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ค าน า 
 

รายงานโครงการ “ส ารวจพื้นที่กรณีศึกษาการตั้งจุดบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วง 
เทศกาลสงกรานต์” เพ่ือศึกษาหลักเกณฑ์โดยทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการตั้งจุดบริการ 
เพ่ือส ารวจพฤติกรรมในการตั้งจุดบริการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในพ้ืนที่กรณีศึกษา  เพ่ือค้นหาและถอด
บทเรียนแนวทางการตั้งจุดบริการในกรณีศึกษาที่ดี  เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการตั้งจุดบริการของพ้ืนที่
กรณีศึกษา และ เพ่ือศึกษาการใช้งบประมาณในการท ากิจกรรมที่เกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

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 กับทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง  

รายงานฉบับนี้เป็นการศึกษารายงานโครงการ “ส ารวจพื้นที่กรณีศึกษาการตั้งจุดบริการขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงเทศกาลสงกรานต์” กรณีศึกษาอบต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา  เนื้อหา
รายงานประกอบด้วย 3 บท คือ บทที่ 1 บทน า  บทที่ 2 ผลการศึกษา บทที่ 3 บทสรุปและข้อเสนอแนะ   

คณะผู้ศึกษาฯ ขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ ผู้น า อปพร. ในเขต อบต. ทต. 
สถานีต ารวจ สถานีอนามัย และผู้ที่เก่ียวข้อง   คุณหมอสมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ คุณหมอธนพงศ์ จินวงษ์ นักวิชาการ
ศูนย์วิชาการความปลอดภัยทางถนนและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่มิได้เอ่ยนาม ที่ทั้งให้ความร่วมมือในการเก็บ
มูลเป็นอย่างดี รวมทั้งให้ข้อแนะน าในแง่มุมในการศึกษา  
 
 
         คชษิณ สุวิชา   และคณะ 
                   พ.ศ. 2554 
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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
ในการประเมินความคุ้มค่าในการตั้งจุดบริการและหากมีกรณีศึกษาที่ดี อาจเป็นแนวทางในการให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยทั่วไปมีแนวทางในการตั้งจุดบริการที่มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
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

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

ขอนแก่น ต าบลที่ห่างจากถนนสายหลัก 4. องค์การบริหารต าบลค าม่วง  
อ าเภอเขาสวนกวาง 

ต าบลที่ติดกับถนนสายรอง 5. องค์การบริหารต าบลเขาสวนกวาง  
อ าเภอเขาสวนกวาง 

6. องค์การบริหารต าบลสวนหม่อน  
อ าเภอมัญจาคีรี 

ชัยภูมิ ต าบลที่ติดถนนสายหลัก 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 ารวจพื้นที่กรณีศึกษาการตั้งจุดบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

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

1.1.บริบทพ้ืนที่ศึกษา1 
 ต าบลนากลางเป็น1ใน11ต าบลในเขตสูงเนินจังหวัดนครราชสีมา รับผิดชอบพ้ืนที่ครอบคลุม 9 
หมู่บ้าน มีอาณาเขตอยู่ติดกับท้องถิ่นใกล้เคียง 4 ส่วน คือ เทศบาลต าบลกุดจิก, องค์การบริหารส่วนต าบลกุด
จิก,องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลโคกกรวด อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา องค์การบริหารส่วนต าบลสูง
เนิน และองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลหนองตะไก้ ดังนี้  
 ทิศเหนือ  จรดเทศบาลต าบลกุดจิก และ ต าบลกุดจิก อ.สูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา  
 ทิศตะวันออก  จรดต าบลต าบลโคกกรวด อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา     
 ทิศตะวันตก  จรดต าบลสูงเนิน อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา   
 ทิศใต ้  จรดต าบลหนองตะไก้ อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา   
 โดยต าบลนากลางอยู่ห่างจากที่ว่าการอ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมาไปทางทิศตะวันออก เป็น
ระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร มีจ านวนประชากรทั้งสิ้น 5,934 คน แบ่งเป็นชาย 2,835 คน หญิง 3,090 
คน ต าบลนากลาง มีพ้ืนที่ต าบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทยประมาณ 33,063 ไร่ หรือ 52.90 ตาราง
กิโลเมตร เป็นเขตปกครององค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง ประมาณ 33,063 ไร่ หรือ 52.90 ตาราง
กิโลเมตร สภาพทางภูมิศาสตร์ สภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบสูงสลับกับที่ราบลุ่มเป็นช่วง ๆ โดยทอดตัวลาดจาก
ทางด้านทิศใต้สู่ด้านทิศเหนือของต าบล ลักษณะภูมิอากาศ ฤดูร้อนอากาศร้อนจัด ฤดูฝนมีฝนตกน้อย ฤดูหนาว
อากาศหนาว 

สภาพเศรษฐกิจและสังคมประชาชนในเขตต าบลนากลางร้อยละ 75 ประกอบอาชีพทางการเกษตร 
ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญได้แก่ ข้าว ข้าวโพด มันส าปะหลัง ซึ่งเป็นรายได้หลักของประชาชน นอกจากนี้
ยังประกอบอาชีพนอกเหนือจากการเกษตร ได้แก่ อาชีพค้าขาย รับจ้างในภาคอุตสาหกรรม ภาคพาณิชย์และ
บริการ 
 สภาพทางสังคม ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนในต าบลและต าบล
                                                           
1

 แหล่งข้อมูล: www.thainame.net/weblampang/naklangs ค้นเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2554 

http://www.thainame.net/weblampang/naklangs%20ค้น
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ใกล้เคียงเป็นแบบระบบเครือญาติ ยึดมั่นขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น การตั้งบ้านเรือนส่วน
ใหญ่เป็นกลุ่มโดยมีวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน ซึ่งมีวัดที่มีพระอยู่จ าพรรษาจ านวนทั้งสิ้น 4 วัด คือ วัดนากลาง, 
วัดนาใหญ่, วัดห้วยตะคร้อ และวัดหนองบอน  
 สถานศึกษา ในเขตต าบล มี 4 แห่ง คือ โรงเรียนบ้านนากลาง, โรงเรียนบ้านนาใหญ่,โรงเรียนบ้าน
หนองบอนและโรงเรียนบ้านห้วยตะคร้อ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซ่ึงอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วน
ต าบลนากลางอีก 3 แห่ง คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนากลาง, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาใหญ่, ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านหนองบอน และด้านสาธารณสุข มีสถานีอนามัย1แห่งและสถานพยาบาลเอกชน 4 แห่ง  
 จุดเด่นของพ้ืนที่ (ที่เอ้ือต่อการพัฒนาต าบล) ตั้งอยู่ในอ าเภอสูงเนิน มีถนนสายมิตรภาพผ่านและสภาพ
ภูมิประเทศที่มีแหล่งน้ าทางธรรมชาติหลายแห่ง ซึ่งอ าเภอสูงเนินถูกก าหนดให้เป็นเขตอุสาหกรรมและต าบลนา
กลางได้มีการจัดตั้ง โครงการเขตอุตสาหกรรมนวนคร จ.นครราชสีมา ครอบคลุมพ้ืนที่ถึง 1,610 ไร่ ท าให้
ประชากรมีงานท าไม่ต้องเข้าไปหางานท าต่างถิ่น  
 บุคลากรส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลนากลางมีท้ังหมด 35 คน ประกอบด้วย 

1. เจ้าหน้าที่ประจ าส านักงานปลัด  6  คน 
2. เจ้าหน้าที่การคลัง    9  คน 
3. เจ้าหน้าที่ฝุายโยธา    5 คน 
4. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข    5 คน 
5. เจ้าหน้าที่การศึกษา    8 คน 
6. เจ้าหน้าที่ฝุายเกษตร    2 คน 

 
1.2.ความเป็นมาของการตั้งจุดบริการ 
 เนื่องจากช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุกปีเป็นวันหยุดราชการ คนส่วนใหญ่จะเดินทางกลับ

บ้าน ท าให้การจราจรคับคั่ง เกิดอุบัติเหตุทางถนนสูง ซึ่งจังหวัดนครราชสีมาเป็นเส้นทางหลักในการเดินทางไป
ยังจังหวัดต่างๆ จึงมีการจราจรที่คับคั่งและเกิดอุบัติเหตุเป็นประจ า  
  เพ่ือเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลด าเนินการมาตรการปูองกันและลดอุบัติเหตุในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ ทางองค์การบริหารส่วนต าบลนากลางจึงได้ต้ังจุดบริการ เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้
เดินทางในช่วงเทศกาล และลดการเกิดอุบัติเหตุในท้องถนน ลักษณะการให้บริการของจุดบริการ เช่น การ
สอบถามข้อมูล  การช่วยเหลืออุบัติเหตุ รวมทั้งมีการตักเตือน ผู้ขับขี่ที่ไม่สวมหมวกนิรภัย ขี่รถย้อนศร เป็นต้น 
เพ่ือเป็นการปูองกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้  ซึ่งจุดหลักตั้งอยู่ริมถนนมิตรภาพมี 1จุด และจุดบริการ
หมู่บ้านและชุมชน 2 จุด 
 
 

1.3.กระบวนการเตรียมการตั้งจุดบริการ 
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ก่อนถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์มีการประชุมชี้แจงข้อปฏิบัติ อบรมความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น การฝึกวินัยจราจร และมีการฝึกปฏิบัติจริงเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่อยู่
ประจ าจุดบริการเกิดทักษะ และมีความรู้น าปฏิบัติจริงในการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ 

การคัดเลือกผู้ที่อยู่ประจ าด่าน คัดเลือกจากความสมัครใจที่จะเข้าร่วม โดยการคัดเลือกจาก
อาสาสมัคร 2 หน่วย  คือ อาสาสมัครปูองกันฝุายพลเรือน(อปพร) และต ารวจบ้าน(ตร.บ.)  

