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ค าน า 
 

รายงานโครงการ “ส ารวจพื้นที่กรณีศึกษาการตั้งจุดบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วง 
เทศกาลสงกรานต์” เพ่ือศึกษาหลักเกณฑ์โดยทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการตั้งจุดบริการ  เพ่ือ
ส ารวจพฤติกรรมในการตั้งจุดบริการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในพ้ืนที่กรณีศึกษา เพ่ือค้นหาและถอดบทเรียน
แนวทางการตั้งจุดบริการในกรณีศึกษาที่ดี 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” กรณีศึกษา อบต.เขาสวนกวาง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น  
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  
 
 
         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
ในการประเมินความคุ้มค่าในการตั้งด่านและหากมีกรณีศึกษาที่ดี อาจเป็นแนวทางในการให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นโดยทั่วไปมีแนวทางในการตั้งจุดบริการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
1.2 วัตถุประสงค์ 

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

ส่วนท้องถิ่น 
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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. 
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 ด่านในชุมชน 
 

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 าบลที่ติดกับถนนสายรอง 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 
 

1.8 แผนการด าเนินงาน 
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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 

 



5 
 

บทที่ 2 
ผลการศึกษา 

 
ผลการศึกษาโครงการ “ส ารวจพื้นที่กรณีศึกษาการตั้งจุดตรวจ/จุดบริการขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในช่วงเทศกาลสงกรานต์” แบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้ 
 
ส่วนที่1 การด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
แวดล้อมกับความปลอดภัยทางถนน ทั้งการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การตั้งจุดบริการในพื้นที่ 

1.1. บริบทพ้ืนที่ศึกษา 
ต าบลเขาสวนกวาง เดิมมีฐานะเป็นต าบลอยู่ในเขตการปกครองของอ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 

ต่อมาได้ยกฐานะเป็นกิ่งอ าเภอ เรียกว่า "กิ่งอ าเภอเขาสวนกวาง" เมื่อปี พ.ศ. 2521 และได้ประกาศเป็นอ าเภอ
เขาสวนกวาง เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2528 ประชาชนส่วนใหญ่พูดภาษาไทยอีสานนับถือศาสนาพุทธ ปัจจุบัน
ต าบล ประกอบด้วย 10 หมู่บ้าน คือ บ้านเขาสวนกวาง, บ้านศรีชมชื่น, บ้านค านางปุุม, บ้านปุาหวายนั่ง, บ้าน
หนองกุง, บ้านนาค้อ, บ้านหนองสองห้อง, บ้านปุาพร้าว, บ้านหนองตะนา, บ้านหัวหนอง  

สภาพทั่วไปของต าบล พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นดินทราย สภาพพ้ืนที่เป็นสูงๆ ต่ าๆ แบบลูกคลื่น และเป็นที่
ราบเชิงเขามีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 15 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 24,241 ไร่ อาณาเขตต าบล ทิศเหนือ 
ติดกับ ต.นาวิ้ว อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น ทิศใต้ ติดกับ ต.ค าม่วง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น ทิศตะวันออก 
ติดกับ อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี และทิศตะวันตก ติดกับ ต.ดงเมืองแอม อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น ทางด้าน
จ านวนประชากร ต าบลเขาสวนกวางมี 839 หลังคาเรือน ประชากรทั้งสิ้น3,613 คน แยกเป็นชาย 1,844 คน 
หญิง 1,825 คน อาชีพหลักคือการท านา, ท าไร่, ท าสวน และรับจ้าง ส่วนอาชีพเสริม ท าข้าวหลาม น้ าอ้อยสด 

   

1.2 ความเป็นมาของการตั้งจุดตรวจ/จุดบริการ 
การจุดตรวจ/จุดบริการ เดิมมีการตั้งอยู่ในทุกหมู่บ้านของต าบลเขาสวนกวาง  เริ่มแรกท่ีมีการตั้งจุดตรวจ/จุดบริการ

