. อาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ให้ความช่วยเหลือในด้านการให้บริการ 

ตรวจซ่อมรถขั้นพ้ืนฐาน  
5. อาสาสมัครต ารวจชุมชนจะเป็นก าลังคอยช่วยดูแลความเรียบร้อยทางด้านการจราจรภายใน 

ปั๊มน้ ามัน ปตท.และดูแลความเรียบร้อยภายในชุมชน โดยผ่านทางแม่เครือข่าย(วอ.)เพ่ือนประสานงานและ
เตรียมให้ความช่วยเหลือได้ตลอด 24 ชั่วโมง   
 ในด้านมาตรการหรือวิธีการจัดการกับกลุ่มเป้าหมายที่ท าผิดกฎจราจรนั้น  ในจุดตรวจและจุดบริการ
จะมีการเรียกตรวจบ้างเพ่ือตักเตือน ในกรณีที่ท าผิดกฎจราจรอย่างเห็นได้ชัด เช่น การขับรถย้อนศร เป็นต้น 
ไม่ได้เข้มงวดมากเพราะเน้นการบริการประชาชน   
 การจัดแบ่งเวรยามในด่านนั้น  แต่ละหน่วยงานจะจัดสรรบุคลากรในส่วนของตนเอง มาอยู่ประจ าจุด
บริการ ดังนี้ 

-  หน่วยงานของเทศบาลนั้นจะมีเจ้าหน้าที่สาธารณะภัยมาดูแลเป็นกะ กะละ 5 คน 
หมุนเวียนกันไป  จะมีการลงบันทึกเวลาการเข้าเวรเสมอ   

- หน่วยงานของฮุก 31 นครราชสีมา  จะมีการเข้าประจ าจุดบริการที่ไม่แน่นอน  ขึ้นอยู่กับ 
เวลาว่างของแต่ละคน เพราะเป็นงานอาสาสมัคร แต่โดยส่วนใหญ่จะมาอยู่ประจ าช่วงเวลากลางคืน สังเกตเห็น
ว่าหน่วยฮุก 31 นั้นจะมีคนมาเข้าประจ ามากที่สุดประมาณ 10-12 คน 

- หน่วยงานจาก สภ.โพธิ์กลางจะมีการแบ่งต ารวจให้มาอยู่ประจ าที่ด่าน เป็น 3 กะ  กะละ 2 คน 
สลับกันไป  

-  หน่วยงานอาชีวะศึกษานั้นก็จะมีการแบ่งเวรกันเป็น 18 กะ กะละ 12 ชั่วโมง แบ่งเป็น 3 กลุ่ม
ใหญ่ๆ กลุ่มละ 6 คน 
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 ด้านสวัสดิการที่เจ้าหน้าที่ได้รับคือ ค่าเบี้ยเลี้ยงของพนักงานที่อยู่เวร จ่ายตามระเบียบราชการปกติไม่
เกิน 200 บาท ในวันราชการ และวันหยุด 400 บาท และสวัสดิการด้านอาหารและเครื่องดื่ม 
 วัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญในจุดบริการประกอบด้วย เครื่องตรวจจับแอลกอฮอล์ ไฟสัญญาณจราจร 
อุปกรณ์ปฐมพยาบาล และถังดับเพลิง 
 

1.6 ศักยภาพ ของ อปพร. ในการจัดการความปลอดภัยทางถนน 
 ก่อนตั้งจุดบริการประมาณ 1 อาทิตย์ จะมีการอบรม “การฝึกอบรมภาคปฏิบัติของการเกิดอุบัติเหตุ
บนท้องถนนในช่วงเทศกาล”  เรื่องท่ีอบรม ได้แก่ การจราจร การดูแลความปลอดภัยทางถนน การช่วยเหลือผู้
ประสบอุบัติเหตุเบื้องต้น  และการดูแลเรื่องระเบียบวินัยในตนเอง 

ซึ่งจากการสัมภาษณ์ อปพร. พบว่า การเข้าร่วมอบรมก่อนการปฏิบัติงานจริง ท าให้ได้รับความรู้และ
สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นได้ ท าให้เป็นคนตรงต่อเวลา ไม่ดื่มเหล้าขณะปฏิบัติงาน และรู้จัก
สังเกตพฤติกรรมคนอ่ืน  

แต่ยังขาดความรู้ในเรื่องความปลอดภัยทางถนน ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายด้านการปฏิบัติงานความ
ปลอดภัย จึงต้องการให้มีการฝึกทักษะเพ่ิมเติมและมีการอบรมให้ความรู้มากขึ้นอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

 
1.7 ลักษณะและการจัดการพฤติกรรมเสี่ยงในจุดตรวจ/จุดบริการ แยกเป็นประเภทรถได้ดังนี้ 

1. รถจักรยานยนต์ พฤติกรรมเสี่ยงที่พบคือ ไม่สวมหมวกนิรภัยสูบบุหรี่ขณะขับรถ อุ้มลูก 
และขับรถไปด้วย ขับรถเร็วเกินก าหนด และไม่มีไฟหน้ารถ วิธีการจัดการของเจ้าหน้าที่ที่ด่านจะเป็นการ
ตักเตือน แต่ในกรณีขับรถเร็วเกินก าหนดมีการออกใบสั่ง แต่ถ้าไม่รุนแรงมากนัก เช่น สูบบุหรี่ขณะขับรถก็ไม่ได้
มีการจัดการใดๆ 

2. รถกระบะ พฤติกรรมเสี่ยงที่พบคือ บรรทุกคนเกินจ านวน เปิดเพลงเสียงดัง มีไฟข้าง 
เดียว ขับรถเร็วเกินก าหนด บางรายบรรทุกสิ่งของเกิดก าหนด นอกจากนี้รถบางคันมีผู้คนนั่งข้างหลังมีอาการ
มึนเมา แต่ทางด่านไม่ได้มีการจัดการปัญหาดังกล่าว 

3. รถเก๋ง พฤติกรรมเสี่ยงที่พบคือ คุยโทรศัพท์ขณะขับรถ เปิดเพลงเสียงดัง ขับรถย้อนศร และขับ
รถเร็ว ซึ่งทางด่านไม่ได้มีการจัดการปัญหาดังกล่าว ด้วยเป็นเพราะเป็นถนนสายหลัก การจราจรหนาแน่น
บางครั้งไม่สะดวกในการเรียกมาเพ่ือตักเตือน 

4. รถบรรทุก พฤติกรรมเสี่ยงที่พบคือ บรรทุกอ้อยจนล้น คุยโทรศัพท์ขณะขับรถคนอยู่บนรถยื่น
ขาออกมาข้างนอก แต่ทางด่านไม่ได้มีการจัดการปัญหาดังกล่าว 

5. รถโดยสาร พฤติกรรมเสี่ยงที่พบคือ บรรทุกของเยอะเกินไป คุยโทรศัพท์ระหว่างขับรถ ซึ่งก็
ไม่ได้มีการจัดการเช่นกัน 

6. รถสามล้อ พฤติกรรมเสี่ยงที่พบคือ บรรทุกสิ่งของเยอะเกินไป ลากรถสามล้ออีกคันตามด้วย ก็
ไม่ได้มีการจัดการปัญหาเหล่านี้เช่นกัน 
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1.8 ความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนๆ และการสนับสนุนของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
1. สภ. โพธิ์กลางมาร่วมตั้งจุดบริการในการดูแลความเรียบร้อยของการจราจรบน   ท้องถนน  โดยมี 

การจัดและแบ่งเวรกันทั้งผลัดเช้าและผลัดกลางคืน ตั้งแต่วันที่มีการ  ตั้งด่านไปจนถึงวันสุดท้าย เป็นแหล่ง
สอบถามข้อมูล  บริการความสะดวก 

2. วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา  มีส่วนร่วมในการตั้งจุดบริการในการซ่อมเครื่องยนต์พื้นฐาน ได้แก่  
การตรวจเช็คไฟ น้ ากลั่น ไฟสัญญาณรถ เป่ากรอง เติมลมยาง เป็นต้น 

3. ฮุก 31 นครราชสีมา เป็นศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลืออุบัติเหตุขั้นพื้นฐาน  โดยจะเข้ามาช่วยและตั้ง 
ชุดให้บริการรับแจ้งเหตุและเตรียมหน่วยปฏิบัติการเพ่ือให้การช่วยเหลือ 

4. ปั้มน้ ามัน ปตท. เป็นบริษัทเอกชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนด้านสถานที่การ 
ตั้งด่านบริการ  และให้การสนับสนุนในด้านอาหารและเครื่องดื่ม 

ด้านชุมชนได้มีส่วนในการสนับสนุนในการตั้งจุดบริการนี้ พบว่าจุดบริการได้รับการสนับสนุนจาก
ชุมชน ได้แก่ การให้ความช่วยเหลือในรูปแบบของสิ่งของ อาหาร และ เครื่องดื่ม 

 
1.9 อุบัติเหตุทางถนน ในเขต อปท.2  
ในการตั้งจุดบริการช่วงเทศกาลสงกรานต์ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2554 ที่ผ่านมาไม่มี 

อุบัติเหตุเกิดขึ้นในพ้ืนที่ (สมุดบันทึกการอยู่เวรช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2554) แต่ในปี 2553 เกิดอุบัติเหตุ
เกิดขึ้น 6 ครั้ง ผู้ประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บและถูกน าส่งโรงพยาบาล มีอาการบาดเจ็บเล็กน้อย ไม่มี
ผู้เสียชีวิต โดยสาเหตุอุบัติเหตุส่วนใหญ่ เกิดจากการที่คนใช้รถใช้ถนน(พนักงานโรงงาน) น ารถจักรยานยนต์
ข้ามเกาะกลางถนน  เพราะอยู่ใกล้บริเวณโรงงานขนาดใหญ่ แต่ไม่มีทางกลับรถ  สะพานกลับรถอยู่ไกลเกินไป  
และรถที่สัญจรผ่านไปมาขับมาด้วยความเร็วสูง  เพราะเป็นถนนสายยาวไม่มีสัญญาณไฟจราจร  ท าให้เกิด
อุบัติเหตุได้บ่อยครั้ง  

    
ส่วนที่ 2 หลักเกณฑ์การเลือกจุดตั้งจุดตรวจ/จุดบริการของหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ และอปท. 