นอกจากนี้ยังได้ประสานงานกับอ าเภอ ต ารวจในพ้ืนที่ มลูนิธิ หน่วยกู้ชีพ (EMS) เพ่ือช่วยอ านวยความ
สะดวกในการให้บริการประชาชน ส่วนต ารวจในพื้นแม้ไม่ได้อยู่ประจ าที่จุดบริการ แต่จะเข้ามาดูแลความ
ปลอดภัยและสอบถามข่าวกับเจ้าหน้าที่ท่ีอยู่ประจ าจุดบริการตลอด 
 แหล่งงบประมาณ เป็นการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบลนากลางทั้งหมด ประกอบด้วย
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานประจ าจุดบริการ 18,400 บาท ค่ากรวยจราจร ขนาด 60 ซม.จ านวน 60 อัน 
40,800บาท ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ผ้าเย็น ส าหรับผู้ขอรับบริการ 4,000 บาท ค่าปูายประชาสัมพันธ์/วัสดุ
โครงการ 1,000  บาท รวมงบประมาณท้ังสิ้น 64,200 บาท 

นอกจากนี้ในส่วนการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ก่อนถึงช่วงเทศกาล
สงกรานต์มีการเดินรณรงค์เปิดศูนย์ความปลอดภัยบนท้องถนน  เพ่ือประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือจาก
ประชาชนในการขับขี่ถูกกฎจราจร นอกจากนี้ในปี 2552 ได้มีการ ปรับปรุงถนนให้ดีขึ้น เพ่ือให้เกิดการสัญจร
ทางถนนที่สะดวกและปลอดภัยมากยิ่งข้ึน 

 
1.4.รูปแบบการตั้งจุดบริการ 

 รูปแบบการตั้งจุดตรวจ/บริการที่นี่จุดบริการ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เดินทางบน
ท้องถนน เช่น ถามเส้นทาง ให้บริการเครื่องดื่ม กาแฟ เป็นต้น  จุดบริการต าบลนากลาง ที่ตั้งอยู่ริมถนน
มิตรภาพฝั่งขาเข้ากรุงเทพ ติดทางเลี้ยวเข้าหมู่บ้านนากลาง เยื้องๆสะพานลอย (ทราบว่าแต่เดิมเคยตั้งอยู่ใต้
สะพานลอย แต่ย้ายมาอยู่บริเวณนี้เพราะมีปัญหากับร้านขายข้าวแกง เนื่องจากแม่ค้าอ้างว่าพอมีด่านมาตั้งแล้ว
ขายไม่ได้)  
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ภาพที่ 1 ที่ตั้งจุดบริการ  
 

บริเวณถนนเป็นถนนคู่ขนาน บริเวณที่ตั้งจุดบริการ ยังเป็นจุดรับส่งผู้โดยสาร รถโดยสารประจ าทางและรถ
รับส่งคนงานอีกด้วย นอกจากนี้จุดบริการยังอยู่ใกล้กับทางแยกและบริเวณที่กลับรถเข้าโคราช มีปูายบอกจุด
บริการเป็นปูายไวนิล มีปูายสัญญาณไฟ (จุดตรวจ อบต.นากลาง) สามารถมองเห็นได้ในระยะไกล  

สภาพการจราจรค่อนข้างคล่องตัว รถสามารถเคลื่อนตัวได้ในความเร็วปกติ ถนน ณ จุดที่ตั้งจุดบริการ 
แต่ก็ยังมีการขับรถย้อนศรเป็นจ านวนมาก ไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์ รถยนต์หรือแม้กระทั่งรถบรรทุกขนาด
ใหญ่  จากการสอบถามทราบว่าจุดกลับรถอยู่ไกลมากและในช่วงเทศกาลรถฝั่งขาออกจะหนาแน่นมากสามารถ
กลับรถได้ยากและมีอันตรายกว่าการขับรถย้อนศร ส่วนกิจกรรมที่ให้บริการในจุดบริการ เป็นจุดบริการ
ประชาชน ให้ข้อมูลเรื่องเส้นทาง บริการเครื่องดื่ม และการปฐมพยาบาลฉุกเฉิน 
  ลักษณะการจัดสถานที่ มีเต็นท์ส าหรับจุดบริการ ภายในมีเครื่องดื่ม ได้แก่ น้ าเปล่า น้ าอัดลม 
เครื่องดื่มชูก าลัง กาแฟฯและบะหมี่กึ่งส าเร็จรูปให้บริการ มีกระติกน้ าร้อน ถ้วยชาม ช้อนส้อมพร้อมให้บริการ  
มีโต๊ะเก้าอ้ีส าหรับนั่งพัก มีกล่องปฐมพยาบาล รถกู้ชีพ พร้อมอาสาสมัครที่ผ่านการอบรมมีใบอนุญาต  หน้าจุด
บริการมีปูายไฟ “จุดตรวจ อบต.นากลาง” เป็นจุดสังเกต มีกรวยตั้งแบ่งเส้นทางจราจรและมีรั้วราวเหล็ก และ
มีปูายไวนิลส าหรับแสดงจุดบริการประชาชน 
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ภาพที่ 2 รูปแบบการตั้งจุดบริการ  
 

1.5.การจัดการภายในจุดบรกิาร 
 บุคลากรในจุดบริการ ประกอบด้วย อปพร. 4  นาย/กะ เจ้าหน้าที่ อบต. เจ้าหน้าที่ทีมกู้ชีพ และผู้น า
ชุมชนซึ่งจะเข้ามาเยี่ยมเยียนถามข่าวไม่ได้มาอยู่ประจ า  การจัดแบ่งเวรยาม แบ่งเป็น 3 กะ กะละ 8 ชั่วโมง 
โดยแบ่งเป็นช่วงเวลา ดังนี้ กะที่1 เวลา 6.00 น.-14.00 น.  กะที่ 2 เวลา 14.00 น. -22.00 น และ กะที่3 
เวลา 22.00 น.-06.00.น.  โดยมีเจ้าหน้าที่อยู่ประจ ากะละ 4 คน(เฉพาะเจ้าหน้าที่ อปพร.)และมีหน่วยกู้ชีพ 
(EMS.) ในการผลัดเปลี่ยนกะ และมีเจ้าที่ อบต.มาตรวจเวรยามพร้อมจ่ายเบี้ยเลี้ยง 200 บาท/คน/กะ การแบ่ง
หน้าที่  ยังไม่มีการระบุบทบาทในการปฏิบัติหน้าที่อย่างชัดเจน ว่าใครท าหน้าที่อะไร แต่เจ้าหน้าที่ทุกคน
สามารถบอกเส้นทางและให้ความช่วยเหลือได้เป็นอย่างดี ในด้านสวัสดิการส าหรับเจ้าหน้าที่ที่อยู่ ประจ าจุด
บริการ ประกอบด้วย  เบี้ยเลี้ยง 200 บาท/คน/กะ อาหารและเครื่องดื่มภายในจุดบริการ โดยในจุดบริการ
พบว่ามีอุปกรณ์ส าคัญประกอบด้วย ปูายสัญญาณไฟ จุดตรวจ อบต.นากลาง อุปกรณ์ปฐมพยาบาล อาหาร 
เครื่องดื่มไว้บริการประชาชน 
 

ภาพที่ 3 อุปกรณ์ส าคัญในจุดบริการ 
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1.6. ศักยภาพ ของ อปพร. ในการจัดการความปลอดภัยทางถนน 
 ก่อนการปฏิบัติงานเรื่องความปลอดภัยทางถนน เจ้าหน้าที่ อปพร. ทุกท่าน ได้ผ่านการอบรม ใน
เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การฝึกวินัยจราจร โดยทางอ าเภอเป็นผู้ด าเนินการฝึกอบรมให้ ทักษะที่ได้รับ
จากการอบรม อปพร.สามารถมีความเหมาะ น ามาปฏิบัติได้จริง เนื่องจากในการฝึกอบรมแต่ละครั้งจะได้รับ
เอกสารและหนังสือเพ่ือน ากลับมาทบทวนศึกษาด้วยตนเองอีกครั้ง โดยส่วนใหญ่เห็นว่าทักษะและความรู้ที่
ได้รับจากการอบรมเพียงพอแล้ว ส่วนในด้านอุปสรรคในการปฏิบัติงาน บางครั้งในการปฏิบัติหน้าที่เมื่อมีการ
ตักเตือนผู้กระท าผิดกฎจราจร จะไม่ค่อยเชื่อฟังและไม่ปฏิบัติตาม  
  

1.7. ลักษณะและการจัดการพฤติกรรมเสี่ยงในจุดบริการ 
  พฤติกรรมเสี่ยงที่พบบริเวณจุดบริการ แยกเป็นประเภทรถได้ดังนี้ 

1. รถจักรยานยนต์ พฤติกรรมเสี่ยงที่พบคือ ไม่สวมหมวกนิรภัย สูบบุหรี่ขณะขับรถ ขับรถ 
มือเดียว ขับรถเร็วเกินก าหนด ผู้ขับมีอาการมึนเมา ไม่เปิดไฟเลี้ยว และไม่มีไฟหน้ารถ วิธีการจัดการของ
เจ้าหน้าที่ท่ีด่านจะเป็นการตักเตือน แต่บางรายก็ปล่อยไปไม่มีการจัดการใดๆ 