เนื่องจากมีนโยบายจากรัฐบาล และหลังจากที่ได้มีการจุดตรวจ/จุดบริการในทุกหมู่บ้านก็พบว่าไม่เกิดอุบัติเหตุในเขตหมู่บ้าน
เลย แต่ด้วยข้อจ ากัดทางด้านงบประมาณและบุคลากรที่มีน้อย ไม่เพียงพอในการประจ าจุดตรวจ/จุดบริการแต่ละจุด  ท าให้
ต้องยกเลิกการตั้งจุดตรวจ/จุดบริการในทุกหมู่บ้าน มาเป็นการตั้งจุดตรวจ/จุดบริการระหว่างหมู่บ้านเพียงจุดเดียว โดยได้
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่จากบ้านค านางปุุมออกมาประจ าจุดตรวจ แทนการหมุนเวียนแต่ละหมู่บ้าน ในปีนี้เจ้าหน้าที่และ อบต. 
ได้เลือกจุดเสี่ยงท่ีคาดว่าจะเกิดอันตรายมากที่สุดคือ สี่แยกปุาหวายนั่ง  ผลที่เกิดขึ้นขณะที่มีการตั้งจุดตรวจ/จุดบริการ เพียง
จุดเดียว คือ ประชาชนมีความเกรงกลัว เวลาสัญจรผ่านไปมาก็จะให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎจราจร ใน ปีพ.ศ. 2553
ที่ผ่านมา ในเขตต าบลเขาสวนกวาง ไม่มีอุบัติเหตุจากการจราจรทางถนนเกิดขึ้นเลย 
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1.3 กระบวนการเตรียมการตั้งจุดตรวจ/จุดบริการ 
การวางแผนตั้งจุดตรวจ/จุดบริการของ อบต. เขาสวนกวาง สืบเนื่องมาจากการบรรจุโครงการไว้ในข้อบัญญัติของ 

อปต. ทุกปี ดังนั้น ก่อนจะถึงช่วงเทศกาล จะมีการประชุมสภา อบต. เพื่อเตรียมการตั้งจุดตรวจ/จุดบริการ โดยหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องประกอบไปด้วย เจ้าหน้าที่ต ารวจ และเจ้าหน้าที่จากอ าเภอ การขอก าลังเจ้าหน้าที่ต ารวจมาประจ าที่จุดตรวจ/จุด
บริการ ท าได้โดย อบต. ท าหนังสือแจ้งไปที่สถานีต ารวจ จากนั้นสถานีต ารวจ ท าหนังสือถึงนายอ าเภอให้อนุมัติ จากนั้นทาง
อ าเภอก็จะท าหนังสืออนุมัติส่งมาที่ อบต. เพื่อให้ด าเนินการได้ แต่ทั้งนี้ สถานีต ารวจและอ าเภอไม่มีงบประมาณในการ
ด าเนินการ จึงเป็นบทบาทหน้าที่ของ อบต. ที่ต้องหางบประมาณมาสนับสนุนในส่วนของค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เพิ่มขึ้น เช่น เบี้ย
เลี้ยงต ารวจ 

วิธีการคัดเลือกผู้ที่อยู่ประจ าจุดตรวจ/จุดบริการ คือ อบต.มีค าสั่งแต่งตั้งให้มาอยู่ประจ าที่จุดตรวจ/จุดบริการ ซึ่งผู้ที่
ได้รับคัดเลือกในปีนี้มีเจ้าหน้าที่ต ารวจ และ อส.ตร. (หรืออาสาสมัครต ารวจบ้าน ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับการฝึกทักษะต่าง ๆ 
เกี่ยวกับการจราจรเพิ่มขึ้นจาก อปพร. มีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการจราจรมากขึ้น เพราะได้รับการฝึกมาจาก
ต ารวจโดยตรง เดิม อปพร. จะได้รับการฝึกมาจาก อบต.  การท าภารกิจก็ต้องรอค าสั่งจาก อบต. แต่ อส.ตร. ถือว่าอยู่ภายใต้
การกับก าดูแลของต ารวจ อย่างไรก็ตาม อปพร.และ อส.ตร. นับว่าเป็นบุคคลคนเดียวกัน ขึ้นอยู่กับว่าจะปฏิบัติหน้าที่ภายใต้
ค าสั่งใด ๆ ณ ขณะนั้น)  

ทางด้านงบประมาณในการจุดตรวจ/จุดบริการ ปีนี้ส่วนใหญ่ อบต.รับผิดชอบ โดยตั้งไว้ภายใต้ช่ือโครงการตั้งจุด
ตรวจตรวจ/จุดบริการประชาชน ใช้งบประมาณในการด าเนินการ ท้ังสิ้น จ านวน 40,000 บาท (ทั้งปีใหม่ และ สงกรานต์) โดย
ทางอ าเภอช่วยช าระค่าไฟฟูาท่ีใช้ในการตั้งจุดตรวจ/จุดบริการ 