 
1.1 หลักเกณฑ์การเลือกจุดตั้งจุดตรวจ/จุดบริการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในการจัดตั้งจุดตรวจ/จุดบริการเป็นนโยบายจากกระทรวงมหาดไทย โดยได้รับค าสั่งให้ตั้งจุดตรวจ/

จุดบริการในช่วง 7 วันอันตราย ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลวันหยุด  โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดเทศกาลนั้นจะมี
ประชาชนมาขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานเทศบาล เช่น ถามทาง แจ้งการเกิดอุบัติเหตุ  ขอข้อมูลการ

                                                           
2

 จากสมุดบันทึกการอยู่เวรช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2553 
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เดินทางท าให้เทศบาลจึงต้องตั้งจุดบริการเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน  และการเดินทางในระยะไกล
ของประชาชน จะได้มีโอกาสหยุดพักเพ่ือพักผ่อนก่อนที่จะเดินทางต่อ 
 ในการคัดเลือกจุดในการตั้งจุดตรวจ/จุดบริการนั้น ส านักงานเทศกาลได้เลือกจุดบริเวณปั้มน้ ามัน 
ปตท. เป็นที่ตั้งจุดบริการขาเข้า  และบริเวณหน้าหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน ฮุก 31 นครราชสีมาเป็นที่ตั้งจุด
บริการขาออก  เกณฑ์ในการคัดเลือกคือ เน้นบริเวณที่เป็นจุดพักรถได้  ระยะทางอยู่ในช่วงที่เหมาะกับการพัก
จอด อยู่ในบริเวณถนนสายหลักจากกรุงเทพฯ สู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  อยู่ใกล้ที่ตั้งของส านักงานเทศบาล  
สถานีต ารวจย่อย โรงพยาบาลนครราชสีมา ปั้มน้ ามัน และหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน ฮุก 31 นครราชสีมา โดยมี
การตั้งจุดบริการอยู่ 2 จุด คือ บริเวณปั๊มน้ ามัน ปตท. โคกกรวด และ หน้าส านักงานเทศบาลต าบลโคกกรวด  
เหตุที่เลือกการตั้งจุดบริการทั้งสองจุด คือ เป็นจุดที่อยู่บนเส้นทางสายหลัก  เป็นจุดกึ่งกลางของการเดินทาง 
และมีความสะดวกในการจัดตั้ง 

ซึ่งการตั้งจุดบริการนี้ได้ถูกบรรจุไว้ในแผนของสาธารณภัยของเทศบาล ซึ่งเป็นแผนใหญ่ในส่วนของ
การตั้งจุดตรวจ/จุดบริการ ซึ่งทางอ าเภอจะเป็นหน่วยงานที่ประสานมาในลักษณะของนโยบายออกมายัง
เทศบาลว่า “เมาห้ามออกจากหมู่บ้าน”  โดยการประชาสัมพันธ์รณรงค์ประสานต่อไปยังผู้ใหญ่บ้านให้ช่วยแจ้ง
ไปยังลูกบ้านให้ทราบถึงมาตรการ หรือ นโยบายที่ทางอ าเภอได้แจ้งมา  ซึ่งจะมีจุดตรวจ  จุดรับแจ้งเหตุและให้
ความช่วยเหลือกับผู้ที่เดินทางไปมาในช่วง 1 กิโลเมตรโดยในเขตเทศบาลนั้นจะมีระยะเขตที่อยู่ในความดูแล
ความยาว 3-5 กิโลเมตร เทศบาลต าบลโคกกรวดนั้นมี 15 หมู่บ้าน โดยมี 6 หมู่บ้านที่อยู่นอกเขตเทศบาล ซึ่ง
ในการด าเนินงานทางส านักงานปลัดเทศบาลจะเน้นหน่วยงานที่จะรับผิดชอบในการตั้งจุดบริการ  โดยใช้
เจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยเข้ามาช่วยปฏิบัติงาน 
 

2.2. จุดตรวจ/จุดบริการอ่ืนๆที่อยู่โดยรอบพื้นที่  
ในปี 2554 ไม่มีการตั้งจุดตรวจของต ารวจในพ้ืนที่ แต่จะเข้ามารักษาความปลอดภัยในจุดบริการแทน 

เนื่องจากเป็นโครงการของรัฐบาลที่ต้องการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์  ซึ่งรัฐบาลสั่งการมา
ตามหน่วยงาน  ผู้ว่าราชการจังหวัดมีค าสั่งมายังผู้บังคับบัญชาการภาค 3 โดยหัวหน้าผู้บังคับการเป็นผู้ก าหนด
จุดที่จะตั้งจุดตรวจ/จุดบริการ  เนื่องจากเห็นว่าเป็นที่จอดพักรถ  มีสิ่งอ านวยความสะดวก  เป็นศูนย์กลางของ
การพักรถ  เติมน้ ามันรถ เป็นการผ่อนคลายความเครียดระหว่างการเดินทาง เป็น One Stop Service  มี
บริการหลากหลายทั้งอาหารและทางการเงิน  โดยงบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินการนั้นได้มาจากหน่วยงานต้น
สังกัด  ไม่มีงบประมาณร่วม 
 หน้าที่หลักของจุดบริการ 

1. รับฟังข่าวสารเหตุการณ์กับผู้ใช้รถใช้ถนน 
2. แนะน าเส้นทางให้กับผู้ใช้บริการ 
3. ช่วยเหลืออุบัติเหตุ 
4. ประสานหน่วยงานต่างๆ ให้พร้อมอ านวยความสะดวกตามเส้นทาง 
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 การท างานนั้นจะมีการประสานงานโดยใช้วิทยุเครือข่าย  เช่น เทศบาล อปท.  ฮุก 31 นครราชสา  
ต ารวจบ้าน  และโรงพยาบาล  มาร่วมกันปฏิบัติงานในการตั้งด่าน  เก้าอ้ี  โต๊ะ พัดลม  และสิ่งอ านวยความ
สะดวกอ่ืนๆ 

นอกจากนี้ยังมีการบริการตรวจซ่อมรถของอาชีวะ ซึ่งเป็นโครงการทางวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา 
ตั้งจุดบริการ เช่น เช็คลมยาง ถ่ายน้ ามันเครื่อง เป่ากรอง เช็คน้ ามันเครื่อง เป็นต้น  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 จุดตรวจ/จุดบริการอื่นๆที่อยู่โดยรอบพื้นที่ 
 

ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการอยู่ประจ าจุดตรวจ/จุดบริการ 
 

3.1 ความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการอยู่ประจ าจุดตรวจ/จุดบริการ 
 จากการสอบถามความคิดเห็นเจ้าหน้าที่เทศบาลเกี่ยวกับ เรื่อง “ครม.เห็นชอบปี 54-63 เป็นทศวรรษ
แห่งความปลอดภัยทางถนน” พบว่า การน าแนวคิดนี้มาปฏิบัติในชุมชนมีความเป็นไปได้แต่คิดว่าคงไม่ถึง 
100%  จะอยู่ประมาณ 60 – 70 % เนื่องจากเป็นเรื่องของจิตส านึกของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน  ที่จะมีความ
ตระหนักหรือไม่ ในการที่จะให้ความร่วมมือในการสวมหมวกกันนิรภัยในการขับขี่  กระบวนการที่จะท าให้
เกิดขึ้นได้นั้น จะต้องเน้นการสร้างจิตส านึกให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมีความตระหนัก  จะเห็นได้ว่าสถิติขอ งการเกิด
อุบัติเหตุที่เกิดในเขตเทศบาลโคกกรวด คือ การน าจักรยานยนต์ข้ามเกาะกลางถนน  ขับย้อนศร  ดังนั้นจึงควร
มีกิจกรรมที่จะต้องท า คือ โครงการสร้างจิตส านึกให้เกิดขึ้นและโครงการรณรงค์กันต่อไปอย่างต่อเนื่อง  จึงจะ
ได้ผลที่ดีข้ึน คิดว่ากิจกรรมดังกล่าวนั้นน่าจะมีส่วนส าคัญมากในการลดอุบัติเหตุ 
 และจากการสอบถามผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ประจ าจุดบริการของเทศบาลโคกกรวด ส่วนใหญ่สมัครใจเข้า
ร่วม เพราะเป็นการท างานเพ่ือส่วนรวม และมีความภาคภูมิใจที่ได้ท างานช่วยเหลือผู้อ่ืน แม้จะเหนื่อยบ้างแต่ก็
ไม่ท้อ ส่วนสวัสดิการที่ได้รับ ส าหรับต ารวจบ้านจะได้รับสวัสดิการ เรื่องอาหาร เครื่องดื่ม และเบี้ยเลี้ยง 
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 ปัญหา/อุปสรรคในการตั้งด่านตรวจ และแนวทางในการแก้ปัญหา 
 ความเห็นของผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่เทศบาล.ที่รับผิดชอบ  

1. ข้อจ ากัดในเรื่องงบประมาณยังไม่เพียงพอ 

2. การท างานมีข้อจ ากัดของบุคลากรยังน้อยเกินไป 
ในเบื้องต้นนั้น เทศบาลใช้การประสานงานเครือข่ายในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบเพ่ือเป็นการสร้าง

ความร่วมมือในการท างาน จึงท าให้การตั้งด่านยังไม่มีปัญหามากนัก ประกอบกับจุดบริการดังกล่าวมีอาณาเขต
ในความรับผิดชอบเพียงระยะทางสั้นๆและดูแลเฉพาะภายในพ้ืนที่เทศบาลโคกกรวดจึงท าให้การตั้ งจุดบริการ
ไม่มีปัญหา 

 ความเห็นของ อปพร. 
ถ้าเจอกลุ่มวัยรุ่นจะคุยกันล าบาก  วัยรุ่นจะไม่ค่อยฟังค าตักเตือนและไม่มีความเกรงใจ ซึ่ง

ส่งผลให้เกิดความกดดันในการท างาน นอกจากนี้คนเมามักคุยกันไม่รู้เรื่อง  ควบคุมได้ยาก 
 แนวทางในการตั้งจุดบริการ 

อยากให้ทางผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการอบรมดูแลบุตรหลานให้ดี 
 ความเห็นของต ารวจที่อยู่ประจ าจุดบริการ 

ผู้ขับขี่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยสวมหมวกนิรภัย ท าให้เกิดอันตรายได้ ซึ่งก็ได้มีการตักเตือนแต่ก็ยังคง 
มีให้เห็นอยู่ 
 
 แนวทางการปฏิบัติในการตั้งด่านเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และเกิดความปลอดภัยทางถนน  

o ความเห็นของผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่เทศบาล 
- มีการส่งเสริมการออกสื่อการรณรงค์ให้มากข้ึน 
- มีการประชาสัมพันธ์ให้ทางพนักงานโรงงานทราบ (โดยผ่านการประชาสัมพันธ์จาก 

เจ้าของโรงงาน) 
- ขณะนี้ทางเทศบาลได้มีการเสนอแผนการสร้างรั้วกันคนข้ามถนน แต่แผนยังอยู่ในการ 

การน าเสนอแต่ยังไม่ได้รับการพิจารณา 
o ความเห็นของ อปพร. 