2.  รถกระบะ พฤติกรรมเสี่ยงที่พบคือ บรรทุกคนเกินจ านวน ผู้ที่นั่งข้างหลังรถกระบะ 
หยอกล้อกันและยืนขณะรถก าลังวิ่งอยู่  ขับรถเร็วเกินก าหนด บางรายบรรทุกสิ่งของเกิดก าหนด นอกจากนี้รถ
บางคันมีผู้คนนั่งข้างหลังมีอาการมึนเมา และมีรถบางคันขับรถย้อนศร แต่ทางด่านไม่ได้มีการจัดการปัญหา
ดังกล่าว 

3. รถเก๋ง พฤติกรรมเสี่ยงที่พบคือ คุยโทรศัพท์ขณะขับรถ และขับรถเร็ว ด้วยเป็นเพราะเป็น 
ถนนสายหลัก การจราจรหนาแน่นบางครั้งไม่สะดวกในการเรียกมาเพ่ือตักเตือน 

4. รถตู้ พฤติกรรมเสี่ยงที่พบคือ คุยโทรศัพท์ขณะขับรถ ปิดประตูรถไม่สนิท ไม่ได้มีการ 
จัดการปัญหาดังกล่าว 

5. รถบรรทุก พฤติกรรมเสี่ยงที่พบคือ ขับรถย้อนศร บรรทุกสิ่งของเกิน 2 เมตร คุย 
โทรศพัท์ขณะขับรถ ยังไม่มีการจัดการกับปัญหาดังกล่าว 

6. รถโดยสาร พฤติกรรมเสี่ยงที่พบคือ ขับรถย้อนศร คุยโทรศัพท์ขณะขับรถ  
7. รถสามล้อ พฤติกรรมเสี่ยงที่พบคือ ขับรถย้อนศร 
จะเห็นได้ว่าปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงที่เกิด ยังไม่ได้มีการจัดการแก้ปัญหาใดๆ เนื่องจาก ด่าน

ที่ตั้ง ณ จุดดังกล่าว เป็นเพียงจุดบริการ มีเพียงเจ้าหน้าที่ อบต. และ อปพร. เท่านั้นที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ประจ า
ด่าน ซึ่งไม่สามารถที่จะตักเตือนหรือลงโทษตามกฎหมายได้ 
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ภาพที่ 4 ลักษณะพฤติกรรมเสี่ยงรถที่ผ่านจุดบริการ 
 

1.8.  ความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนๆ และการสนับสนุนของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 ในการปฏิบัติงานได้มีการประสานกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกเส้นทางการจราจร 
และหน่วยกู้ชีพเข้ามาร่วมด้วยในบางวัน การประสานงานจะใช้วิทยุสื่อสารแจ้งเหตุด่วนและประสานหน่วยกู้ชีพ 
และบริษัทซีเกท ได้เอ้ือเฟ้ือเรื่องอาหารให้แก่เจ้าหน้าที่ท่ีอยู่เวรด้วย 
 ด้านการสนับสนุนจากชุมชน ส่วนใหญ่เป็นการสนับสนุนในเรื่องอาหารและเครื่องดื่ม บางคนก็เข้ามา
พูดคุยให้ก าลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน 
 

1.9. อุบัติเหตุทางถนน ในเขต อปท.2  
 อุบัติเหตุทางถนนเขตพ้ืนที่ต าบลนากลาง ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เกิดขึ้น 1 ครั้ง คือ วันที่ 12 
เมษายน พ.ศ 2554 เวลา 05.20 น. มีเหตุรถบรรทุกลูกชิ้นชนปูายทางออก แต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
2
 ข้อมูลมือสองจากบันทกึการปฏิบัติงานหน่วยกู้ชีพ และบันทึกการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อปพร. ปี 2554 
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ส่วนที่ 2 หลักเกณฑ์การเลือกจุดตั้งจุดบริการของ อปท. 
การตั้งจุดบริการประชาชน เป็นการอ านวยความสะดวกให้กับผู้ที่เดินทางกลับบ้าน และนักท่องเที่ยว 

นอกจากนี้เป็นการลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ด้วยการณรงค์ปูองกันการเกิดอุบัติเหตุ เมื่อพบเจอ
ผู้ท าผิดกฎจราจรเจ้าหน้าที่ก็จะช่วยตักเตือน และช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางถนนด้วยความรวดเร็ว ท าให้ผู้
เดินทางรู้สึกสบายใจ 
 ซึ่งการตั้งจุดบริการในช่วงเทศกาลถูกบรรจุไว้ ให้เป็นนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค าสั่ง
การปฏิบัติงานจะข้ึนอยู่นโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละสมัย 
 ส าหรับการเลือกจุดตั้งจุดบริการนั้นขึ้นอยู่กับความช านาญของเจ้าของพ้ืนที่ที่เข้าร่วม กับค าสั่งของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีจะพิจารณาจุดใดที่เหมาะสมในการจัดตั้งจุดบริการ โดยส่วนใหญ่จะพิจารณาจาก
เป็นบริเวณที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ มีการจราจรคับคั่ง และเป็นจุดที่สะดวกต่อการให้บริการด้านความ
ปลอดภัยทางถนนแก่ผู้ที่เดินทางไปมา 
 โดยในปีนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง มีการตั้งจุดบริการทั้งหมด 3 จุด ได้แก่  

1. จุดบริการประชาชน อบต.นากลาง ตั้งอยู่ติดถนนมิตรภาพ ฝั่งขาเข้ากรุงเทพ เยื้องๆสะพานลอย 
และทางเข้าหมู่บ้านนากลาง จุดตรวจหรือจุดบริการ เน้นการใช้มาตรการทางกฎหมาย (3ม 2ท 1ร) จะมี
เจ้าหน้าที่ต ารวจ ประจ าจุด ผลัดละ 4 คน วันละ 3 ผลัดๆ ละ 8 ชั่วโมง เป็นการบูรณาการการท างานร่วมกัน
ระหว่าง ฝุายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สาธารณสุข ฯลฯ มี 1.จุดอยู่ที่หน้าโรงงานสีเกท อ.สูงเนิน  
โดยจุดบริการประชาชน เป็นจุดเน้นการบริการประชาชนที่เดินทาง เช่น พักเหนื่อย สอบถามเส้นทาง บริการ
น้ าเย็น ผ้าเย็น เป็นต้น มอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้ง 

2. จุดตรวจ/จุดสกัดระดับหมู่บ้านตั้งบริเวณชุมชนบ้านนาใหญ่ หมู่ 2 ต.นากลาง 
3. จุดตรวจ/จุดสกัดระดับหมู่บ้านตั้งบริเวณชุมชนบ้านนาใหญ่พัฒนาหมู่ 6 ต.นากลาง 

 โดยจุดตรวจ/ จุดสกัด ในหมู่บ้าน มอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
การจัดตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดจะเน้นทางเข้า-ออก ของหมู่บ้าน เพ่ือควบคุม ก ากับ ดูแลราษฎรในหมู่บ้านให้
ปฏิบัติตามระเบียบ เช่น เมาสุรา ควบคุมสติไม่อยู่ ไม่สวมหมวกนิรภัยหรือรถมีสภาพไม่พร้อมขับข่ี เป็นต้น  
 จะเห็นได้ว่าการตั้งจุดบริการมีเพียงองคก์ารบริหารส่วนต าบลนากลาง และชุมชนเท่านั้นที่มีการตั้งจุด
บริการ ในส่วนของหน่วยงานอ่ืนๆไม่ได้มีการจัดตั้งจุดบริการเพ่ิมในรอบพ้ืนที่ต าบลนากลาง เป็นเพียงเข้ามา
ร่วมมือในลักษณะการสนับสนุน อาหาร เครื่องดื่ม อุปกรณ์ เช่น ต ารวจในพ้ืนที่จะมีสายตรวจเข้ามาดูแลเรื่อง
ความปลอดภัย โรงงานซีเกท สนับสนุนอาหารและเครื่องดื่ม หน่วยกู้ชีพเข้ามาช่วยในเรื่องการดูแลความ
ปลอดภัยทางถนน เป็นต้น 
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ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นของผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับจุดบริการ 
3.1.ความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับจุดบริการ 

 จากการสอบถามความคิดเห็นผู้ปฏิบัติงานประจ าจุดบริการเกี่ยวกับเรื่อง “ครม.เห็นชอบปี 54-63 
เป็นทศวรรษความปลอดภัยทางถนน” ซึ่งทางเจ้าหน้าที่เห็นด้วยกับแนวคิดนี้ เพราะจะได้ลดการเกิดอุบัติเหตุ
ในท้องถนนให้มีจ านวนน้อยลง และจะน าแนวคิดนี้มาปรับใช้กับการท างานในท้องถิ่น เช่น การใช้ พรบ.แต่งตั้ง
พนักงานดูแลเรื่องความปลอดภัยทางถนน การรณรงค์การสวมหมวกนิรภัยขณะขับข่ีรถจักรยานยนต์ เป็นต้น 
 นอกจากนี้จากการสอบถามเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานประจ าจุดบริการ ส่วนใหญ่ได้รับค าสั่ง
แต่งตั้งจากองค์การบริหารส่วนต าบลนากลางให้ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ทุกท่านที่มาปฏิบัติงาน
ต่างภาคภูมิใจและยินดีเข้ามาปฏิบัติงานในครั้งนี้ เพราะถือว่าเป็นอาสาสมัครท างานเพ่ือส่วนรวม เป็นความ
รับผิดชอบ และเป็นหน้าที่ที่ควรปฏิบัติ  
 บทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงาน จุดบริการจุดใหญ่จะมีเจ้าหน้าที่ อบต.และ อปพร. อยู่ประจ า ส่วนจุด
บริการในหมู่บ้านมอบหมายให้ผู้น าในชุมชนเป็นผู้ด าเนินการดูแลภายในชุมชน โดยมีเจ้าหน้าที่ต ารวจเข้ามา
ตรวจดูแลความสงบเรียบร้อยในแต่ละจุด ส่วนด้านสวัสดิการที่ได้รับ คือ เบี้ยเลี้ยง 200 บาท/คน/กะ 
นอกจากนี้ยังมีสวัสดิการเรื่องอาหารและเครื่องดื่มด้วย 
 ปัญหาและอุปสรรคในการตั้งจุดบริการบริการและแนวทางแก้ไข 

 ความคิดเห็นของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ อบต. ที่รับผิดชอบ 
1. เจ้าหน้าที่ยังไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่  ควรมีการสร้างความเข้าใจเก่ียวกับบทบาทหน้าที่ 

ความรับผิดของแต่ละฝุายให้ชัดเจน 
2. ยังขาดการประสานงานขอความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนๆ ดังนั้นควรจะมีการประสาน 

หน่วยงานใกล้เคียงเข้าร่วมด้วย เช่น สถานีอนามัย สาธารณสุข โรงเรียน เป็นต้น 
 ความเห็น อปพร. 