ในส่วนการประชาสัมพันธ์ อบต. มีการท าปูายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ มีวัตถุประสงค์ให้เกิดลดอุบัติเหตุในเขตพื้นที่
ต าบล แต่ปูายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ไม่ได้อยู่ใกล้จุดทีต่ั้งจุดตรวจ/จุดบริการ และนอกจากน้ันยังมีสคริปต์ส าหรับประกาศผ่าน
เสียงตามสาย ให้ผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้านน าไปประกาศ  ให้ลูกบ้านได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนโยบายการลดอุบัติเหตุ
ในเขตต าบล ส าหรับการปรับปรุงสภาพแวดล้อมบริเวณถนนยังไม่มีใหเ้ห็นชัดเจน 

 

1.4 รูปแบบการตั้งจุดตรวจ/จุดบริการ 
จุดตรวจ/จุดบริการ ปุาหวายนั่ง ตั้งอยู่บริเวณสี่แยก ระหว่างบ้านค านางปุุม บ้านปุาหวายนั่ง บ้านหนองสองห้อง 

และบ้านดงบัง อยู่ห่างหมู่บ้านประมาณ 1 กิโลเมตร บริเวณทีต่ั้งจุดตรวจ/จุดบริการ เป็นทางหลวงชนบทที่ตัดเข้ามาจากถนน
มิตรภาพ  และเช่ือมระหว่างหมู่บ้าน การจราจรหนามีความแน่นน้อย  แต่มีรถวิ่งสัญจรเข้าออกจากตัวเมืองตลอดวัน 
โดยเฉพาะช่วงเทศกาลทีป่ริมาณรถมีจ านวนเพิ่มขึ้น บริเวณจุดตรวจ/จุดบริการ มีการติดปูายรณรงค์บริเวณหน้าและด้านข้าง
เต็นท์ นอกจากน้ียังพบว่ามีการติดปูายรณรงค์ในบริเวณจุดส าคัญหมู่บ้าน  ลักษณะการจัดสถานที่บริเวณจุดตรวจ/จุดบริการ  
ประกอบด้วยเต็นท์ 1 หลัง  มีไฟฟูาส่องสว่างติดอยู่บริเวณด้านข้างและด้านหน้าเพื่อให้แสงสว่างในเวลากลางคืน ด้านหน้าของ
เต็นท์มีโต๊ะวางหมวกนิรภัยส าหรับให้ผู้ที่สัญจรไปมายืมใส่เข้า-ออกตัวเมือง ส่วนด้านหลังของเต็นท์มีโต๊ะวางอาหารเครื่องดื่ม 
และถังน้ าแข็ง ไว้บริการผู้อยู่ประจ าจุดตรวจ/จุดบริการ และผู้มาใช้บริการ   
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ภาพที่ 1 แผนที่แสดงที่ตั้งจุดตรวจ/บริการ 
 

จุดที่ตั้งตรวจ/จุดบริการ บริเวณสีแ่ยกปุาหวายนั่ง เป็นท้ังจุดตรวจและจุดบริการ คือ มีท้ังการเรียกตรวจในกรณีที่มี
พฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกดิอุบัติเหตุทางถนน เช่น เมาแล้วขับ ไมส่วมหมวกนิรภัย ในกรณีนีจ้ะมีการเรยีกตรวจหมวกนิรภยั เพื่อ
ตักเตือนและลงบันทึกไว้ แต่ไมม่ีการจับปรับ โดยมีการเตรียมหมวกนิรภัยไว้บริการยืม-คืน ในกรณีที่ผูเ้ดินทางสัญจรเข้าออกตัว
เมืองโดยมีการลงบัญชีคนยืมไว้ด้วย และในส่วนของการบริการ คือ มีน้ าดื่ม  มีที่พักในกรณีผู้ขับข่ีมีอาการมึนเมาสรุา ไม่
สามารถขับรถเดินทางกลับบ้านได ้ 
 

 
 

ภาพที่ 2 รูปแบบการตั้งจุดตรวจ/บริการ 
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1.5 การจัดการภายในจุดตรวจ/จุดบริการ 
บุคลากรในจดุตรวจ/จดุบริการประกอบด้วย ต ารวจ 1 คน และ อส.ตร. 3 คน ในช่วงที่มีการเรียกตรวจผู้มี