ควรมีการประชาสัมพันธ์ทางวิทยุหรือการประชาสัมพันธ์ออกทางโทรทัศน์ช่องต่างๆ หรือมี
การติดตั้งป้ายรณรงค์ ซึ่งตั้งแต่มีการตั้งจุดบริการในพ้ืนที่ส่งผลให้อุบัติเหตุลดลงในระดับหนึ่ง 

o ความเห็นของต ารวจประจ าด่านบริการ 
   ต้องสร้างและปลูกจิตส านึกให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน  เคารพตามกฎจราจร  มีการสร้างสื่อ
โฆษณา  ประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์ และสื่อของรัฐที่หลากหลาย 
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3.2 ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการจุดตรวจ/จุดบริการ  
 การเข้ามาใช้บริการด่านตรวจ/ด่านบริการ  
 จากการสัมภาษณ์มีเพียงส่วนน้อยที่แค่ขับรถผ่าน เพียงเข้ามาเติมน้ ามันในปั๊มเท่านั้น โดยส่วนใหญ่เข้า
มาใช้บริการตรวจซ่อมรถ เช่น เช็คยางลม ตรวจเช็คเครื่อง เติมลม เป็นต้น 
 ความคิดต่อการตั้งด่านมีผลดี และผลเสียอย่างไร 
 ผลดี 

1. รู้สึกปลอดภัย 
2. ท าให้การขับข่ีมีความระมัดระวังมากขึ้น 
3. ลดการเกิดอุบัติเหตุ 
4. เป็นที่จอดพักรถเวลารู้สึกง่วง มีบริการน้ าดื่ม กาแฟฟรี 
5. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความรวดเร็ว 
6. มีที่จอดรถท่ีปลอดภัย 
7. มีบริการซ่อมรถ เพราะในช่วงเทศกาลส่วนใหญ่ร้านซ่อมรถไม่เปิด การมีจุดบริการท าให้มี

ความสะดวก  
ผลเสีย 

1. จุดตรวจของต ารวจมีความเข้มงวดเกินไป และควรตั้งในเมือง ไม่ควรตั้งที่ห่างไกลชุมชน “ผม
ขับรถไปมาถูกต ารวจเข้มงวดจริงๆ ตรวจตลอด 24 ชั่วโมง ไปที่ไหนก็ถูกเป่า” 

2. จุดตรวจมีความถี่มากเกินไป ท าให้การจราจรไม่คล่องตัว 
 

แนวทางการตั้งด่านมีประสิทธิภาพ และท าให้ผู้เดินทางมีความปลอดภัยมากที่สุด  
1. ควรมีเจ้าหน้าที่แพทย์อยู่ประจ าจุดบริการ 
2. รัฐบาลควรให้การสนับสนุนในแต่ละเทศกาลเพ่ือให้นักศึกษาหรือทีมงานที่อยู่จุดบริการใน

ด้านงบประมาณ  เครื่องมือและสถานที่ 
3. ไม่ควรตั้งจุดตรวจ/จุดบริการเฉพาะช่วงเทศกาลเท่านั้น ควรมีพ้ืนที่ตั้งจุดบริการให้หน่วยงาน

มาให้บริการประชาชนฟรี 
4. ควรมีผู้ประสานงานช่วยเหลือเหตุบนท้องถนน  และเพ่ิมจุดบริการให้มากข้ึน 
5. เพ่ิมสื่อทางโฆษณาให้มากขึ้น  ทางวิทยุ หรือ โทรทัศน์  ทั้งในเรื่องการรณรงค์และการ

ประชาสัมพันธ์เรื่องจุดบริการฟรีด้วย 
6. มีป้ายบอกจุดบริการให้ชัดเจน 
7. ควรมีการจัดสถานที่พักจอดรถส าหรับผู้ใช้รถใช้ถนนให้เป็นสัดส่วนมากกว่านี้ 
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ส่วนที่ 4 ผลการส ารวจปริมาณรถที่ผ่านและเข้าใช้บริการที่จุดตรวจ/จุดบริการ และพฤติกรรมของผู้ขับข่ี
ยานพาหนะ ผ่านจุดตรวจ/จุดบริการ  

จากการส ารวจปริมาณรถที่ผ่านและเข้าใช้บริการที่จุดตรวจ/จุดบริการ และพฤติกรรมของผู้ขับขี่
ยานพาหนะ ผ่านจุดตรวจ/จุดบริการ  ของเทศบาลต าบลโคกกรวด โดยเฉพาะในจุดตรวจ/จุดบริการ ที่เป็นจุด
หลัก ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2554 จ านวน 21 ช่วงเวลา มีผลการศึกษาดังนี้ 

4.1 ปริมาณรถที่ผ่านจุดตรวจ/จุดบริการ 

ปริมาณรถที่ผ่านที่จุดตรวจ/จุดบริการเทศบาลต าบลโคกกรวด ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2554 
จ านวน 21 ช่วงเวลา พบว่า ประเภทรถที่มีปริมาณมากที่สุด คือ รถกระบะ/ปิ๊คอัพ คิดเป็นร้อยละ 47.6  
รองลงมาได้แก่ รถเก๋ง รถจักรยานยนต์ รถโดยสาร  รถบรรทุก รถตู้ และ รถสามล้อ คิดเป็นร้อยละ 25.0, 
16.6, 4.4, 3.9, 2.2 และ 0.4 ตามล าดับ (แผนภูมิภาพที่1) 

 

 
 

แผนภูมิภาพที่1 ปริมาณรถที่ผ่านจุดตรวจ/จุดบริการ 
 
ส่วนช่วงที่มีปริมาณรถผ่านจุดตรวจ/บริการ เทศบาลต าบลโคกกรวด  หนาแน่นมากที่สุด 5 ล าดับ 

ได้แก่              
1) วันที่ 11 เมษายน 2554 เวลา 13.00-16.00 น. จ านวน 5833 คัน  
2) วันที่ 11 เมษายน 2554 เวลา 06.00-09.00 น. จ านวน 4808 คัน  
3) วันที่ 16 เมษายน 2554 เวลา 13.00-16.00 น. จ านวน 2786 คัน 
4) วันที่ 17 เมษายน 2554 เวลา 13.00-16.00 น. จ านวน 2694 คัน 
5) วันที่  13 เมษายน 2554 เวลา 13.00-16.00 น. จ านวน 2556 คัน 
(ดังตารางที1่) 
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ตารางท่ี 1 แสดงปริมาณรถที่ผ่านจุดตรวจ/จุดบริการ ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2554  
วันที ่ ช่วงเวลา จ านวนรถ(คัน) 

จักรยานยนต ์ กระบะ/
ปิ๊คอัฟ 

รถเก๋ง รถตู ้ รถบรรทุ
ก 

รถ
โดยสาร 

สาม
ล้อ 

รวม 

11 เมษายน 54  06.00-09.00 864 2,458 890 110 303 178 5 4808 
       13.00-16.00 295 3,197 1,669 151 359 153 9 5833 
 19.00-21.00 344 488. 230 16 62 49 6 1195 
12 เมษายน 54  06.00-09.00 717 557 303 24 76 105 8 1790 
 13.00-16.00 278 1,073 564 37 112 80 4 2148 
 19.00-21.00 326 712 407 24 43 47 3 1562 
  22.00-24.00 209 509 210 29 30 13 6 1006 
13 เมษายน 54  06.00-09.00 425 1,217 492 79 65 145 5 2428 
 13.00-16.00 252 1,254 845 58 41 103 3 2556 
 19.00-21.00 121. 247 138 8 21 3 1 539 
14 เมษายน 54 09.00-12.00 196 776 372 32 22 52 6 1456 
 15.00-18.00 189 914 512 35 46 66 4 1766 
15 เมษายน 54 09.00-12.00 286 791 399 20 34 74 2 1606 
 15.00-18.00 253 943 477 28 27 78 3 1809 
16 เมษายน 54 09.00-12.00 360 887 427 28 63 77 5 1847 
 13.00-16.00 468 1,423 682 43 52 112 6 2786 
 19.00-21.00 377 773 322 24 24 85 2 1607 
17 เมษายน 54  06.00-09.00 453 683 299 24 47 91 4 1601 
  13.00-16.00 416 1,433 583 54 75 127 6 2694 
 19.00-21.00 362 793 303 33.00 83 63 4 1641 
  22.00-24.00 216 274 890 110.00 303 178 5 1976 
รวม  7407 

(17%) 
21,402 
(48%) 

11014 
(25%) 

967  
(2%) 

1888 
(4%) 

1879 
(4%) 

97  
(0%) 

44654 
(100%) 

 
 

4.2 พฤติกรรมของผู้ขับขี่ ผ่านจุดตรวจ/จุดบริการที่ท าการส ารวจ 
4.2.1 พฤติกรรมของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ผ่านจุดตรวจ/จุดบริการ 
พฤติกรรมของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ผ่านจุดตรวจ/จุดบริการที่ท าการส ารวจ เทศบาลต าบลโคกกรวด  

ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2554 จ านวน 21 ช่วงเวลา พบว่า ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมเหมาะสม คือ ขับขี่คน
เดียวสวมหมวกนิรภัยคิดเป็นร้อยละ 45.8 รองลงมา คือ  ขับข่ีสองคนสวมหมวกนิรภัยทั้งสองคน ร้อยละ 22.4  
ในขณะที่ ขับขี่คนเดียวไม่สวมหมวกนิรภัย, ขับขี่สองคนไม่สวมหมวกนิรภัยทั้งสองคน, ขับขี่สองคนสวมเฉพาะ
คนขับ ซ้อนเกิน และขับขี่สองคนสวมเฉพาะคนซ้อน จ านวน คิดเป็นร้อยละ 13.8, 8.3, 6.1, 2.6 และ1.1 
ตามล าดับ นอกจากนี้ยังมีพฤติกรรมเสี่ยงอ่ืนๆ เช่น ขับรถย้อนศร สูบบุหรี่ขณะขับรถ ไม่มีไฟหน้ารถ อุ้มเด็ก
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ในขณะขับขี่ โดยจุดบริการไม่มีการจัดการพฤติกรรมเสี่ยงดังกล่าว แต่ก็พบว่า มีการตักเตือนและให้ใบสั่งปรับ
ส าหรับรถท่ีขับเร็วเกินก าหนด (ดังแผนภูมิภาพที่2)  

  

 
 

แผนภูมิภาพที่2 พฤติกรรมของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ผ่านจุดตรวจ/จุดบริการ 
 

4.2.2 พฤติกรรมของผู้ขับขี่รถกระบะ/ปิ๊คอัพผ่านจุดตรวจ/จุดบริการ 
พฤติกรรมของผู้ขับรถกระบะ/ปิ๊คอัพผ่านจุดตรวจ/จุดบริการที่ท าการส ารวจ  ระหว่างวันที่ 11-17 