ในเรื่องการตักเตือนเมื่อมีผู้มีผิดกฎจราจร เช่น ไม่สวมหมวกนิรภัย ขับรถย้อนศร เป็นต้น 
หากเป็น อปพร.ตักเตือนจะไม่ค่อยเชื่อฟังนัก ในบทบาทการตักเตือนควรเป็นหน้าที่ของ
ต ารวจจะมีความน่าเชื่อถือมากกว่า 
 

 แนวทางการตั้งจุดบริการอย่างมีประสิทธิภาพ และท าให้เกิดความปลอดภัยทางถนน 
 ความคิดเห็นของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ อบต. ที่รับผิดชอบ 

1. ฝึกทักษะและอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยทาง 
ถนน และช่วยผู้อ่ืนได้ 

2. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนให้เคารพกฎจราจร ปฏิบัติตนอย่างถูกต้องในการ 
ขับข่ีรถบนท้องถนน 
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 ความคิดเห็นของ อปพร. 
เจ้าหน้าที่มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่ สามารถให้ค าแนะน า  

และมีทักษะในการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุทางถนน 
 ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 

เน้นการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรแก่ประชาชนทั่วไป  
 

3.2. ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการจุดบริการ 
 จากการสัมภาษณ์ผู้ที่มาใช้บริการที่จุดบริการประชาชน จ านวน 7 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นประชาชน
ที่ก าลังเดินทางกลับบ้านและไปเที่ยวต่างจังหวัด มีบางส่วนที่เป็นคนในพ้ืนที่ โดยเข้ามาใช้บริการด่าน เช่น รถ
ยางรั่วมาขอฝากรถ ขอหลบฝน ขอพักเหนื่อยเนื่องจากขับรถมาไกล เข้ามาถามทางและเข้ามาดื่มกาแฟ เป็น
ต้น  
 จากการสอบถามผู้มาใช้บริการที่จุดบริการ พบว่า บางคนไม่เคยใช้บริการตามจุดตรวจหรือจุดบริการ
ที่หน่วยงานราชการตั้งตามจุดต่างๆในช่วงเทศกาลเลย แต่เมื่อมาขอความช่วยเหลือจากจุดบริการ รู้สึกว่า การ
ตั้งจุดบริการในแต่ละจุดมีประโยชน์ต่อประชาชนที่สัญจรไปมาเป็นอย่างมาก สามารถเป็นที่พ่ึงของประชาชน 
เมื่อมีเรื่องเดือดร้อน และให้ค าแนะน าได้ ท าให้ปลอดภัยมากขึ้น 
 นอกจากนี้ยังได้สอบถามผู้มาใช้บริการที่จุดบริการเกี่ยวกับแนวทางการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 
และท าให้ผู้เดินทางมีความปลอดภัย ซึ่งได้มีข้อเสนอแนะหลากหลายรูปแบบ คือ  

1. ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หากเกิดกรณีฉุกเฉิน เจ้าหน้าที่ยังขาดรถ และอุปกรณ์ในการ
ช่วยเหลือ ดังนั้นควรมีการสนับสนุนอุปกรณ์การช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุเพ่ิมเติม เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพในการท างานของเจ้าหน้าที่ 

2. ชุมชนควรเข้ามามีบทบาทในการด าเนินงานมากกว่านี้ เช่น การจัดเวรเข้ามาอยู่ประจ าจุดบริการ 
และท างานร่วมกันกับ อบต. และเจ้าหน้าที่ อปพร. 
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ส่วนที่ 4 ผลการส ารวจปริมาณรถที่ผ่านและเข้าใช้บริการที่จุดตรวจ/จุดบริการ และพฤติกรรมของผู้ขับข่ี
ยานพาหนะ ผ่านจุดตรวจ/จุดบริการ  

จากการส ารวจปริมาณรถท่ีผ่านและเข้าใช้บริการที่จุดตรวจ/จุดบริการ และพฤติกรรมของผู้ขับขี่
ยานพาหนะ ผ่านจุดตรวจ/จุดบริการ  ขององค์การบริหารต าบลนากลางโดยเฉพาะในจุดตรวจ/จุดบริการ ที่
เป็นจุดหลัก ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2554 จ านวน 20 ช่วงเวลา มีผลการศึกษาดังนี้ 

4.1 ปริมาณรถที่ผ่านจุดบริการ 

ปริมาณรถที่ผ่านที่จุดตรวจ/จุดบริการอบต.นากลาง พบว่า ประเภทรถที่มีปริมาณมากที่สุด คือ รถ
กระบะ/ปิ๊คอัพ คดิเป็นร้อยละ 41.1  รองลงมาได้แก่ รถเก๋ง รถจักรยานยนต์ รถโดยสาร  รถบรรทุก รถตู้ และ 
รถสามล้อ คิดเป็นร้อยละ 20.7, 17.9, 9.0, 7.1, 3.8 และ 0.5 ตามล าดับ (ดังแผนภูมิภาพที่ 1) 

 

 
 

แผนภูมิภาพที่ 1  ปริมาณรถที่ผ่านจุดบริการ 
 

ส่วนช่วงที่มีปริมาณรถผ่านจุดตรวจ/บริการ หนาแน่นมากที่สุด 5 ล าดับ ได้แก่              
1) วันที่ 17 เมษายน 2554 เวลา 13.00-16.00 น. จ านวน 2,826 คัน  
2) วันที่ 16 เมษายน 2554 เวลา 13.00-16.00 น. จ านวน 2,488  คัน  
3) วันที่ 15 เมษายน 2554 เวลา 15.00-18.00 น. จ านวน 2,413  คัน 
4) วันที่ 15 เมษายน 2554 เวลา 09.00-12.00 น. จ านวน 2,054 คัน 
5) วันที่  17 เมษายน 2554 เวลา 06.00-09.00 น. จ านวน 1,952 คัน 

 (ดังตารางที่1) 
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ตารางท่ี 1 แสดงปริมาณรถที่ผ่านจุดตรวจ/จุดบริการ จ าแนกตามช่วงเวลาและประเภทรถ  
วันที่ ช่วงเวลา จ านวนรถ(คัน) 

จักรยานยนต ์ กระบะ/
ปิ๊คอัฟ 

รถเก๋ง รถตู้ รถบรรทุก รถ
โดยสาร 

สามล้อ รวม 

11 เมษายน 54       13.00-16.00 341 507 245 110 175 180 8 1,566 
 19.00-21.00 398 163 87 13 87 62 8 818 
12 เมษายน 54  06.00-09.00 484 379 209 53 172 115 7 1,419 
 13.00-16.00 198 643 315 96 165 162 6 1,585 
 19.00-21.00 272 140 109 14 48 58 3 644 
  22.00-24.00 40 34 19 3 14 12 0 122 
13 เมษายน 54  06.00-09.00 221 233 178 41 68 59 9 809 
 13.00-16.00 144 435 222 45 58 102 6 1,012 
 19.00-21.00 107 153 60 6 32 22 3 383 
14 เมษายน 54 09.00-12.00 135 580 230 35 64 73 6 1,123 
 15.00-18.00 197 596 261 40 74 121 4 1,293 
15 เมษายน 54 09.00-12.00 252 1,014 452 50 111 165 10 2,054 
 15.00-18.00 182 1,233 658 80 75 180 5 2,413 
16 เมษายน 54 09.00-12.00 229 633 402 67 109 148 9 1,597 
 13.00-16.00 297 1,148 627 91 77 240 8 2,488 
 19.00-21.00 260 408 244 48 41 112 6 1,119 
17 เมษายน 54  06.00-09.00 416 780 349 60 144 191 12 1,952 
  13.00-16.00 298 1,349 588 107 220 264 0 2,826 
 19.00-21.00 311 570 267 45 122 130 8 1,453 
  22.00-24.00 61 131 79 16 73 40 6 406 
รวม  4,843 

(17.9%) 
11,129 
(41.1%) 

5,601 
(20.7%) 

1,020 
(3.8%) 

1,929 
(7.1%) 

2,436 
(9.0%) 

124 
(0.5%) 

27,082 
(100%) 

 
 