พฤติกรรมเสี่ยงในการขับข่ี จะมีประธาน อสม. มาประจ าเพื่อช่วยในการจดบันทึก ส่วนเรื่องของการจัดแบ่งเวรยาม จะมีการ
จัดแบ่งเวรยามเป็น 3 กะคือ  กะที่ 1 ช่วงเวลา 08.00-16.00 กะที่ 2 ช่วงเวลา 16.00-24.00 กะที่ 3 ช่วงเวลา 24.00-
08.00 โดยในแต่ละกะ จะมเีจ้าหน้าท่ีดังท่ีกล่าวมาข้างต้นมาประจ าอยู่ ซึ่งในบางกะอาจจะมาไม่ครบตามจ านวนที่แบ่งเวรยาม
ไว ้เนื่องจากเจ้าหน้าที่ อส.ตร. แตล่ะคนก็มภีารกิจทางบ้านท่ีจ าเป็นต้องท าในช่วงเข้าปฏิบัติงาน 

การแบ่งบทบาทหน้าที่ของผู้ที่ประจ าอยู่ที่จุดตรวจ/จุดบริการ ไม่มีการแบ่งกันอย่างชัดเจน แต่จะใช้วิธีการช่วยกัน 
เพียงแต่ระบุบทบาทหน้าที่หลักๆของผู้ที่ปฏิบัติงานเท่านั้น   ตัวอย่างที่เห็นจากการสังเกตการณ์ เจ้าหน้าที่ อส.ตร. เป็นผู้
ออกไปโบกรถท่ีถนนและเรียกตรวจ โดยมตี ารวจเป็นพ่ีเลี้ยงนั่งอยู่ในเต็นท์ ในบางครั้งทีต่ ารวจติดภารกิจไม่ได้นั่งประจ าอยู่ท่ีจุด
ตรวจ/จุดบริการตลอด อส.ตร. ก็สามารถท าหน้าที่ได้ โดยจะมีเจ้าหน้าที่ประธาน อสม. ช่วยในการบันทึก แต่ถ้าหากเป็นการ
เรียกตรวจในกรณีร้ายแรง เช่น ยาเสพติด จะเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ โดยมี อส.ตร. คอยช่วยอ านวยความสะดวก 
นอกจากนี้ ในช่วงที่ไม่มีการเรียกตรวจรถ ผู้ที่อยู่ประจ าจุดตรวจ/จุดบริการจะมีหน้าที่ให้บริการอื่น ๆ เช่น บริการบอกบอก
สอบถามเส้นทาง เป็นต้น 

สวัสดิการในจุดตรวจ/จุดบริการ ประกอบด้วยค่าเบี้ยเลี้ยงให ้100 บาทต่อ 1 คนต่อ 1 กะ และเครื่องดื่ม เช่น กาแฟ 
โอวัลติน แต่ในส่วนของอาหารทุกมื้อ อส.ตร. จะช่วยกันจัดหามาเอง ซึ่งถ้าหากมีงานบุญภายในหมู่บ้านก็จะมีอาหารออกมา
เผื่อแผ่กันทานค่อนข้างเยอะ และในบางวันก็มีการสนับสนุนเครื่องดื่มและอาหารแห้งจาก หน่วยงานอ่ืน ๆ  

วัสดุอุปกรณ์ที่ส าคญัในจุดตรวจ/จดุบริการ ประกอบด้วย กรวยสสี้ม, กรวยปิรามดิ และ ปูายสญัญาณจราจร แตม่ี
ปริมาณไมเ่พียงพอและมีสภาพไมส่มบูรณ์ เช่น ไมม่ีไฟฟูาส่องสว่างภายใน นอกจากน้ียังมีอุปกรณ์อื่น ๆที่ส าคัญ เช่นเครื่องมือ
ปฐมพยาบาลและยาสามัญประจ าบ้าน เป็นต้น 

 

 
 

ภาพที่ 3 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี 
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1.6 ศักยภาพ ของ อส.ตร. ในการจัดการความปลอดภัยทางถนน 
อส.ตร. ทุกนาย เคยผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับเรือ่งการจราจร การตรวจจับ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยเหลือ

คนเจ็บเมื่อมีอุบัติเหตุทางถนน และการใช้อาวุธอ่ืน ๆ เป็นต้น ดังน้ันทุกคนจะมีความรู้และทักษะในเบื้องต้น สามารถท างานได้
ทุกอย่างที่ได้รับการฝึกอบรมมา ส่วนความช านาญก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์การปฏิบัติงานจริง  แต่เนื่องจากที่จุดตรวจ/จุด
บริการไม่มีอุบัติเหตุ หรือเหตุรุนแรงจึงยังไม่พบการปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะช้ันสูง ซึ่ง อสตร.บางนาย ได้กล่าวว่า “หากต้อง
ปฏิบัติงานในเรื่องยาก เช่น การเรียกตรวจบนถนนหลวง ก็ไม่แน่ใจว่าสามารถท าได้หรือไม่ เนื่องจากสภาพความพร้อมของ
ร่างกาย และความช านาญอาจไม่เพียงพอ” 
 

1.7.  ลักษณะและการจัดการพฤติกรรมเสี่ยงในจุดตรวจ/จุดบริการ 
ลักษณะพฤติกรรมเสี่ยง/จุดเสี่ยง ที่พบในบริเวณพ้ืนที่ คือ มีสภาพถนนขรุขระ เป็นหลุม เสี่ยงต่อการ

เกิดอุบัติเหตุ นอกจากนี้ยังพบพฤติกรรมการดื่มแล้วขับ เอาถังน้ าใส่บริเวณกระบะหลังรถเพ่ือเล่นน้ า โดยมีคน
นั่งที่ขอบกระบะ บางคนดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปด้วย ในส่วนของรถบรรทุกพบกรณีที่บรรทุกสิ่งของเกิน
ขนาด หรือมีคนนั่งอยู่บนสิ่งของที่บรรทุกด้วย ส่วนรถจักรยานยนต์ ส่วนใหญ่ไม่มีใบขับขี่ ไม่สวมหมวกนิรภัย 
ซ้อนเกิน 1 คน และไมเ่ปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยว ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ถ้ารถคนัที่มาข้างหลังไม่ระมัดระวัง 

ส่วนวิธีการจัดการกับกลุ่มเปูาหมายหรือผู้ผ่านจุดตรวจ/จุดบริการที่ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรก็คือแ ไม่
สวมหมวกนิรภัย จะเรียกมาตักเตือนและลงบันทึกไว้ ไม่คาดเข็มขัดจะเรียกตักเตือน เมาแล้วขับ ถูกจับตัวส่งที่
โรงพัก ตรวจพบสารเสพติด จะถูกส่งตัวไปด าเนินคดีที่สถานีต ารวจ ไม่ท าตามกฎจราจรทั่วไป ที่ไม่ร้ายแรงมาก
จะถูกตักเตือนแล้วปล่อยตัวไป 

 

 
 

ภาพที่ 4 การเรียกตรวจกรณีมีพฤติกรรมเสี่ยง 
 
 
 
 



10 
 

1.8  ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ และการสนับสนุนของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ในด้านการประสานงานกับจุดตรวจ/จุดบริการอื่นๆ ในเขต อบต. ไม่มี เนื่องจากในเขตอบต.เขาสวนกวางมีจุดตรวจ/

จุดบริการเดียว บริเวณสี่แยกปุาหวายนั่ง ส่วนกับหน่วยงานอื่นๆ มีการประสานงานกับสถานีต ารวจอย่างต่อเนื่อง และมี
เครื่องดื่มต่าง ๆ เช่น น้ าดื่ม เครื่องดื่มชูก าลัง นม มาสนับสนุนการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังมีประชาสัมพันธ์จังหวัด เข้ามาใน
ฐานะผู้แทนของผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อมอบถุงอาหารแห้ง และโรงงานผลิตแปูงขนมจีน ก็มามอบถุงอาหารแห้งเช่นกัน  

ในส่วนของการสนับสนุนของชุมชน พบว่า เจ้าอาวาสวัดสว่างพร (หลวงพ่อยูวิน) เข้ามาบริจาคอาหารและให้เบี้ย
เลี้ยง ส่วนผู้น าชุมชนและชาวบ้านน าเครื่องดื่มมาให้ นอกจากนั้น  อส.ตร. ได้น าอาหารจากบา้นของแต่ละคนมารับประทาน
ร่วมกัน และบางคน ครอบครัวน าอาหารมาให้ ซึ่งก็ถือว่าเป็นการสนบัสนุนการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี  
 