เมษายน 2554 จ านวน 21 ช่วงเวลา ในทัศนวิสัยที่สามารถสังเกตได้ พบว่า มีพฤติกรรมบรรทุกคนบริเวณ
กระบะหลังไม่รัดกุมปลอดภัย และ ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย คิดเป็นร้อยละ 3.6 และ 1.8 ตามล าดับ (ดังตารางที2่) 

นอกจากนี้ยังมีพฤติกรรมเสี่ยงอ่ืนๆ ของผู้ขับรถกระบะ/ปิ๊คอัพ ที่พบเห็น ได้แก่ บรรทุกของสูง ยาว
และจ านวนเกินขนาด ขับรถเร็วเกินก าหนด เปิดเพลงเสียงดัง บรรทุกคนเกินจ านวน ท าให้รถเอียง มีไฟหน้า
ข้างเดียว คนชรานั่งอยู่บนสัมภาระท้ายรถกระบะ ผู้โดยสารหลับบนกระบะด้านหลัง ผู้โดยสารบนรถมีอาการ
มึนเมา ยืนโหนท้ายรถกระบะ เป็นต้น ซึ่งจุดบริการไม่มีการจัดการพฤติกรรมเสี่ยงดังกล่าว 

 
ตารางที่ 2 แสดงพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ขับรถกระบะ/ปิ๊คอัพผ่านจุดตรวจ/จุดบริการ 

ปริมาณรถทั้งหมด 
(คัน) 

ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 
(คัน) 

บรรทุกคนบริเวณกระบะหลัง 
ไม่รัดกุมปลอดภัย(คัน) 

21,402  (100.0) 386 (1.8) 759 (3.6) 
 

 4.2.3 พฤติกรรมของผู้ขับขี่รถอื่นๆ 
 พฤติกรรมการไม่คาดเข็มขัดนิรภัยของผู้ขับขี่รถประเภทอ่ืนๆ ยกเว้นรถกระบะ/ปิ๊คอัพ ในทัศนวิสัย ที่
สามารถสังเกตได้ เมื่อเทียบอัตราส่วนระหว่างจ านวนรถทั้งหมดแยกแต่ละประเภทรถ กับ จ านวนรถที่ผู้ขับขี่มี
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พฤติกรรมการไม่คาดเข็มขัดนิรภัยแยกรายประเภท พบว่า ส่วนใหญ่ เป็นผู้ขับรถบรรทุกคิดเป็นร้อยละ 17.0 

รองลงมา คือ รถโดยสาร รถตู้ และ รถเก๋ง คิดเป็นร้อยละ 14.9, 7.5 และ 5.6 ตามล าดับ (ดังตารางที่ 2) 
 

 
 ตารางที ่3 แสดงพฤติกรรมของผู้ขับขี่รถประเภทอ่ืนๆ จ าแนกตามประเภทรถ 

ประเภทรถอ่ืนๆ จ านวนทั้งหมด 
(คัน) 

จ านวนรถ 
ที่ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 

(คัน) 

อัตราส่วนจ านวนรถ 
ที่ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 

(ร้อยละ) 
รถเก๋ง 11,014 612  5.6 
รถตู ้ 967 73   7.5% 
รถบรรทุก 1,888 321  17.0% 
รถโดยสาร 1,879 280  14.9% 
รวม 15,748 1,286  8.2% 

 
นอกจากนี้ยังมีพฤติกรรมเสี่ยงอ่ืนๆ ดังนี้ 

 รถเก๋ง  ได้แก่ โทรศัพท์ระหว่างขับรถ เสริมสวยระหว่างขับรถ ขับรถย้อนศรเปิด 
เพลงเสียงดัง และขับรถเร็วเกินก าหนด   

 รถบรรทุก ได้แก่ โทรศัพท์ระหว่างขับรถ จดบนถนนเส้นหลัก รถมีสภาพเก่า ไม่มีผ้าสีแดง 
ท้ายรถชัดเจน บรรทุกอ้อยเกินขนาด บรรทุกสิ่งของและมีคนนั่งบนท้ายรถ และคนอยู่ท้ายรถยื่นขาออกมานอก
บริเวณ  

 รถโดยสาร ได้แก่ คุยโทรศัพท์ระหว่างขับรถ และบรรทุกของเกินขนาด  
 รถสามล้อ มีการบรรทุกสิ่งของเกินขนาด  
ซึ่งจุดบริการไม่มีการจัดการพฤติกรรมเสี่ยงดังกล่าว เช่นกัน 

 
4.3 ลักษณะการใช้บริการและประเภท/จ านวนรถ 

จากการส ารวจ การใช้บริการและประเภท/จ านวนรถ ที่ท าการส ารวจ ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 
2554 จ านวน 21 ช่วงเวลา พบว่ามีรถมาใช้บริการจ านวน 145 คัน โดยมีลักษณะการใช้บริการส่วนใหญ่  คือ 
ตรวจเช็คสภาพรถ/ซ่อมรถระดับพ้ืนฐาน คิดเป็นร้อยละ 76.6  รองลงมาคือ สอบถามเส้นทาง และ อาหาร/
เครื่องดื่ม คิดเป็นร้อยละ 10.3 และ 9.0 ตามล าดับ ส่วน ประเภทรถที่เข้ามาใช้บริการส่วนใหญ่ คือ รถ
กระบะ/ปิ๊คอ๊ัพ คิดเป็นร้อยละ 57.2 รองลงมาคือ รถเก๋ง และ รถจักรยานยนต์ คิดเป็นร้อยละ 34.5 และ 6.2 
ตามล าดับ  
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 ตารางที่ 4  แสดงลักษณะการใช้บริการจ าแนกตามประเภทรถ 

ลักษณะการใช้บริการ 
 

ประเภทและจ านวนรถ(คนั)  
รวม จักรยานยนต ์ กระบะ/

ปิ๊คอั๊พ 
รถเก๋ง รถตู้ รถบรรทุก 

ตรวจเช็คสภาพรถ/ซ่อมรถระดับพืน้ฐาน 7 65 36 2 1 111 (76.6) 
สอบถามเส้นทาง 1 5 9   15 (10.3) 
สอบถามข้อมูลอื่นๆ  1 1   2 (1.4) 
อาหารและเครื่องดื่ม 1 9 3   13 (9.0) 
พักระหว่างการเดินทาง   1   1 (0.7) 
แจ้งร้องเรียนกรณีรถเสียระหว่างทาง  2    2 (1.4) 
สอบถามจุดบริการเชื้อเพลิงรถยนต์  1    1 (0.7) 

รวม 9(6.2) 83(57.2) 50(34.5) 2(1.4) 1(0.7) 145 (100.0) 

 
 
 4.4. ลักษณะการเรียกตรวจ 
 จากการส ารวจข้อมลูใน 21 ช่วงเวลา พบว่ามีการเรียกตรวจ ตักเตอืนและให้ใบสั่งปรับส าหรับรถจักรยานยนต์ที่ขับ
เร็วเกินก าหนด จ านวน 2 คัน  
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บทที่ 3  
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 
3.1. สรุปผลการศึกษา 

1. การด าเนนิงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
แวดล้อมกับความปลอดภัยทางถนน ทั้งการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การตั้งจุดตรวจ/จุดบริการในพื้นที่  
 ความเป็นมาของการตั้งจุดตรวจ/จุดบริการ 
 บริเวณเขตเทศบาลต าบลโคกกรวดนั้นมีการตั้งจุดบริการทั้งขาเข้าและขาออกในช่วงเทศกาลส าคัญ
ต่างๆ  เช่น 7 วันอันตรายช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพ่ือเป็นจุดให้บริการประชาชน และลดอุบัติเหตุบนท้องถนน 
 ผลจากการตั้งจุดบริการ และ จุดตรวจ ได้ช่วยเหลือและให้บริการผู้ที่เดินทางกลับบ้านในช่วงเทศกาล
สงกรานต์  ตั้งแต่มีการตั้งด่านได้ช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุในระดับหนึ่ง   มีประชาชนเข้ามาใช้บริการในการพัก
รถ  สอบถามข้อมูล ถามทาง  แจ้งเหตุ และขอความช่วยเหลือ โดยการด าเนินงานได้มีการประสาน
ความร่วมจากหลายภาคส่วน อาทิเช่น โรงพยาบาล สถานที่ต ารวจ อาชีวะ ชุมชนในเขตเทศบาลโคกกรวด เป็น
ต้น  
 กระบวนการเตรียมการตั้งจุดตรวจ/จุดบริการ  

1. มีการประชุมในหน่วยงานสาธารณะภัยของเทศบาล เพ่ือชี้แจงและแบ่งบทบาทในการด าเนินงาน  
2. อบรมและซ้อมแผนก่อนการปฏิบัติการทุกปีก่อนการตั้งด่านประมาณ 1 อาทิตย์   
3. การประสานงานกันภายในหน่วยงาน เพ่ือเข้ามาร่วมดูแล  
4. มีป้ายบอกจุดให้บริการทุกๆระยะ 100 เมตร    
5. การประชาสัมพันธ์โดยให้มีการส่งหนังสือเวียนไปถึงผู้ใหญ่บ้านเพื่อประชาสัมพันธ์  มีการ 

ประสานงานเรื่องการช่วยเหลือผู้ป่วยเพื่อแบ่งบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน เพ่ือไม่ให้เกิดความสับสน 
 
 มีวิธีการคัดเลือกผู้ที่อยู่ประจ าด่านหรืออาสาสมัคร ดังนี้ 

1. บุคลากรจากเจ้าหน้าที่ป้องกันบรรเทาสาธารณะภัยของเทศบาลซึ่งมี 7 คน ผลัดหมุนเวียนในจุด 
บริการ   

2. ผู้น าหมู่บ้าน  ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน 
3. อาสาสมัครจากมูลนิธิ ฮุก 31 นครราชสีมา 