4. 2 พฤติกรรมของผู้ขับขี่ ผ่านจุดตรวจ/จุดบริการที่ท าการส ารวจ 
4.2.1 พฤติกรรมของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์  
พฤติกรรมของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ผ่านจุดตรวจ/จุดบริการที่ท าการส ารวจ ระหว่างวันที่  

11-17 เมษายน 2554 จ านวน 21 ช่วงเวลา พบว่า ส่วนใหญ่มีพฤติกรรม ขับขี่คนเดียวสวมหมวกนิรภัยคิด
เป็นร้อยละ 40.1 ลองลงมา คือ  ขับขี่สองคนสวมหมวกนิรภัยทั้งสองคน ร้อยละ 22.1  ในขณะที่ ขับขี่คน
เดียวไม่สวมหมวกนิรภัย, ขับขี่สองคนไม่สวมหมวกนิรภัยทั้งสองคน, ขับขี่สองคนสวมเฉพาะคนขับ ซ้อนเกิน
จ านวน และ ขับขี่สองคนสวมเฉพาะคนซ้อน คิดเป็นร้อยละ 16.7, 10.5, 4.9, 3.9  และ 1.8 ตามล าดับ 
นอกจากนี้ยังมีพฤติกรรมเสี่ยงอ่ืนๆ เช่น ขับรถย้อนศร ขับรถมือเดียว คุยโทรศัพท์ในระหว่างขับ กลับรถโดยไม่
เปิดไฟเลี้ยว ผู้ขับนั่งหลังผู้ซ้อนท้าย ขับรถคู่ขนาน 2 คัน และหยอกล้อกัน ดัดแปลงสภาพรถขับรถเร็วเกิน
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ก าหนด เสียหลักจากการโดนสาดน้ า ผู้ขับมีอาการเมาสุรา โดยพฤติกรรมเสี่ยงดังกล่าวที่พบจุดบริการไม่มีการ
จัดการพฤติกรรมเสี่ยง  (ดังแผนภูมิภาพที่ 2) 

 

 
 

แผนภูมิภาพที่ 2  พฤติกรรมของผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ 
 

4.2.2 พฤติกรรมของผู้ขับขีร่ถกระบะ/ปิ๊คอัพ 
พฤติกรรมของผู้ขับรถกระบะ/ปิ๊คอัพผ่านจุดตรวจ/จุดบริการที่ท าการส ารวจ ระหว่างวันที่  

11-17 เมษายน 2554 จ านวน 20 ช่วงเวลา พบว่า มีพฤติกรรมบรรทุกคนบริเวณกระบะหลังไม่รัดกุม
ปลอดภัย และ ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย คิดเป็นร้อยละ 13.2 และ 0.3 ตามล าดับ ( ดังตารางที่ 2 ) 

นอกจากนี้ยังมีพฤติกรรมเสี่ยงอ่ืนๆ ของผู้ขับรถกระบะ/ปิ๊คอัพ ที่พบเห็น ได้แก่ ขับรถย้อนศร 
บรรทุกของสูงเกินขนาด คุยโทรศัพท์ขณะขับรถ ขับรถตีคู่ขนานบริเวณจุดตรวจ จอดรถในช่องรับส่งผู้โดยสาร
ประจ าทาง บรรทุกคนจ านวนมาก ผู้โดยสารหลังรถหยอกล้อกันและยืนขณะรถวิ่ง   ผู้โดยสารมีอาการเมาสุรา  
มีการจอดรถรับส่งคนบริเวณเลนส์ใน เสี่ยงต่อการเกิดรถชน และ ปกคลุมสิ่งของหลังรถไม่มิดชิด โดย
พฤติกรรมเสี่ยงดังกล่าวที่พบจุดบริการไม่มีการจัดการพฤติกรรมเสี่ยง   

 
ตารางที่ 2 แสดงพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ขับรถกระบะ/ปิ๊คอัพผ่านจุดตรวจ/จุดบริการ 

ปริมาณรถทั้งหมด 
(คัน) 

ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 
(คัน) 

บรรทุกคนบริเวณกระบะหลัง 
ไม่รัดกุมปลอดภัย(คัน) 

11,129 (100.0) 28 (0.3) 1,467 (13.2) 
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  4.2.3 พฤติกรรมของผู้ขับขี่รถประเภทอ่ืนๆ 
  พฤติกรรมการไม่คาดเข็มขัดนิรภัยของผู้ขับขี่รถประเภทอ่ืนๆ ยกเว้นรถกระบะ/ปิ๊คอัพ ใน
ทัศนวิสัย ที่สามารถสังเกตได้ เมื่อเทียบอัตราส่วนระหว่างจ านวนรถทั้งหมดแยกแต่ละประเภทรถ กับ จ านวน
รถที่ผู้ขับข่ีมพีฤติกรรมการไม่คาดเข็มขัดนิรภัยแยกรายประเภท พบว่า ส่วนใหญ่ เป็นรถโดยสาร คิดเป็นร้อย
ละ 15.6 รองลงมา คือ รถบรรทุก รถตู้ และ รถเก๋ง คิดเป็นร้อยละ 13.7, 3.2 และ 1.2  ตามล าดับ (ดังตารางที่ 2) 

 นอกจากนี้ยังมีพฤติกรรมเสี่ยงอ่ืนๆ ดังนี้ 
 รถเก๋ง ได้แก่ โทรศัพท์ระหว่างขับรถ และขับรถย้อนศร 
 รถตู ้ได้แก่ คุยโทรศัพท์ขณะขับรถ และประตูปิดไม่สนิท 
 รถบรรทุก (สี่ล้อขึ้นไป) ได้แก่  ขับรถย้อนศร บรรทุกของสูงเกิน 2 เมตร 

คุยโทรศัพท์ขณะขับรถ ไม่ปิดประตูท้ายรถ  
  

ตารางที่ 3 แสดงพฤติกรรมของผู้ขับขี่รถประเภทอ่ืนๆ จ าแนกตามประเภทรถ 
ประเภทรถอ่ืนๆ จ านวนทั้งหมด 

(คัน) 
จ านวนรถ 

ทีไ่ม่คาดเข็มขัดนิรภัย 
(คัน) 

อัตราส่วนจ านวนรถ 
ทีไ่ม่คาดเข็มขัดนิรภัย 

(ร้อยละ) 
รถเก๋ง 5,601 65 1.2 
รถตู้ 1,020 33 3.2 
รถบรรทุก 1,929 264 13.7 
รถโดยสาร 2,436 380 15.6 
รวม 10,986 1,286 6.8 

 
 

4.4. ลักษณะการใช้บริการและประเภท/จ านวนรถ 
จากการส ารวจ การใช้บริการและประเภท/จ านวนรถ ที่ท าการส ารวจ ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 

2554 จ านวน 20 ช่วงเวลา พบว่ามีรถมาใช้บริการจ านวน 36 คัน โดยมีลักษณะการใช้บริการส่วนใหญ่  คือ 
สอบถามเส้นทาง คิดเป็นร้อยละ 63.9  รองลงมาคือ อาหาร/เครื่องดื่ม และ สอบถามจุดบริการเชื้อเพลิง
รถยนต์  คิดเป็นร้อยละ 11.1 และ 8.3 ตามล าดับ ส่วน ประเภทรถท่ีเข้ามาใช้บริการส่วนใหญ่ คือ รถกระบะ/
ปิ๊คอ๊ัพ คิดเป็นร้อยละ 44.4 รองลงมาคือ รถจักรยานยนต์ และ รถเก๋ง คิดเป็นร้อยละ 36.1 และ 19.4 
ตามล าดับ (ดังตารางที่ 3) 
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ตารางที่ 4 แสดงลักษณะการใช้บริการจ าแนกตามประเภทรถ 
ลักษณะการใช้บริการ 

 
ประเภทและจ านวนรถ(คนั)  

รวม จักรยานยนต ์ กระบะ/ปิ๊คอั๊ฟ รถเก๋ง 
ตรวจเช็คสภาพรถ/ซ่อมรถระดับพืน้ฐาน  1  1(2.8) 

สอบถามเส้นทาง 6 12 5 23(63.9) 

อาหารและเครื่องดื่ม 2 1 1 4(11.1) 

พักระหว่างการเดินทาง 1   1(2.8) 

แจ้งร้องเรียนกรณีรถเสียระหว่างทาง  1 1 2(5.6) 

สอบถามจุดบริการเชื้อเพลิงรถยนต์ 2 1  3(8.3) 

รับฝากรถ 2   2(5.6) 

รวม 13(36.1) 16(44.4) 7(19.4) 36(100.0) 
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บทที่ 3 
 บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
3.1 สรุปภาพรวมผลการศึกษา 

1. การด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
แวดล้อมกับความปลอดภัยทางถนน ทั้งการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การตั้งจุดบริการในพื้นที่  

ความเป็นมาของการตั้งจุดบริการ  
 เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลด าเนินการมาตรการปูองกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ ทางองค์การบริหารส่วนต าบลนากลางจึงได้ต้ังจุดบริการ เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางในช่วง
เทศกาล และลดการเกิดอุบัติเหตุในท้องถนน ลักษณะการให้บริการของจุดตั้งบริการ เช่น การสอบถามข้อมูล  
การช่วยเหลืออุบัติเหตุ รวมทั้งมีการตักเตือน ผู้ขับขี่ที่ไม่สวมหมวกนิรภัย ขี่รถย้อนศร เป็นต้น เพ่ือเป็นการ
ปูองกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้  ซึ่งจุดหลักจะตั้งอยู่บนถนนมิตรภาพมี  1จุด และจุดบริการหมู่บ้านและ
ชุมชน  

กระบวนการเตรียมการตั้งจุดบริการ 
ก่อนถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์มีการประชุมชี้แจงข้อปฏิบัติ  อบรมความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาล

เบื้องต้น การฝึกวินัยจราจร และมีการฝึกปฏิบัติจริงเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ท่ีอยู่
ประจ าด่านเกิดทักษะ และมีความรู้น าปฏิบัติจริงในการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ ในการคัดเลือกผู้เข้ามา
ปฏิบัติหน้าที่ประจ าด่านเน้นผู้ที่มีความสมัครใจที่จะเข้าร่วม โดยการคัดเลือกจากอาสาสมัคร 2 หน่วย  คือ 
อาสาสมัครปูองกันฝุายพลเรือน(อปพร).และต ารวจบ้าน(ตร.บ.)  