1.9. อุบัติเหตุทางถนน ในเขต อปท.  
 ในการจุดตรวจ/จดุบริการช่วงสงกรานต์ของปี 2554 นี้ ไม่มีการเกดิอุบัติเหตุเกีย่วกับการจราจรเกิดขึน้ ในเขตพื้นท่ี
ต าบลเขาสวนกวาง 

    

ส่วนที่ 2. หลักเกณฑ์การเลือกจุดตั้งจุดตรวจ/จุดบริการของหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ และอบต. 
2.1 หลักเกณฑ์การเลือกจุดตั้งจุดตรวจ/จุดบริการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การจุดตรวจ/จุดบริการ/จุดตรวจ ของ อบต. นั้น ตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล และเพื่อลดอุบัติเหตุ และการจุด
ตรวจ/จุดบริการในช่วงเทศกาลในแต่ละปี ยังได้ถูกก าหนดไว้ในข้อบัญญัติของ อปท. ด้วย ซึ่งในแต่ละปีก็จะมีการจุดตรวจ/จุด
บริการ 2 ครั้ง คือในช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ มีงบประมาณ 40,000 บาท โดยจะท าเป็นโครงการจัดตั้งจุดตรวจ/ จุด
บริการประชาชน ตามนโยบายของรัฐบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานปูองกันภัยฝุายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย ในส่วนของปี้นี้ การคัดเลือกจุดจุดตรวจ/จุดบริการเริ่มจากมีการประชุมสภาของ อบต. และน า
โครงการจุดตรวจ/จุดบริการเข้ามาในวาระการประชุม จากนั้นก็ท าการเลือกจุดจุดตรวจ/จุดบริการ โดยจุดที่เลือกจุดตรวจ/จุด
บริการเป็นจุดเดิมของปีท่ีแล้ว เนื่องจากถือว่าเป็นจุดเสี่ยงท่ีมีรถผ่านจ านวนมาก และเป็นจุดที่ทุกหน่วยงานเห็นร่วมกัน ในเขต 
อบต. เขาสวนกวาง มีการจุดตรวจ/จุดบริการจุดเดียว คือที่สี่แยกปุาหวายนั่ง เรียกว่า เป็นจุดตรวจและบริการ 
 

2.2 จุดตรวจ/จุดบริการอ่ืนๆที่อยู่โดยรอบพื้นที่  
นอกจาก อบต./เทศบาล แล้ว ยังมีการจุดตรวจ/จุดบริการของต ารวจอีก 2 จุดตรวจ/จุดบริการคือ ตั้งอยู่บนถนน

มิตรภาพ ขาขึ้นและขาล่อง เรียกว่าเป็นทั้งจุดตรวจและจุดบริการ โดยที่มาของการตั้งจุดตรวจ/จุดบริการของต ารวจนี้คือ 
ได้รับค าสั่งจากต ารวจภูธร จังหวัดขอนแก่น โดยงบประมาณสนับสนุนก็ได้จากต ารวจภูธร จังหวัดขอนแก่น หน้าที่ของจุด
ตรวจ/จุดบริการต ารวจก็จะมี จับปรับและเรียกตรวจเพื่อตักเตือน ในกรณีดังต่อไปนี้ เมาสุราขณะขับรถ, ไม่สวมหมวกนิรภัย, 
ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย, ไม่มีใบอนุญาตขับข่ี, ขับรถเร็วเกินก าหนด, ฝุาฝืนสัญญาณไฟจราจร, อุปกรณ์ส่วนควบไม่ครบ, โทรศัพท์
ขณะขับรถ,  ขับรถย้อนศร,  แซงในที่คับขัน 