  รูปแบบการตั้งจุดบริการ 
 การตั้งจุดบริการของเทศบาลต าบลโคกกรวดเป็นที่เน้นบริการประชาชนจะตั้งอยู่ 2 ข้างทางถนน
มิตรภาพ  โดยในการตั้งจุดบริการช่วงแรกนั้นตั้งอยู่ภายในบริเวณปั๊มน้ ามัน ปตท.  เริ่มตั้งจุดบริการในวันที่ 11 
เมษายน พ.ศ.2554 และมีหน่วยงานต่างๆที่เข้ามาตั้งจุดบริการร่วมกัน เช่น วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา  ได้
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ตั้งจุดบริการตรวจเช็คสภาพรถฟรี  หน่วยฮุก นครราชสีมา 31 สภ.โพธิ์กลาง เข้ามาร่วมประจ าจุดบริการและ
เตรียมความส าหรับการเกิดอุบัติเหตุ  และจุดปฐมพยาบาล   
  กิจกรรมหรือการให้บริการในจุดบริการ ได้แก่ การให้บริการเครื่องดื่ม การให้ข้อมูลการเดินทาง การ
ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ขั้นพ้ืนฐาน เช่น ลมยาง น้ ามันเครื่อง เป่ากรอง เป็นต้น  การเตรียมก าลังคนเพ่ือ
ช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุบัติเหตุ การรับเรื่องร้องเรียน 
 การจัดการภายในจุดตรวจ/จุดบริการ จะมีบุคลากรที่อยู่ประจ าด่าน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ต ารวจ สภ.
โพธิ์กลาง เจ้าหน้าที่ดับเพลิงของเทศบาล อาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา อาสาสมัคร
ต ารวจชุมชน เจ้าหน้าที่ฮุก 31 
 โดยแต่ละหน่วยงานมีการแบ่งบทบาทในการรับผิดชอบ ดังนี้ 

1. เจ้าหน้าที่ต ารวจนั้นจะคอยดูแลความสะดวกเรียบร้อยในจุดบริ การและการเรียกตรวจ 
ประสานงานระหว่างจุดตรวจ  ให้ข้อมูลการเดินทางแก่ประชาชน   

2. เจ้าหน้าที่ดับเพลิงจะเป็นผู้จัดตั้งสถานที่  และอ านวยความสะดวก   
3. เจ้าหน้าที่ ฮุก 31 จะท าหน้าที่ประสานงาน โรงพยาบาลและให้ความช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัย   
4. อาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ให้ความช่วยเหลือในด้านการให้บริการตรวจ

ซ่อมรถข้ันพื้นฐาน  
5. อาสาสมัครต ารวจชุมชนจะเป็นก าลังคอยช่วยดูแลความเรียบร้อยทางด้านการจราจรภายใน

ปั๊มน้ ามัน ปตท.และดูแลความเรียบร้อยภายในชุมชน  
 เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติประจ าจุดบริการจะได้รับการอบรมในเรื่องความปลอดภัยทางถนนก่อนการ
ปฏิบัติงานจริง เพ่ือให้เกิดทักษะในการช่วยเหลือผู้ อ่ืน โดยส่วนใหญ่สมัครใจที่จะปฏิบัติหน้าที่นี้ แต่ยังคง
ต้องการพัฒนาทักษะความรู้ในเรื่องกฎหมายการจราจร และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางถนนเพิ่มข้ึน 
 ลักษณะความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นในพ้ืนที่ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับ การขับขี่ โดยประมาท เช่น การขี่
รถจักรยานยนต์ ไม่สวมหมวกนิรภัยขับรถย้อนศร รถกระบะบรรทุกสิ่งของน้ าหนักเกิน คุยโทรศัพท์ขณะขับขี่ 
เป็นต้น ซึ่งการจัดการของเจ้าหน้าส่วนใหญ่ไม่ได้มีการตักเตือนหรือลงโทษ เนื่องจากเป็นเพียงจุดบริการ ไม่
สามารถจับหรือปรับได้ แต่ก็มีบางส่วนที่มีความเสี่ยงมากก็จะมีการตักเตือน บางรายต้องออกใบสั่ง เพ่ือเป็น
การป้องกันและควบคุมการเกิดอุบัติเหตุ 
 ซึ่งภายในจุดบริการได้มีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพ่ือให้บริการประชาชนที่ขับ
ขี่บนท้องถนน เช่น วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา บริการตรวจซ่อมรถ โรงพยาบาลในพ้ืนที่สนับสนุนยาสามัญ 
และเครื่องปฐมพยาบาล ต ารวจในพื้นที่ช่วยดูแลเรื่องความปลอดภัย เป็นต้น ท าให้ผู้เข้ามาใช้บริการรู้สึกสบาย
ใจและมีความปลอดภัยในการเดินทาง 
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2 หลักเกณฑ์การเลือกจุดตั้งจุดตรวจ/จุดบริการของหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ และองค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
   เกณฑ์ในการคัดเลือกคือ เน้นบริเวณที่เป็นจุดพักรถได้  และระยะทางอยู่ในช่วงที่เหมาะกับการพัก
จอด อยู่ในบริเวณถนนสายหลักจากกรุงเทพฯ สู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  อยู่ใกล้ที่ตั้งของส านักงานเทศบาล  
สถานีต ารวจย่อย โรงพยาบาลนครราชสีมา ปั้มน้ ามัน และหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน ฮุก 31 นครราชสีมา โดยมี
การตั้งด่านอยู่ 2 จุด คือ บริเวณปั๊มน้ ามัน ปตท. โคกกรวด และ หน้าส านักงานเทศบาลต าบลโคกกรวด  เหตุที่
เลือกการตั้งจุดบริการทั้งสองจุด คือ เป็นจุดที่อยู่บนเส้นทางสายหลัก  เป็นจุดกึ่งกลางของการเดินทาง และมี
ความสะดวกในการจัดตั้ง 

นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานของสถานศึกษามาตั้งจุดบริการตรวจซ่อมรถ ซึ่งเป็นโครงการทาง
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ตั้งจุดบริการ เช่น เช็คลมยาง ถ่ายน้ ามันเครื่อง เป่ากรอง เช็คน้ ามันเครื่อง เป็น
ต้น  
 3.ความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการอยู่ประจ าจุดตรวจ/จุดบริการ 

o ความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับการอยู่ประจ าจุดตรวจ/จุดบริการ 
  เห็นด้วยกับนโยบายของรัฐที่ให้มีการตั้งจุดตรวจ/จุดบริการช่วงเทศกาล เพราะเป็นการ
อ านวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางไปมา และเป็นการลดการเกิดอุบัติเหตุด้วย แต่ในการปฏิบัติงาน
ยังขาดบุคลากร งบประมาณท่ีจัดสรรให้ด าเนินงานยังน้อยเกินไป 

o ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการจุดตรวจ/จุดบริการ 
  การตั้งจุดตรวจ/จุดบริการ เป็นการอ านวยความสะดวกให้ผู้ที่เดินทางในช่วงเทศกาล ท าให้
รู้สึกสบายใจ และรู้สึกปลอดภัย เมื่อเกิดปัญหาเรื่องเส้นทางสามารถสอบถามได้ มีบริการที่หลากหลาย เช่น 
ตรวจซ่อมรถ บริการน้ าดื่ม กาแฟ สามารถจอดรถพักได้ แต่ควรมีป้ายบอกจุดบริการที่ชัดเจน และควรเข้มงวด
ในการตรวจจับผู้ที่ฝ่าฝืนกฎจราจรให้มากกว่านี้ 
 
 4. ผลการส ารวจปริมาณรถที่ผ่านและเข้าใช้บริการที่จุดตรวจ/จุดบริการ และพฤติกรรมของผู้ขับ
ขี่ยานพาหนะ ผ่านจุดตรวจ/จุดบริการ   

จากการส ารวจปริมาณรถท่ีผ่านและเข้าใช้บริการที่จุดตรวจ/จุดบริการ และพฤติกรรมของผู้ขับขี่
ยานพาหนะ ผ่านจุดตรวจ/จุดบริการ  ขององค์การบริหารต าบลนากลางโดยเฉพาะในจุดตรวจ/จุดบริการ ที่
เป็นจุดหลัก ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2554 จ านวน 21 ช่วงเวลา มีผลการศึกษาดังนี้ 

ปริมาณรถที่ผ่านที่จุดตรวจ/จุดบริการเทศบาลต าบลโคกกรวด พบว่า ประเภทรถท่ีมีปริมาณมากที่สุด 
คือ รถกระบะ/ปิ๊คอัพ คิดเป็นร้อยละ 47.6  รองลงมาได้แก่ รถเก๋ง รถจักรยานยนต์ รถโดยสาร  รถบรรทุก รถ
ตู้ และ รถสามล้อ คิดเป็นร้อยละ 25.0, 16.6, 4.4, 3.9, 2.2 และ 0.4 ตามล าดับ 
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ส่วนช่วงที่มีปริมาณรถผ่านจุดตรวจ/บริการ เทศบาลต าบลโคกกรวด  หนาแน่นมากที่สุด 5 ล าดับ 
ได้แก่   1) วันที่ 11 เมษายน 2554 เวลา 13.00-16.00 น. จ านวน 5833 คัน  2) วันที่ 11 เมษายน 2554 
เวลา 06.00-09.00 น. จ านวน 4808 คัน  3) วันที่ 16 เมษายน 2554 เวลา 13.00-16.00 น. จ านวน 2786 
คัน 4) วันที่ 17 เมษายน 2554 เวลา 13.00-16.00 น. จ านวน 2694 คัน 5) วันที่  13 เมษายน 2554 เวลา 
13.00-16.00 น. จ านวน 2556 คัน 

พฤติกรรมของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ผ่านจุดตรวจ/จุดบริการที่ท าการส ารวจ เทศบาลต าบลโคกกรวด  
ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2554 จ านวน 21 ช่วงเวลา พบว่า ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมเหมาะสม คือ ขับขี่คน
เดียวสวมหมวกนิรภัยคิดเป็นร้อยละ 45.8 รองลงมา คือ  ขับข่ีสองคนสวมหมวกนิรภัยทั้งสองคน ร้อยละ 22.4  
ในขณะที่ ขับขี่คนเดียวไม่สวมหมวกนิรภัย, ขับขี่สองคนไม่สวมหมวกนิรภัยทั้งสองคน, ขับขี่สองคนสวมเฉพาะ
คนขับ ซ้อนเกิน และขับขี่สองคนสวมเฉพาะคนซ้อน จ านวน คิดเป็นร้อยละ 13.8, 8.3, 6.1, 2.6 และ1.1 
ตามล าดับ นอกจากนี้ยังมีพฤติกรรมเสี่ยงอ่ืนๆ เช่น ขับรถย้อนศร สูบบุหรี่ขณะขับรถ ไม่มีไฟหน้ารถ อุ้มเด็ก
ในขณะขับขี่ โดยจุดบริการไม่มีการจัดการพฤติกรรมเสี่ยงดังกล่าว แต่ก็พบว่า มีการตักเตือนและให้ใบสั่งปรับ
ส าหรับรถท่ีขับเร็วเกินก าหนด  