การประสานงานการจัดตั้งจุดบริการได้มีการประสานความร่วมมือกับทางอ าเภอ ต ารวจในพื้นที่ 
มูลนิธิ หน่วยกู้ชีพ ( EMS) เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน ในด้านการประชาสัมพันธ์
และรณรงค์เรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์  เพ่ือให้เกิดความตระหนักในการขับขี่
อย่างปลอดภัย 

รูปแบบการตั้งจุดบริการเน้นการอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เดินทางบนท้องถนน เช่น ถาม
เส้นทาง ให้บริการเครื่องดื่ม กาแฟ เป็นต้น  ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนมิตรภาพฝั่งขาเข้ากรุงเทพ ติดทางเลี้ยวเข้า
หมู่บ้านนากลาง บริเวณถนนเป็นถนนคู่ขนาน บริเวณท่ีตั้งจุดบริการยังเป็นจุดรับส่งผู้โดยสาร รถโดยสาร
ประจ าทางและรถรับส่งคนงานอีกด้วย นอกจากนี้บริเวณท่ีตั้งจุดบริการยังใกล้กับทางแยกและบริเวณท่ีกลับรถ
เข้าโคราช โดยมีปูายบอกจุดบริการเป็นปูายไวนิล มีปูายสัญญาณไฟ (จุดตรวจ อบต.นากลาง) สามารถมองเห็น
ได้ในระยะไกล  
 ลักษณะจราจร คล่องตัวในระดับดี รถสามารถเคลื่อนตัวได้ในความเร็วปกติ แต่ก็พบว่ายังคงมีการขับ
รถย้อนศรเป็นจ านวนมาก ทั้งรถจักรยานยนต์ รถยนต์หรือแม้กระทั่งรถบรรทุกขนาดใหญ่  การจัดการภายใน
จุดบริการ ซึ่งบุคลากรในจุดบริการ ประกอบด้วย อปพร. 4  นาย/กะ เจ้าหน้าที่ อบต. เจ้าที่ทีมกู้ชีพ และผู้น า
ชุมชนซึ่งจะเข้ามาเยี่ยมเยียนถามข่าวไม่ได้มาอยู่ประจ า แบ่งเป็น 3 กะ กะละ 8 ชั่วโมง โดยแบ่งเป็นช่วงเวลา 
6.00 น.-14.00 น. ,14.00 น. -22.00 น,    22.00 น.-06.00.น.  กะละ 4 คน (เฉพาะเจ้าหน้าที่ อปพร.)และมี
หน่วยกู้ชีพ (EMS.) ในการผลัดเปลี่ยนกะ จะมีเจ้าที่ อบต.มาตรวจเวรยามพร้อมจ่ายเบี้ยเลี้ยง 200 บาท/คน/
กะ แต่ยังไม่มีการแบ่งบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนนัก  โดยผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ประจ าด่านจะได้รับเบี้ย
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เลี้ยง 200 บาท/กะ และมีสวัสดิการอาหารและเครื่องดื่มให้ อุปกรณ์ส าคัญในด่าน ประกอบด้วย ปูาย
สัญญาณไฟ จุดตรวจ อบต.นากลาง อุปกรณ์ปฐมพยาบาล อาหาร เครื่องดื่มไว้บริการประชาชน 
 ศักยภาพ ของ อปพร. ในการจัดการความปลอดภัยทางถนน  

ก่อนการปฏิบัติงานเรื่องความปลอดภัยทางถนน เจ้าหน้าที่ อปพร. ทุกท่าน ได้ผ่านการอบรม ในเรื่อง 
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การฝึกวินัยจราจร โดยทางอ าเภอเป็นผู้ด าเนินการฝึกอบรมให้  ลักษณะพฤติกรรม
เสี่ยงที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับ การขับขี่โดยประมาท เช่น การข่ีรถจักรยานยนต์ ไม่สวมหมวก
นิรภัย ขับรถย้อนศร รถกระบะบรรทุกสิ่งของน้ าหนักเกิน คุยโทรศัพท์ขณะขับข่ี ผู้ขับข่ีมีอาการมึนเมา เป็นต้น 
ซึ่งการจัดการของเจ้าหน้าส่วนใหญ่ไม่ได้มีการตักเตือนหรือลงโทษ เพราะมีเพียงเจ้าหน้าที่ อบต. และ อปพร. 
เท่านั้นที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ประจ าด่าน ซึ่งไม่สามารถท่ีจะตักเตือนหรือลงโทษตามกฎหมายได้ ในการปฏิบัติงาน
ได้มีการประสานกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกเส้นทางการจราจร และหน่วยกู้ชีพเข้า
มาร่วมด้วยในบางวัน การประสานงานจะใช้วิทยุสื่อสารแจ้งเหตุด่วนและประสานหน่วยกู้ชีพ และบริษัทซีเกท 
ได้เอ้ือเฟ้ือเรื่องอาหารให้แก่เจ้าหน้าที่ที่อยู่เวรด้วย  และด้านการสนับสนุนจากชุมชน ส่วนใหญ่เป็นการ
สนับสนุนในเรื่องอาหารและเครื่องดื่ม บางคนก็เข้ามาพูดคุยให้ก าลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติ 

2 หลักเกณฑ์การเลือกจุดตั้งจุดบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 การเลือกจุดตั้งจุดบริการนั้นขึ้นอยู่กับความช านาญของเจ้าของพ้ืนที่ที่เข้าร่วม กับค าสั่งของ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีจะพิจารณาจุดใดที่เหมาะสมในการจัดตั้งจุดบริการ โดยส่วนใหญ่จะพิจารณาจากเป็นจุด
ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ เป็นจุดที่มีการจราจรคับคั่ง และเป็นจุดที่สะดวกต่อการให้บริการด้านความ
ปลอดภัยทางถนนแก่ผู้ที่เดินทางไปมา โดยในปีนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง มีการตั้งจุดบริการทั้งหมด 
3 จุด ได้แก่ จุดบริการประชาชน อบต.นากลาง และจุดตรวจ/จุดสกัดระดับหมู่บ้านมี 2 จุด คือ หมู่ 2 และหมู่ 
6 จะเห็นได้ว่าการตั้งจุดบริการมีเพียงองค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง และชุมชนเท่านั้นที่มีการตั้งจุดบริการ 
ในส่วนของหน่วยงานอื่นๆไม่ได้มีการจัดตั้งจุดบริการเพิ่มในรอบพ้ืนที่ต าบลนากลาง เป็นเพียงเข้ามาร่วมมือใน
ลักษณะการสนับสนุน อาหาร เครื่องดื่ม อุปกรณ์ เป็นต้น เช่น ต ารวจในพื้นที่จะมีสายตรวจเข้ามาดูแลเรื่อง
ความปลอดภัย โรงงานซีเกท สนับสนุนอาหารและเครื่องดื่ม หน่วยกู้ชีพเข้ามาช่วยในเรื่องการดูแลความ
ปลอดภัยทางถนน เป็นต้น 
 
 
 
 

3.ความคิดเห็นของผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการอยู่ประจ าจุดบริการ 
ความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการอยู่ประจ าจุดบริการ 

 การตั้งจุดบริการในช่วงเทศกาล เป็นการอ านวยความสะดวกให้กับผู้ที่เดินทางบนท้องถนน ลดการเกิด
อุบัติเหตุได้ดี แต่บทบาทของเจ้าหน้าที่ประจ าด่านยังไม่ชัดเจนนัก แม้เห็นการกระท าผิดกฎจราจร ก็ไม่
สามารถตักเตือนหรือสั่งปรับได้ เพราะผู้ขับรถไม่เชื่อฟัง จะกลัวและเชื่อฟังเจ้าหน้าที่ต ารวจมากกว่า 

ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการจุดบริการ 
ส่วนใหญ่พึงพอใจและเห็นด้วยกับการตั้งจุดบริการในช่วงเทศกาล เพราะท าให้ผู้ขับข่ีรู้สึกปลอดภัยมีที่

ปรึกษา ขอความช่วยเหลือได้ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น รถเสีย อ่อนเพลียจากการเดินทาง มีที่ได้พักผ่อน
คลายเมื่อย เป็นต้น แต่ก็มีเสียงสะท้อนจากผู้ใช้บริการบางรายว่า จุดบริการยังขาดอุปกรณ์ในการช่วยเหลือ
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ผู้ประสบภัยทางถนน และต้องการให้มีการตั้งจุดบริการประชาชนเช่นนี้ประจ า ไม่จ าเป็นต้องต้ังเฉพาะช่วง
เทศกาลเท่านั้น 

 
4 ผลการส ารวจปริมาณรถที่ผ่านและเข้าใช้บริการที่จุดตรวจ/จุดบริการ และพฤติกรรมของผู้ขับขี่