กิจกรรมที่ส าคัญในจุดตรวจ/จุดบริการก็จะมี การให้บริการข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการเดินทาง และจับปรับ เรียก
ตรวจเพื่อตักเตือน ในส่วนการประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน ก็จะมีการประสานกับ อส.ตร. เพื่อให้มาประจ ายังจุดจุดตรวจ/จุด
บริการของต ารวจด้วย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจุดตรวจ/จุดบริการของต ารวจ เทศบาลมีส่วนร่วมบ้างในบางครั้ง เช่น มี
สวัสดิการพวกสิ่งของบริโภคมาให้ แต่ก็ไม่บ่อยนัก และในบางครั้งทางจุดตรวจ/จุดบริการต ารวจก็ขอการสนับสนุนอุปกรณ์ใน
การจุดตรวจ/จุดบริการ ในกรณีที่ทางต ารวจมีไม่เพียงพอและเทศบาลมีงบประมาณด้วย 
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ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นของผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการอยู่ประจ าจุดตรวจ/จุดบริการ  
3.1 ความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการอยู่ประจ าจุดตรวจ/จุดบริการ 
ในเรื่องที่ “ครม.เห็นชอบปี 54-63 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน” เช่น กิจกรรมการรณรงค์สวมหมวก

นิรภัย 100% นั้น ทาง อบต. เห็นด้วยว่าเป็นสิ่งที่ดี น่าจะด าเนินการให้ได้ แต่คิดว่าในชุมชนนี้ยังไม่สามารถที่จะท าให้เกิดได้ 
100% เนื่องจากว่าในชุมชนยังมีความเป็นญาติพี่น้อง หรือระบบอุปถัมภ์สูง เช่น เมื่อตรวจจับได้ ถ้าเป็นญาติพี่น้อง หรือ
ลูกหลานคนใหญ่คนโต ก็จะได้รับการละเว้นโทษที่ควรไดร้ับ เป็นต้น จึงท าให้บางครั้งต ารวจก็ไม่สามารถท าหน้าท่ีไดอ้ย่างเตม็ที่ 

การประจ าจุดตรวจ/จุดบริการของเจ้าหน้าท่ีนั้นมาจากค าสั่งของอบต. และอ าเภอ ที่ให้ อส.ตร. ที่ผ่านการฝึกอบรม
ทักษะต่าง ๆ มาเป็นอย่างดี มาเป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ต ารวจ  เป็นก าลังหลักของต ารวจ อปพร.กับ อส.ตร. ต่างกัน เพราะ อปพร. 
ขึ้นตรงกับ อบต. คือ อบต. ให้งบและให้การสนับสนุน ส่วน อส.ตร. ขึ้นตรงกับต ารวจ  ต ารวจให้การฝึกอบรมและขึ้นตรงกับ
ต ารวจ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น อส.ตร. จะไม่มีงบประมาณสนับสนุนโดยตรงเหมือนกับ อปพร. ดังนั้นเวลาจะหางบประมาณมา
สนับสนุนก็จะต้องของบประมาณในนามของ อปพร. ส่วนการท างานก็จะมีลักษณะคล้ายๆกัน 

ในส่วนบทบาทหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายให้มาประจ าที่จุดตรวจ/จุดบริการนี้ อส.ตร. ทุกคนก็บอกว่าพอใจ เพราะทุก
คนถือว่ามีหน้าที่ดูแลชุนชนอยู่แล้ว และก็มีจิตอาสาอยู่ด้วย ถึงไม่มีค าสั่งก็จะมา เพียงแต่ว่าเมื่อมีค าสั่งก็จะท าให้ได้รับ
สวัสดิการต่าง ๆ ตามมา  อส.ตร. ทุกคนสามารถท าได้ทุกอย่างถ้ามีต ารวจอยู่ด้วย ต ารวจก็เหมือนหัวหน้าที่จะคอยสนับสนุน 
ท าให้ อส.ตร. กล้าและมั่นใจท่ีจะปฏิบัติหน้าที่ เป็นขวัญและก าลังใจในการท างานด้วย 

สวัสดิการที่ได้รับจากการมาประจ าที่จุดตรวจ/จุดบริการ ก็คือเงินเบี้ยเลี้ยงจาก อบต. กะละ 100 บาท ต่อคน เห็น
ว่าไม่เพียงพอ แต่ก็มาด้วยจิตอาสา  ถึงไม่มีเบี้ยเลี้ยงก็จะตาม แต่หากมีเพียงพอก็ท าให้มีก าลังใจในการท างาน 