พฤติกรรมของผู้ขับรถกระบะ/ปิ๊คอัพผ่านจุดตรวจ/จุดบริการที่ท าการส ารวจ ในทัศนวิสัยที่สามารถ
สังเกตได้ พบว่า มีพฤติกรรมบรรทุกคนบริเวณกระบะหลังไม่รัดกุมปลอดภัย และ ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย คิดเป็น
ร้อยละ 3.6 และ 1.8 ตามล าดับ นอกจากนี้ยังมีพฤติกรรมเสี่ยงอ่ืนๆ ของผู้ขับรถกระบะ/ปิ๊คอัพ ที่พบเห็น 
ได้แก่ บรรทุกของสูง ยาวและจ านวนเกินขนาด ขับรถเร็วเกินก าหนด เปิดเพลงเสียงดัง บรรทุกคนเกินจ านวน 
ท าให้รถเอียง มีไฟหน้าข้างเดียว คนชรานั่งอยู่บนสัมภาระท้ายรถกระบะ ผู้โดยสารหลับบนกระบะด้านหลัง 
ผู้โดยสารบนรถมีอาการมึนเมา ยืนโหนท้ายรถกระบะ เป็นต้น ซึ่งจุดบริการไม่มีการจัดการพฤติกรรมเสี่ยง
ดังกล่าว 
 พฤติกรรมของผู้ขับขี่รถอ่ืนๆ พฤติกรรมการไม่คาดเข็มขัดนิรภัยของผู้ขับขี่รถประเภทอ่ืนๆ ยกเว้นรถ
กระบะ/ปิ๊คอัพ ในทัศนวิสัย ที่สามารถสังเกตได้ เมื่อเทียบอัตราส่วนระหว่างจ านวนรถทั้งหมดแยกแต่ละ
ประเภทรถ กับ จ านวนรถที่ผู้ขับขี่มีพฤติกรรมการไม่คาดเข็มขัดนิรภัยแยกรายประเภท พบว่า ส่วนใหญ่ เป็นผู้
ขับรถบรรทุกคิดเป็นร้อยละ 17.0 รองลงมา คือ รถโดยสาร รถตู้ และ รถเก๋ง คิดเป็นร้อยละ 14.9, 7.5 และ 5.6 

ตามล าดับ  นอกจากนี้ยังมีพฤติกรรมเสี่ยงอ่ืนๆ ดังนี้ รถเก๋ง  ได้แก่ โทรศัพท์ระหว่างขับรถ เสริมสวยระหว่าง
ขับรถ ขับรถย้อนศร เปิดเพลงเสียงดัง และขับรถเร็วเกินก าหนด ,รถบรรทุก ได้แก่ โทรศัพท์ระหว่างขับรถ จด
บนถนนเส้นหลัก รถมีสภาพเก่า ไม่มีผ้าสีแดงท้ายรถชัดเจน บรรทุกอ้อยเกินขนาด บรรทุกสิ่งของและมีคนนั่ง
บนท้ายรถ และคนอยู่ท้ายรถยื่นขาออกมานอกบริเวณ , รถโดยสาร ได้แก่ คุยโทรศัพท์ระหว่างขับรถ และ
บรรทุกของเกินขนาด และรถสามล้อ มีการบรรทุกสิ่งของเกินขนาด ซึ่งจุดบริการไม่มีการจัดการพฤติกรรม
เสี่ยงดังกล่าว เช่นกัน 

ลักษณะการใช้บริการและประเภท/จ านวนรถ จากการส ารวจ พบว่ามีรถมาใช้บริการจ านวน 145 
คัน โดยมีลักษณะการใช้บริการส่วนใหญ่  คือ ตรวจเช็คสภาพรถ/ซ่อมรถระดับพ้ืนฐาน คิดเป็นร้อยละ 76.6  
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รองลงมาคือ สอบถามเส้นทาง และ อาหาร/เครื่องดื่ม คิดเป็นร้อยละ 10.3 และ 9.0 ตามล าดับ ส่วน ประเภท
รถที่เข้ามาใช้บริการส่วนใหญ่ คือ รถกระบะ/ปิ๊คอ๊ัพ คิดเป็นร้อยละ 57.2 รองลงมาคือ รถเก๋ง และ 
รถจักรยานยนต์ คิดเป็นร้อยละ 34.5 และ 6.2 ตามล าดับ  
 ลักษณะการเรียกตรวจ จากการส ารวจข้อมูลใน 21 ช่วงเวลา พบว่ามีการเรียกตรวจ ตักเตือนและให้
ใบสั่งปรับส าหรับรถจักรยานยนต์ที่ขับเร็วเกินก าหนด จ านวน 2 คัน  
 
3.2. ข้อเสนอแนะ 

1. มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการขับขี่ปลอดภัย ให้มากข้ึนทั้งผ่านหอกระจายข่าว รายการวิทยุชุมชน  
โทรทัศน์ เพ่ือให้ประชาชนได้รับข้อมูลอย่างทั่วถึง 

2. มีป้ายบอกจุดบริการอย่างชัดเจน 
3. ควรมีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆในพ้ืนที่ในการร่วมมือในการท างานร่วมกัน เพ่ือ 

บริการประชาชนในจุดบริการช่วงเทศกาล เช่น โรงพยาบาล สถานีต ารวจ เป็นต้น 
4. ควรเพิ่มจุดบริการในช่วงเทศกาล เพ่ือให้ประชาชนในรับการดูแลอย่างทั่วถึง 
5. ควรเข้มงวดในการเฝ้าระวังเรื่องความปลอดภัยทางถนนให้มากข้ึน เช่น ควรควบคุม 

การขับขี่ต้องสวมหมวกนิรภัยเมาไม่ขับ ไม่ขับรถย้อนศร การบรรทุกคนบริเวณกระบะหลังไม่รัดกุมปลอดภัย 
เป็นต้น หากมีการฝ่าฝืนท าผิดกฎจราจรควรมีมาตรการในการจัดการที่เข้มงวดกว่านี้ เพื่อเป็นการสร้างระเบียบ
วินัยให้กับผู้ขับขี่ และลดการเกิดอุบัติที่จะน ามาซึ่งความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน 

6. ที่ผ่านมาการประชาสัมพันธ์เรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนค่อนข้างมีให้เห็นเยอะ แต่ยังม ี
ประชาชนบางส่วนยังไม่รับข้อมูลดังกล่าว ดังนั้นควรมีการปรับปรุงรูปแบบในการประชาสัมพันธ์ให้มีความ
หลากหลาย ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง และกระจายข้อมูลเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลอย่างทั่วถึง 

7. จากการตั้งจุดตรวจ/บริการ ที่ผ่านมาท าให้เห็นการสนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆ อย่างไม่เป็น
ทางการ เทศบาลควรส่งเสริมให้ภาคส่วนต่างๆมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการตั้งจุดตรวจ/บริการ เพื่อท าให้ผู้
ปฏิบัติหน้าที่มีก าลังใจมากขึ้น และ ช่วยประหยัดงบประมาณของเทศบาล 
 8. เทศบาลร่วมกับผู้น า และประชาชนในพื้นท่ี มีการจัดการจุดเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุก่อนถึงวัน
เทศกาล เช่น บริเวณแยกที่มีป้ายบัง ป้ายเตือนห้ามแซงในจุดอันตราย ป้านสะท้องแสงในจุดโค้ง เป็นต้น 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
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1.แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลการตั้งจุดตรวจ/จุดบริการของ อปท. 
โครงการ “ส ารวจพื้นที่กรณีศึกษาการตั้งจุดตรวจ/จุดบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงเทศกาลสงกรานต์” วันที่ 11-17 เมษายน 2554 

 

ช่วงเวลา…………………………วันที่………………………………สถานที่……………………………………………ผู้บันทึก....................................................... 
1.จักรยานยนต์และพฤติกรรมรถเสี่ยงของรถที่ผ่านด่าน 

จักรยานยนต์ 

จ านวน(คัน) 
พฤติกรรมสวมหมวกนิรภัย(คัน) ซ้อนเกิน 

1คน 
(คัน) 

พฤติกรรมเสี่ยงอ่ืนๆ 
(ระบุเป็นข้อความ) 

กรณีมีพฤติกรรมเสี่ยง
มีวิธีการจัดการ

อย่างไร 
(ระบุเป็นข้อความ) 

กรณีขับขี่คนเดียว กรณีขับขี่สองคน 

ไม่สวม 
(คัน) 

สวม 
(คัน) 

สวมเฉพาะ
คนขับ(คัน) 

สวมเฉพาะ
คนซ้อน(คัน) 

สวมทั้งสอง
คน(คัน) 

ไม่สวมท้ังสอง
(คัน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

         

รวม          
 
 

รหัสแบบสอบถาม 
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2.รถกระบะ/ปิ๊คอัพและพฤติกรรมรถเสี่ยงของรถที่ผ่านด่าน 
รถกระบะ/ปิ๊คอัพ 

จ านวน(คัน) 
 

ไม่คาดเข็มขัด 
(คัน) 

บรรทุกคนบริเวณกระบะหลัง 
ไม่รัดกุมปลอดภัยหรือมีพฤติกรรม

เสี่ยง  
(จ านวนคัน)  

ลักษณะพฤติกรรมเสี่ยง 
มีอะไรบ้าง 

กรณีมีพฤติกรรมเสี่ยงด่านมีวิธีการ
จัดการอย่างไร 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

รวม...................คัน รวม...................คัน รวม...................คัน   
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3. รถอื่นๆ 

ประเภทและจ านวน(คัน) 
 

ไม่คาดเข็มขัด 
(คัน) 

ลักษณะพฤติกรรมเสี่ยง 
มีอะไรบ้าง (ระบุข้อความ) 

ด่านมีวิธีการจัดการกับพฤติกรรม
เสี่ยงอย่างไร   (ระบุข้อความ) 

รถเก๋ง 
รวม…………คัน 

 
รวม…….คัน 

  
 

รถตู้ 
รวม…………คัน 

 
รวม…….คัน 

  

รถบรรทุก(สี่ล้อขึ้นไป) 
รวม…………คัน 

 
 

รวม…….คัน 

  

รถโดยสาร(รถทัวร์,บัส,โดยสารสี่ล้อ
,หกล้อ) 
รวม…………คัน 

 
 
รวม…….คัน 

  

สามล้อ 
รวม…………คัน 

 
 

รวม…….คัน 

  

รถไถนาพ่วงล้อ 
รวม…………คัน 

 
รวม…….คัน 

  

อ่ืนๆระบุ    
     รวม…………คัน 

 
รวม…….คัน 
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4. ลักษณะการใช้บริการและประเภท/จ านวนรถ 
ลักษณะการใช้บริการ 

 
ประเภทและจ านวนรถ  

มอไซด์ 
(คัน) 

กระบะ 
(คัน) 

รถเก๋ง 
(คัน) 

รถตู้ 
(คัน) 

รถบรรทุก 
(คัน) 

รถโดยสาร 
(คัน) 

อ่ืนๆ 
(คัน) 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

รวม        
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5.การเรียกตรวจ 
ลักษณะการเรียกตรวจของ จนท.