ยานพาหนะ ผ่านจุดตรวจ/จุดบริการ องค์การบริหารต าบลนากลาง ที่เป็นจุดหลัก ระหว่างวันที่ 11-17 
เมษายน 2554 จ านวน 20 ช่วงเวลา พบว่า 

ปริมาณรถท่ีผ่านจุดบริการ พบว่า ประเภทรถท่ีมีปริมาณมากท่ีสุด คือ รถกระบะ/ปิ๊คอัพ คิดเป็นร้อย
ละ 41.1 รองลงมาได้แก่ รถเก๋ง รถจักรยานยนต์ รถโดยสาร  รถบรรทุก รถตู้ และ รถสามล้อ คิดเป็นร้อยละ 
20.7, 17.9, 9.0, 7.1, 3.8 และ 0.5 ตามล าดับ  

ส่วนช่วงที่มีปริมาณรถผ่านจุดตรวจ/บริการ หนาแน่นมากท่ีสุด 5 ล าดับ ได้แก่   1) วันที่ 17 เมษายน 
2554 เวลา 13.00-16.00 น. จ านวน 2,826 คัน  2) วันที่ 16 เมษายน 2554 เวลา 13.00-16.00  น. จ านวน 
2,488  คัน  3) วันที่ 15 เมษายน 2554 เวลา 15.00-18.00 น. จ านวน 2,413  คัน 4) วันที่ 15 เมษายน 
2554 เวลา 09.00-12.00 น. จ านวน 2,054 คัน และ 5) วันที่  17 เมษายน 2554 เวลา 06.00-09.00 น. 
จ านวน 1,952 คัน 

พฤติกรรมของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์  ผ่านจุดตรวจ/จุดบริการ พบว่า  ส่วนใหญ่มีพฤติกรรม ขับข่ีที่
เหมาะสม คือ  ขับขี่คนเดียวสวมหมวกนิรภัยคิดเป็นร้อยละ 40.1 รองลงมา  ขับข่ีสองคนสวมหมวกนิรภัยทั้ง
สองคน ร้อยละ 22.1  ในขณะที่ ขับขี่คนเดียวไม่สวมหมวกนิรภัย, ขับข่ีสองคนไม่สวมหมวกนิรภัยทั้งสองคน, 
ขับข่ีสองคนสวมเฉพาะคนขับ ซ้อนเกินจ านวน และ ขับข่ีสองคนสวมเฉพาะคนซ้อน คิดเป็นร้อยละ 16.7, 
10.5, 4.9, 3.9  และ 1.8 ตามล าดับ(มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม รวมถึงร้อยละ 37.8) นอกจากนี้ยังมีพฤติกรรม
เสี่ยงอ่ืนๆ เช่น ขับรถย้อนศร ขับรถมือเดียว คุยโทรศัพท์ในระหว่างขับ กลับรถโดยไม่เปิดไฟเลี้ยว ผู้ขับนั่งหลัง
ผู้ซ้อนท้าย ขับรถคู่ขนาน 2 คัน และหยอกล้อกัน ดัดแปลงสภาพรถขับรถเร็วเกินก าหนด เสียหลักจากการโดน
สาดน้ า ผู้ขับมีอาการเมาสุรา โดยพฤติกรรมเสี่ยงดังกล่าวที่พบจุดบริการไม่มีการจัดการพฤติกรรมเสี่ยง   
 พฤติกรรมของผู้ขับรถกระบะ/ปิ๊คอัพผ่านจุดตรวจ/จุดบริการ พบว่า มีพฤติกรรมบรรทุกคนบริเวณ
กระบะหลังไม่รัดกุมปลอดภัย และ ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย คิดเป็นร้อยละ 13.2 และ 0.3 ตามล าดับ  นอกจากนี้
ยังมีพฤติกรรมเสี่ยงอ่ืนๆ ของผู้ขับรถกระบะ/ปิ๊คอัพ ที่พบเห็น ได้แก่ ขับรถย้อนศรบรรทุกของสูงเกินขนาด คุย
โทรศัพท์ขณะขับรถ ขับรถตีคู่ขนานบริเวณจุดตรวจ จอดรถในช่องรับส่งผู้โดยสารประจ าทาง บรรทุกคน
จ านวนมาก ผู้โดยสารหลังรถหยอกล้อกันและยืนขณะรถวิ่ง   ผู้โดยสารมีอาการเมาสุรา มีการจอดรถรับส่งคน
บริเวณเลนส์ใน เสี่ยงต่อการเกิดรถชน และ ปกคลุมสิ่งของหลังรถไม่มิดชิด โดยพฤติกรรมเสี่ยงดังกล่าวที่พบจุด
บริการไม่มีการจัดการพฤติกรรมเสี่ยง    
 พฤติกรรมการไม่คาดเข็มขัดนิรภัยของผู้ขับขี่รถประเภทอ่ืนๆ  ยกเว้นรถกระบะ/ปิ๊คอัพ ในทัศนวิสัย 
ที่สามารถสังเกตได้ เมื่อเทียบอัตราส่วนระหว่างจ านวนรถทั้งหมดแยกแต่ละประเภทรถ กับ จ านวนรถที่ผู้ขับขี่
มีพฤติกรรมไม่คาดเข็มขัดนิรภัย แยกรายประเภท  พบว่า ส่วนใหญ่ เป็นรถโดยสาร คิดเป็นร้อยละ 15.6 

รองลงมา คือ รถบรรทุก รถตู้ และ รถเก๋ง คิดเป็นร้อยละ 13.7, 3.2 และ 1.2  ตามล าดับนอกจากนี้ยังมีพฤติกรรม
เสี่ยงอ่ืนๆ ดังนี้ รถเก๋ง  ได้แก่ โทรศัพท์ระหว่างขับรถ  และขับรถย้อนศร  รถตู้  ได้แก่ คุยโทรศัพท์ขณะขับรถ  
และประตูปิดไม่สนิท และรถบรรทุก (สี่ล้อขึ้นไป) ได้แก่  ขับรถย้อนศร บรรทุกของสูงเกิน 2 เมตร  คุยโทรศัพท์
ขณะขับรถ และไม่ปิดประตทู้ายรถ โดยพฤติกรรมเสี่ยงดังกล่าวที่พบจุดบริการไม่มีการจัดการพฤติกรรมเสี่ยง    
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ลักษณะการใช้บริการและประเภท/จ านวนรถ  พบว่ามีรถมาใช้บริการจ านวน 36 คัน โดยมีลักษณะ
การใช้บริการส่วนใหญ่ คือ สอบถามเส้นทาง คิดเป็นร้อยละ 63.9 รองลงมาคือ อาหาร/เครื่องดื่ม และ 
สอบถามจุดบริการเชื้อเพลิงรถยนต์ คิดเป็นร้อยละ 11.1 และ 8.3 ตามล าดับ ส่วน ประเภทรถที่เข้ามาใช้
บริการส่วนใหญ่ คือ รถกระบะ/ปิ๊คอ๊ัพ คิดเป็นร้อยละ 44.4 รองลงมาคือ รถจักรยานยนต์ และ รถเก๋ง คิดเป็น
ร้อยละ 36.1 และ 19.4 ตามล าดับ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2. ข้อเสนอแนะ 

1. มีการประสานความร่วมมือกับองค์กรอื่นๆเข้าร่วมด าเนินการด้วย เช่น สถานีอนามัย   
โรงเรียน เจ้าหน้าที่ต ารวจ  เป็นต้น 

2. ในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ควรมีการแบ่งบทบาทหน้าที่การ   
ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 

3. เนื่องจากมีเพียงเจ้าหน้าที่ อบต.และ อปพร.อยู่ประจ าจุดบริการ เมื่อมีการท าผิดกฎจราจร  
บางครั้งไม่สามารถตักเตือนได้ เพราะคนส่วนใหญ่จะไม่เชื่อฟังและยังคงท าผิด ดังนั้นควรมีเจ้าหน้าที่ต ารวจอยู่
ประจ าด่าน เพื่อช่วยในเรื่องการตักเตือนผู้ท าผิดกฎจราจร 

4. จัดสรรอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางถนนเพิ่มเติม เพื่อให้การช่วยเหลือมี 
ประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น เปลหามผู้ปุวย ไฟฉาย เป็นต้น 

5. หากท าเป็นจุดบริการที่ดี มีประสิทธิภาพมากขึ้น ต้องเพ่ิมกิจกรรมให้มหีลากหลายขึ้น เช่น  
ให้บริการตรวจสภาพหรือซ่อมรถพ้ืนฐาน เป็นต้น 

6. ควรเข้มงวดในการเฝูาระวังเรื่องความปลอดภัยทางถนนโดยเน้นเฉพาะรถที่เข้าออกหมู่บ้าน 
เนื่องจากรถท่ีสัญจรบนถนนมิตรภาพไม่สามารถควบคุมได้  โดยเน้น  ควรควบคุมการขับขี่ จักรยานยนต์ ต้อง
สวมหมวกนิรภัย เมาไม่ขับ ไม่ขับรถย้อนศร  รถกระบะ/ปิ๊คอัพ ไม่ควรบรรทุกคนกระบะหลังที่ไม่รัดกุม
ปลอดภัย  เป็นต้น หากมีการฝุาฝืนท าผิดกฎจราจรควรมีมาตรการในการจัดการที่เข้มงวด เพ่ือเป็นการสร้าง
ระเบียบวินัยให้กับผู้ขับขี่ และลดการเกิดอุบัติที่จะน ามาซึ่งความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน 

7. มีการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ และรณรงค์ การขับขี่ปลอดภัย อย่างต่อเนื่อง ไม่จ าเป็น 
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เฉพาะช่วงเทศกาลเท่านั้น แต่ควรมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และสร้าง
ความตระหนัก ถึงผลที่จะเกิดข้ึน หากยังคงมีความประมาทในการใช้รถใช้ถนน  

8. จากการตั้งจุดตรวจ/บริการ ที่ผ่านมาท าให้เห็นการสนับสนุนจากชุมชนอย่างไม่เป็นทางการ  
อบต.ควรส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการตั้งจุดตรวจ/บริการ เพื่อท าให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่มีก าลังใจ
มากขึ้น และ ช่วยประหยัดงบประมาณของ อบต. 
 9. อบต. ร่วมกับผู้น า และประชาชนในพื้นท่ี มีการจัดการจุดเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุก่อนถึงวัน
เทศกาล เช่น บริเวณแยกที่มีปูายบัง ปูายเตือนห้ามแซงในจุดอันตราย ปูานสะท้องแสงในจุดโค้ง 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. ในอดีตที่ผ่านมามีการตั้งจุดบริการอย่างไรบ้าง  กี่จุด ผลที่เกิดข้ึนเป็นอย่างไรบ้าง และในปี 2553 มี
อุบัติเหตุช่วงสงกรานต์กี่ครั้ง  

2. ท้าไม อบต./เทศบาล จึงได้มีการตั้งจุดบริการตรวจ หรือ ด่านบริการ  และตั้งเพ่ืออะไร 
3. การตั้งจุดบริการช่วงเทศกาลถูกบรรจุเป็นข้อบัญญัติของ อปท.ทุกปีหรือไม่ หรือขึ้นอยู่กับค้าสั่งจาก

ใคร 
4. ในปีนี้มีวิธีการคัดเลือกจุดตั้งจุดบริการอย่างไร 
5. ในปีนี้ อบต./เทศบาล มีการตั้งจุดบริการกี่จุด อยู่ที่ไหนบ้าง บริเวณใด และท้าไมเลือกตั้งจุดเหล่านี้ 
6. ทราบสถิติข้อมูลอุบัติเหตุการเกิดอุบัติเหตุ และการตาย ในเขตอ้าเภอ หรือ จังหวัดหรือไม่อย่างไร 

และสาเหตุการตาย/บาดเจ็บส่วนใหญ่สาเหตุมาจากอะไร 
7. ในการตั้งจุดบริการมีวิธีการคัดเลือกผู้ที่อยู่ประจ้าด่านหรืออาสาสมัคร อย่างไรบ้าง 
8. มีการวางแผนการตั้งจุดบริการอย่างไร (มีการประชุมทีมงานหรือไม่อย่างไร มีการประสานกับ

หน่วยงานใดบ้าง และใครต้องท้าอะไรบ้าง) 
9. งบประมาณมาจากแหล่งใดบ้าง /จ้านวนเท่าไหร่ (จากอบต./เทศบาลทั้งหมด หรือ มีหน่วยงานอ่ืนๆ

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

10. มีการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ หรือ เทคโนโลยี จากหน่วยงานอื่นๆหรือไม่   
11. มีหน่วยงานใดเข้ามีส่วนร่วมในการตั้งจุดบริการบ้าง 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/อุปสรรคในการตั้งจุดบริการตรวจ หรือ ด่านบริการมีอะไรบ้าง มีแนวทางในการแก้ปัญหา
อย่างไร 

16. ท้าอย่างไรให้การตั้งจุดบริการมีประสิทธิภาพมากที่สุด และท้าให้เกิดความปลอดภัยทางถนนมากท่ีสุด 
 

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/อุปสรรคในการตั้งจุดบริการตรวจ หรือ ด่านบริการมีอะไรบ้าง มีแนวทางในการแก้ปัญหา

อย่างไร 
9. ท้าอย่างไรให้การตั้งจุดบริการมีประสิทธิภาพมากที่สุด และท้าให้ท้าให้ผู้เดินทางมีความปลอดภัยมาก

ที่สุด 
 

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/อุปสรรคในการตั้งจุดบริการตรวจ หรือ ด่านบริการมีอะไรบ้าง มีแนวทางในการ

แก้ปัญหาอย่างไร 
5. ท้าอย่างไรให้การตั้งจุดบริการมีประสิทธิภาพมากที่สุด และท้าให้ผู้เดินทางมีความปลอดภัยมาก

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

1. ท่าน เคยใช้บริการด่านตรวจ/ด่านบริการ อะไรบ้าง (หรือ แค่ขับรถผ่าน) 
2. ในความคิดของท่านการตั้งจุดบริการมีผลดี และผลเสียอย่างไรบ้าง 
3. ท้าอย่างไรให้การตั้งจุดบริการมีประสิทธิภาพมากที่สุด และท้าให้ผู้เดินทางมีความปลอดภัยมาก

ที่สุด (ควรมีกิจกรรมหรือรูปแบบอะไรเพ่ิมเติมบ้าง) 
 

ส่วนที่ 5 การสังเกตการณ์รูปแบบกิจกรรมในด่านตรวจ/ด่านบริการ (สังเกต และถ่ายภาพ หรือ สอบถาม) 
1. บริเวณสภาพแวดล้อมรอบๆที่ตั้งจุดบริการเป็นอย่างไร (บรรยายให้เห็นสภาพแวดล้อมอย่าง

ชัดเจน ) 
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) 
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14. ในบริเวณใกล้ด่าน หรือ จุดส้าคัญ มีป้ายรณรงค์ เกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยทางถนนหรือไม่ 
อย่างไร 

ส่วนที่ 6 กรณีมีการตั้งจุดบริการของต ารวจในเขตพื้นที่ อบต. หรือ เทศบาล (เช่น อบต.โคกกรวด และ 
อบต.เขาสวนกวาง) สัมภาษณ์ต้ารวจที่ด่าน 1 คน 

1. มีที่มาของการตั้งจุดบริการอย่างไร ท้าไมจึงเลือกจุดนี้ในการตั้งจุดบริการ มีค้าสั่งของ ศูนย์ความ
ปลอดภัยทางถนนจังหวัดหรือไม่ 

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

อย่างไร 
8. ท้าอย่างไรให้การตั้งจุดบริการมีประสิทธิภาพมากที่สุด และท้าให้ผู้เดินทางมีความปลอดภัยมาก

ที่สุด (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 ในการตั้งจุดบริการหรือจุดตรวจ ของอบต. หรือ เทศบาล มีอะไรบ้าง 

อย่างไร 
2. สิ่งที่ไม่ดี/จุดด้อย ในการตั้งจุดบริการหรือจุดตรวจ ของอบต. หรือ เทศบาล มีอะไรบ้าง อย่างไร 
3. พฤติกรรมความเสี่ยง/ความไม่ปลอดภัย ทางถนนในพ้ืนที่ ที่ท่านสังเกตเห็น มีอะไรบ้าง 
4. ข้อเสนอแนะต่อการตั้งจุดบริการให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด และท้าให้ผู้เดินทางมีความปลอดภัย

มากที่สุด มีอะไรบ้าง 
 

ขอบคุณผู้ให้ข้อมูลทุกท่าน 
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ภาคผนวก ข  

รายช่ือผู้ให้สัมภาษณ์ 
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รายช่ือผู้ให้สัมภาษณ์ 
 

1. ชื่อ นายมงคล  หกกระโทก ต้าแหน่งหัวหน้าส้านักปลัด  ที่อยู่ 28 ม.13 ต.โคกกระชาย อ.ครบุรี       
จ.นครราชสีมา สัมภาษณ์วันที่ 11 เมษายน 2554 

2. นายรอด กรดสูงเนิน ที่อยู่ 188 หมู่ 9 ต.นากลาง อ้าเภอสูงเนิน สัมภาษณ์ 11 เมษายน 2554 
3. นายอนุรักษ์ อินอ่อน สัมภาษณ์ 15 เมษายน 2554 
4. นายจักรี โฮมสูงเนิน 150 หมู่ 2 บ้านนาใหญ่ ต้าบลนากลาง อ้าเภอสูงเนิน สัมภาษณ์ 16 เมษายน 

2554  
5. นายถิ่น  เติบสูงเนิน ก้านันต้าบลนากลาง   สัมภาษณ์เม่ือ 11 เมษายน 2554   
6. ประยูร ศรีอินทร์ เจ้าหน้าที่ต้ารวจที่มาอ้านวยความสะดวกในการรอรับเสด็จ สัมภาษณ์ 12 เมษายน 

2554 
7. นายรังสรรค์  ชาตุราช ปลัดอ้าเภอนากลาง สัมภาษณ์ 16 เมษายน 2554 
8. ล้าพูน หญิงสัมย์   สัมภาษณ์ 17 เมษายน 2554 
9. สุทธิพงษ์ สัมภาษณ์ 14 เมษายน 2554 
10. 3.เมฆ  สัมภาษณ์ 15 เมษายน 2554 
11. สมยศ สัมภาษณ์ 16 เมษายน 2554 
12. นายรังสรรค์  ชาตุราช  ปลัดอ้าเภอ สัมภาษณ์ 16 เมษายน 2554 
13. กุ้ง สัมภาษณ์ 16 เมษายน 2554 
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ภาคผนวก ค 
 ประมวลภาพกิจกรรม 
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ประมวลภาพกิจกรรม 

 

 
 

ลักษณะการตั้งจุดบริการ 
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อปพร.ประจ าจุดบริการ 
 

 
พฤติกรรมการบรรทุกคนกระบะหลังที่ไม่รัดกุม 
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อปพร.ประจ าจุดบริการ ช่วยบริการกรณีรถเสีย 
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