ด่าน ในกรณีผู้ขับขี่มีสถานะที่เสี่ยงต่อ
การก่อให้เกิดอุบัติเหตุ 

วิธีการจัดการ ประเภทและจ านวนรถ  
มอไซด์ 
(คัน) 

กระบะ 
(คัน) 

รถเก๋ง 
(คัน) 

รถตู ้
(คัน) 

รถบรรทุก 
(คัน) 

รถโดยสาร 
(คัน) 

อื่นๆ 
(คัน) 

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
รวม 
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6. จ านวน และลักษณะการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในวันที่ลงเก็บข้อมูล (ขอจาก อบต.หรือสถานีต ารวจ หรือแหล่งที่มี) 
จ านวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น รวม.................................... ครัง้ 

ลักษณะการเกิดอุบัติเหตุ ผลที่เกิดขึ้น(ถ้ามีข้อมูล) (บาดเจ็บเล็กน้อย/หนัก/เสียชีวิต) 
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ข้อสังเกตอ่ืนๆ 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.......................................................................................................................................................................................................... 
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ช่วงเวลาในการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ 

วันที่ จ านวน 
ช่วง 

ช่วงเวลา หมายเหตุ การเลือกช่วงเวลาในการเก็บข้อมูลจาก
พฤติกรรมของผู้เดินทาง เริ่ม สิ้นสุด 

11 เมษายน 54 1.   06.00 09.00 ช่วงเวลาการเดินจากออกมาจากกทม. 
       2. 13.00 16.00 ช่วงเวลาการเดินจากออกมาจากกทม./กลับบ้าน 
 3. 19.00 21.00 ช่วงเวลาการเดินจากออกมาจากกทม./กลับบ้าน 
12 เมษายน 54 1.   06.00 09.00 ช่วงเวลาการเดินจากออกมาจากกทม./กลับบ้าน 
 2. 13.00 16.00 ช่วงเวลาการเดินจากออกมาจากกทม./กลับบ้าน 
 3. 19.00 21.00 ช่วงเวลาการเดินจากออกมาจากกทม./กลับบ้าน 
 4.    22.00 24.00 ช่วงเวลาการเดินจากออกมาจากกทม./กลับบ้าน 
13 เมษายน 54 1.   06.00 09.00 ช่วงเวลาการเดินจากออกมาจากกทม. 
 2. 13.00 16.00 คนออกจากบ้านไปเล่นน้้า และกลับเข้าบ้าน 
 3. 19.00 21.00 ช่วงเวลาการเดินจากออกมาจากกทม. 
14 เมษายน 54 1.  09.00 12.00 ออกจากบ้านไปเล่นน้้า  
 2. 15.00 18.00 กลับเข้าบ้าน 
15 เมษายน 54 1.  09.00 12.00 ออกจากบ้านไปเล่นน้้า  
 2. 15.00 18.00 กลับเข้าบ้าน 
16 เมษายน 54 1.  09.00 12.00 ออกจากบ้านไปเล่นน้้า  
 2. 13.00 16.00 กลับเข้าบ้าน 
 3. 19.00 21.00 วันเดินทางกลับ กทม. 
17 เมษายน 54 1.   06.00 09.00 วันเดินทางกลับ กทม. 
 2.  13.00 16.00 วันเดินทางกลับ กทม. 
 3. 19.00 21.00 วันเดินทางกลับ กทม. 
 4.   22.00 24.00 วันเดินทางกลับ กทม. 
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2.ประเด็นค าถามสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
โครงการ “ส ารวจพื้นที่กรณีศึกษาการตั้งจุดตรวจ/จุดบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วง

เทศกาลสงกรานต์”  
 
ชี้แจง  1.หากสัมภาษณ์ใครต้องระบุชื่อ สกุล ที่อยู่ ต้าแหน่ง  และวันที่ให้ข้อมูลไว้ด้วย 
           2.ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ บันทึกใส่สมุดบันทึกและจัดพิมพ์ ก่อนส่งงาน 
          3. ถ่ายภาพกิจกรรม สถานที่ บุคคลในด่าน จุดส้าคัญ พฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่ หรือ จุดเสี่ยงในพ้ืนที่  
เป็นต้น  และ ส่งภาพถ่าย ก่อนหรือพร้อม ข้อมูล  

 
ส่วนที่ 1 สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่อบต.ที่รับผิดชอบ 

1. ในอดีตที่ผ่านมามีการตั้งด่านอย่างไรบ้าง  กี่จุด ผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรบ้าง และในปี 2553 มี
อุบัติเหตุช่วงสงกรานต์กี่ครั้ง  

2. ท้าไม อบต./เทศบาล จึงได้มีการตั้งด่านตรวจ หรือ ด่านบริการ  และตั้งเพ่ืออะไร 
3. การตั้งด่านช่วงเทศกาลถูกบรรจุเป็นข้อบัญญัติของ อปท.ทุกปีหรือไม่ หรือขึ้นอยู่กับค้าสั่งจากใคร 
4. ในปีนี้มีวิธีการคัดเลือกจุดตั้งด่านอย่างไร 
5. ในปีนี้ อบต./เทศบาล มีการตั้งด่านกี่จุด อยู่ที่ไหนบ้าง บริเวณใด และท้าไมเลือกตั้งจุดเหล่านี้ 
6. ทราบสถิติข้อมูลอุบัติเหตุการเกิดอุบัติเหตุ และการตาย ในเขตอ้าเภอ หรือ จังหวัดหรือไม่อย่างไร 

และสาเหตุการตาย/บาดเจ็บส่วนใหญ่สาเหตุมาจากอะไร 
7. ในการตั้งด่านมีวิธีการคัดเลือกผู้ที่อยู่ประจ้าด่านหรืออาสาสมัคร อย่างไรบ้าง 
8. มีการวางแผนการตั้งด่านอย่างไร (มีการประชุมทีมงานหรือไม่อย่างไร มีการประสานกับหน่วยงาน

ใดบ้าง และใครต้องท้าอะไรบ้าง) 
9. งบประมาณมาจากแหล่งใดบ้าง /จ้านวนเท่าไหร่ (จากอบต./เทศบาลทั้งหมด หรือ มีหน่วยงานอื่นๆ

สมทบ เช่น ต้ารวจ/ศูนย์ความปลอดภัยทางถนนจังหวัด ./ส้านักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ./ส้านักงาน
เครือข่ายงดเหล้า เป็นต้น). 

10. มีการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ หรือ เทคโนโลยี จากหน่วยงานอื่นๆหรือไม่   
11. มีหน่วยงานใดเข้ามีส่วนร่วมในการตั้งด่านบ้าง และมีส่วนร่วมอย่างไรบ้าง 
12. การสนับสนุนของชุมชนมีอะไรบ้าง (เช่น การสนับสนุนอาหาร /เครื่องดื่ม /การมาเยี่ยมเยียนให้

ก้าลังใจ หรือ อื่นๆ) 
13.  ในช่วงเทศกาลสงกรานต์อบต./เทศบาล หรือก่อนเทศกาล มีการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ หรือ การ

ปรับปรุงสภาพแวดล้อมถนนหรือข้างถนนให้ปลอดภัย  ในเขตพ้ืนที่ดูแลของ อปท.ให้ปลอดภัยอย่างไร
บ้าง 
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14. ท่านมีความเห็นอย่างไรต่อ เรื่อง “ครม.เห็นชอบปี 54-63 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน”  
เช่น กิจกรรมการรณรงค์สวมหมวกกันน็อค 100%   ดี หรือไม่ดีอย่างไร และมีความเป็นไปได้หรือไม่ 
ที่จะน้ามาใช้ในท้องถิ่น 

15. ปัญหา/อุปสรรคในการตั้งด่านตรวจ หรือ ด่านบริการมีอะไรบ้าง มีแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างไร 
16. ท้าอย่างไรให้การตั้งด่านมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด และท้าให้เกิดความปลอดภัยทางถนนมากที่สุด 

 
ส่วนที่ 2 สัมภาษณ์ อปพร.  (สุ่มสัมภาษณ์อปพร.ที่อยู่ในจุดบริการ/จุดตรวจ 3 คน) 
เรื่อง พ้ืนฐานความรู้/ขอบเขตความสามารถของ อปพร. ในการจัดการความปลอดภัยทางถนน  

1. ท้าไมท่านถึงได้มาอยู่ประจ้าจุดตรวจ/จุดบริการ 
2. ท่านพอใจต่อบทบาทหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย  
3. ท่านได้รับสวัสดิการอะไรบ้าง และท่านพอใจต่อสวัสดิการที่ได้รับหรือไม่  
4. ท่านเคยผ่านการอบรมที่เก่ียวกับการปฏิบัติงานความปลอดภัยทางถนนอะไรบ้าง  

(เช่น การวินัยจราจร, การปฐมพยาบาล, การช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนน, และอ่ืนๆที่
เกี่ยวข้อง) 

5. ท่านมีความรู้ ความสามารถ ที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานความปลอดภัยทางถนนอะไรบ้าง 
6. ท่านยังขาดทักษะอะไรในการปฏิบัติงานความปลอดภัยทางถนน  
7. ท่านต้องการฝึกทักษะหรืออบรมด้านใดเพ่ิมเติม 
8. ปัญหา/อุปสรรคในการตั้งด่านตรวจ หรือ ด่านบริการมีอะไรบ้าง มีแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างไร 

9. ท้าอย่างไรให้การตั้งด่านมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด และท้าให้ท้าให้ผู้เดินทางมีความปลอดภัยมากที่สุด 
 

ส่วนที่ 3 สัมภาษณ์ความเห็นของ บุคลากรที่อยู่ประจ าด่าน 3 คน  (ยกเว้น อปพร. เช่น ต้ารวจ ,อสม, 
เจ้าหน้าที่อบต., เจ้าหน้าที่อนามัย,  ผู้น้า เป็นต้น) 

1. ท้าไมท่านถึงได้มาอยู่ประจ้าจุดตรวจ/จุดบริการ  
2. ท่านพอใจต่อบทบาทหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย  
3. ท่านได้รับสวัสดิการอะไรบ้าง และท่านพอใจต่อสวัสดิการที่ได้รับหรือไม่ 
4.  ปัญหา/อุปสรรคในการตั้งด่านตรวจ หรือ ด่านบริการมีอะไรบ้าง มีแนวทางในการแก้ปัญหา

อย่างไร 
5. ท้าอย่างไรให้การตั้งด่านมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด และท้าให้ผู้เดินทางมีความปลอดภัยมากท่ีสุด 

(ควรมีกิจกรรมอะไรเพ่ิมเติมบ้าง) 
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ส่วนที่ 4 สัมภาษณ์ ผู้ใช้บริการด่าน 7 คน (ผู้มาใช้บริการด่าน, ประชาชนที่อยู่ใกล้ด่าน, ผู้น้าชุมชน โดยให้
กระจายกลุ่มตัวอย่าง) 

1. ท่าน เคยใช้บริการด่านตรวจ/ด่านบริการ อะไรบ้าง (หรือ แค่ขับรถผ่าน) 
2. ในความคิดของท่านการตั้งด่านมีผลดี และผลเสียอย่างไรบ้าง 
3. ท้าอย่างไรให้การตั้งด่านมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด และท้าให้ผู้เดินทางมีความปลอดภัยมากท่ีสุด 

(ควรมีกิจกรรมหรือรูปแบบอะไรเพ่ิมเติมบ้าง) 
 

ส่วนที่ 5 การสังเกตการณ์รูปแบบกิจกรรมในด่านตรวจ/ด่านบริการ (สังเกต และถ่ายภาพ หรือ สอบถาม) 
1. บริเวณสภาพแวดล้อมรอบๆที่ตั้งด่านเป็นอย่างไร (บรรยายให้เห็นสภาพแวดล้อมอย่างชัดเจน ) 
2. ลักษณะการสัญจรบริเวณด่านหนาแน่นหรือไม่ อย่างไร  
3. มีกิจกรรมหรือการให้บริการอะไรบ้างเกิดขึ้นในด่าน / อย่างไร 
4. มีการจัดแบ่งเวรยามกี่กะ/กะละกี่ชั่วโมง/ และ กะละกี่คน  
5. มีการจัดสถานที่อย่างไรบ้าง  
6. วัสดุอุปกรณ์ที่ส้าคัญในด่านมีอะไรบ้าง เช่น เครื่องตรวจจับแอลกอฮอล์ ไฟสัญญาณจราจร 

อุปกรณ์ปฐมพยาบาล และอ่ืนๆ  
7. มีสวัสดิการในด่านมีอะไรบ้าง(ค่าเบี้ยเลี้ยงต่อกะ,ค่าอาหาร,เครื่องดื่ม) 
8. บุคลากรในด่านประกอบไปด้วยใครบ้าง/ก่ีคน (เป็นต้ารวจ , จนท.อบต.,อปพร. ผู้น้าชุมชน, 

ชาวบ้านธรรมดา) 
9. มีการแบ่งบทบาทหน้าที่แต่ละคนหรือไม่ อย่างไร 
10. มีการประสานงานกับด่านอื่นๆ ในเขต อบต./เทศบาล ของตนเองหรือไม่ ถ้ามีใช้วิธีใดในการ

ประสานงาน 
11. มีการประสาวนงานกับหน่วยงานอ่ืนๆหรือไม่ อย่างไร 
12. มีวิธีการจัดการกับกลุ่มเป้าหมายหรือผู้ผ่านด่านอย่างไรบ้าง เช่น คนไม่ใส่ 

หมวกกันน็อค หรือ คนเมาแล้วขับ หรือ ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย  หรือ รถกระบะที่บรรทุกคน
ด้านหลังไม่ปลอดภัย หรืออ่ืนๆ ที่เป็นการท้าผิดวินัยการจราจร  (เช่นการตักเตือน, การปรับ, 
จับกุม หรืออ่ืนๆ) 

13. การสนับสนุนของชุมชนมีอะไรบ้าง (เช่น การสนับสนุนอาหาร /เครื่องดื่ม /เต็นท์ด่าน/การมา
เยี่ยมเยียนให้ก้าลังใจ หรือ อื่นๆ) 

14. ในบริเวณใกล้ด่าน หรือ จุดส้าคัญ มีป้ายรณรงค์ เกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยทางถนนหรือไม่ 
อย่างไร 
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ส่วนที่ 6 กรณีมีการตั้งด่านของต ารวจในเขตพื้นที่ อบต. หรือ เทศบาล (เช่น อบต.โคกกรวด และ อบต.เขา
สวนกวาง) สัมภาษณ์ต้ารวจที่ด่าน 1 คน 

1. มีที่มาของการตั้งด่านอย่างไร ท้าไมจึงเลือกจุดนี้ในการตั้งด่าน มีค้าสั่งของ ศูนย์ความปลอดภัย
ทางถนนจังหวัดหรือไม่ 

2. แหล่งงบประมาณ/แหล่งสนับสนุน 
3. ด่านท้าหน้าที่อะไรบ้าง  
4. มีกิจกรรมส้าคัญอะไรบ้าง 
5. มีการประสานงานกับกลุ่ม องค์กรใดบ้าง อย่างไร 
6. อบต./เทศบาลมีส่วนร่วมอย่างไร/สนับสนุนอย่างไร 
7. ปัญหา/อุปสรรคในการตั้งด่านตรวจ หรือ ด่านบริการมีอะไรบ้าง มีแนวทางในการแก้ปัญหา

อย่างไร 
8. ท้าอย่างไรให้การตั้งด่านมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด และท้าให้ผู้เดินทางมีความปลอดภัยมากท่ีสุด 

(ควรมีกิจกรรมหรือรูปแบบอะไรเพ่ิมเติมบ้าง) 
 

ส่วนที่ 7 ข้อมูลมือสองขอจากหน่วยEMS หรือ ในบันทึกประจ าวันของด่าน( ระบุที่มาของข้อมูล ขอช่วงวัน
สุดท้าย) 

1.มีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในเขต อบต./เทศบาล จ้านวนเท่าไหร่ มีสาเหตุจากอะไร และมีรถประเภทใดท่ี
ประสบอุบัติเหตุ 

2.ผลของอุบัติเหตุเป็นอย่างไรบ้าง ตาย/บาดเจ็บ เท่าไหร่     
** หมายเหตุ ในข้อนี้ขอข้อมูลช่วงวันที่ 17 เย็นๆก็ได้ 
  

ส่วนที่ 8 ข้อสังเกตทั่วไป  (ส้าหรับผู้บันทึกข้อมูล) 
1. สิ่งที่น่าสนใจ หรือ จุดเด่น ในการตั้งด่านหรือจุดตรวจ ของอบต. หรือ เทศบาล มีอะไรบ้าง 

อย่างไร 
2. สิ่งที่ไม่ดี/จุดด้อย ในการตั้งด่านหรือจุดตรวจ ของอบต. หรือ เทศบาล มีอะไรบ้าง อย่างไร 
3. พฤติกรรมความเสี่ยง/ความไม่ปลอดภัย ทางถนนในพ้ืนที่ ที่ท่านสังเกตเห็น มีอะไรบ้าง 
4. ข้อเสนอแนะต่อการตั้งด่านให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด และท้าให้ผู้เดินทางมีความปลอดภัยมาก

ที่สุด มีอะไรบ้าง 
 
 
 

ขอบคุณผู้ให้ข้อมูลทุกท่าน 
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ภาคผนวก ข  
รายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ 
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รายช่ือผู้ให้สัมภาษณ์ 
 

1. นายอ้านาจ  พิศนอก  รองปลัดเทศบาลด้าบลโคกกรวด ส้านักงานเทศบาลโคกกรวด  จังหวัด
นครราชสีมา  สัมภาษณ์วันที่ 11 เมษายน 2554 

2. นายศิริศักดิ์  ประสงค์ทรัพย์  เจ้าหน้าที่ดับเพลิง  ส้านักงานเทศบาลโคกกรวด  จังหวัด
นครราชสีมา สัมภาษณ์วันที่ 11 เมษายน 2554 

3. นายรี  ขอสูงเนิน  อาสาสมัครต้ารวจชุมชน ต.โคกกรวด  สัมภาษณ์วันที่ 11 เมษายน 2554 
4. นายภานุวัฒน์ บวรสิริโกศล  นักศึกษาระดับปวส. ชั้นปีที่ 2 แผนกเครื่องกล     เทคนิคยานยนต์  

วิทยาลัยเทคนิค  จังหวัดนครราชสีมา สัมภาษณ์วันที่ 14 เมษายน 2554 
5. นายจ้าลอง  ขันโคกกรวด  หัวหน้าชุดหมู่บ้าน อาสาสมัครต้ารวจชุมชน (อสตร.) ต.โคกกรวด  
6.  รท.ทรงศักดิ์  นามวงษ์  รองสวป.สภ.โพธิ์กลาง สัมภาษณ์วันที่ 12 เมษายน 2554  
7.  อ.พิพัฒน์  สัจจา  อาจารย์แผนกช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา  สัมภาษณ์วันที่  11 

เมษายน พ.ศ. 2554  
8. นายศิริชัย  ดุงโคกกรวด  พนักงานดับเพลิงเทศบาลโคกกรวด  สัมภาษณ์วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 

2554 
9. คุณชะลอ  เพชรอิฐ เป็นคนจังหวัดสมุทรสาคร ผู้เข้ามาใช้บริการ 
10. คุณศิริรัตน์   ลิ้มประวัธต์  จ.สุโขทัย ผู้เข้ามาใช้บริการ  
11. คุณนภดล  พงพันธ์  จ.นครราชสีมา ต.โคกรวด  ก้าลังเดินทางไปจังหวัดอุดรธานี 
12. คุณเรืองทิพย์  เรืองสอน  ลูกสาวเจ้าของปั๊มน้้ามัน ปตท. โคกกรวด 
13. นายกิติพงษ์  วชิโรหพันธ์  อายุ 25 ปี  อาชีพช่างเชื่อม  ต.โคกกรวด 
14. นายวุฒิพงศ์  มุ่งพันกลาง  อาชีพรับเหมาทั่วไป  ต.โคกกรวด 
15. นายวีรวัฒน์  วงศ์พาณิชย์  อาชีพธุรกิจส่วนตัว(ซักรีด) ต.โคกกรวด  สัมภาษณ์วันที่ 17 เมษายน 

พ.ศ.2554 
16. คุณชุลีพร  มากกุญชร  นักวิชาการสาธารณะสุข  จ.นครสวรรค์  มาเยี่ยมญาติที่ ต.โคกกรวด  

สัมภาษณ์วันที่ 16 เมษายน พ.ศ.2554 
17. นายอิทธิพล  เหล่าช้านิ  หัวหน้าห้องฉุกเฉิน  โรงพยาบาลโคราชเมโมเรียล 
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ภาคผนวก ค 
ประมวลภาพกิจกรรม 
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ประมวลภาพกิจกรรม 
 

 
 

อุปกรณ์ที่ส้าคัญประจ้าจุดตรวจ/บริการ 
 

 
 

จุดตรวจ/บริการ ตั้งอยู่บริเวณสถานีบริการน้้ามัน 
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เจ้าหน้าที่ ฮุก 31 
 

 
 

นักศึกษาลงเก็บข้อมูลที่จุดตรวจ/บริการ 
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