ปัญหา/อุปสรรคในการจุดตรวจ/จุดบริการมีหลายข้อ  ปัญหาใหญ่คือแสงสว่างไม่เพียงพอ และขาดอุปกรณ์ในการ
จุดตรวจ/จุดบริการที่จ าเป็น บางอย่างมีแต่ไม่เพียงพอ และไม่สมบูรณ์ ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น เบี้ยเลี้ยงไม่เพียงพอ แนวทาง
แก้ปัญหาคือ มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลเช่น เรื่องถนน ไฟฟูา อุปกรณ์ในการจุดตรวจ/จุดบริการ และมีงบประมาณ
สนับสนุนเพิ่มในส่วนท่ีขาด และควรให้มีปูอมถาวรในการจุดตรวจ/จุดบริการ เพื่อให้มีเครื่องอ านวยความสะดวกครบ  

วิธีการที่จะท าให้การจุดตรวจ/จุดบริการมีประสิทธิภาพมากที่สุด และท าให้เกิดความปลอดภัยทางถนนมากท่ีสุด คือ
การตั้งจุดตรวจ/จุดบรกิารทุกวันไมต่้องรอช่วงเทศกาล และมีเงินเดือนให้กับเจ้าหน้าที่ อส.ตร. ด้วย เพราะท างานแบบจิตอาสา
จริง ๆ บางครั้งก็เสียสละมากจนกระทบกับการท างาน ควรมีปูอมถาวรประจ าในการจุดตรวจ/จุดบริการ จะได้สามารถจุด
ตรวจ/จุดบริการได้ตลอดเวลา และมีเงินสนับสนุนเพิ่ม และถ้ามีอุปกรณ์ทางการจราจรครบก็จะสามารถท าให้จุดตรวจ/จุด
บริการมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น  

 

3.2 ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการจุดตรวจ/จุดบริการ 
สัมภาษณ์ผู้ใช้บริการจุดตรวจ/จุดบริการ  ส่วนใหญ่ก็เป็นชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในเขตต าบล มีใช้บริการจุดตรวจ/จุด

บริการ การแวะเข้ามาพัก ทักทายผู้ที่อยู่ประจ าจุดตรวจ/จุดบริการ และใช้บริการเครื่องดื่มที่มีไว้ ผู้ใช้บริการ เห็นว่า การตั้งจุด
ตรวจ/จุดบริการเป็นสิ่งท่ีดี ช่วยลดอุบัติเหตุได้ เพราะมีการจุดตรวจ/จุดบริการก็จะท าให้ผู้ขับขี่ปฏิบัติตัวให้ถูกตามกฎจราจร 
และเมื่อขับผ่านมาถึงหน้าจุดตรวจ/จุดบริการก็จะชะลอความเร็ว เนื่องจากกลัวโดนเรียกตรวจ ซึ่งก็จะช่วยลดอุบัติเหตุได้ และ
วิธีการที่เห็นว่าจะท าให้การจุดตรวจ/จุดบริการมีประสิทธิภาพมากที่สุดคือ มีบริการเครื่องดื่มต่าง ๆ ส าหรับผู้ผ่านไปมา มี
บริการที่พักส าหรับคนเมาเพื่อรอให้หายเมา และมีบริการไปส่งถึงบ้านในกรณีที่เมามากและไม่สามารถขับรถกลับบ้านเองได้ 
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บทที่ 3  
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 
3.1. สรุปผลการศึกษา 

1. การด าเนนิงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
แวดล้อมกับความปลอดภัยทางถนน ทั้งการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การตั้งจุดตรวจ/จุดบริการในพื้นที่  

องค์การบริหารต าบลเขาสวนกวาง เริ่มมีการตั้งจุดตรวจ/จุดบริการมาหลายปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ท่ีรัฐบาล
มีนโยบายให้มีการจุดตรวจ/จุดบริการเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางด้านจราจรในชุมชน เริ่มแรกนั้นมีการตั้ง
ในทุก ๆ หมู่บ้าน ต่อมาลดลงเหลือจุดเดียว เนื่องจากข้อจ ากัดด้านงบประมาณและก าลังคน จุดที่ตั้งจุดตรวจ/
จุดบริการในปัจจุบันก็คือสี่แยกป่าหวายนั่ง ซึ่ง กระบวนการในการจุดตรวจ/จุดบริการ เริ่มตั้งแต่มีการประชุม
ของสภาต าบลและมีการบรรจุโครงการจุดตรวจ/จุดบริการเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ อปท. ในหนึ่งปีจะมีการจุด
ตรวจ/จุดบริการ 2 ครั้งคือ ช่วงปีใหม่และสงกรานต์ ในโครงการมีการก าหนดในส่วนของงบประมาณและ
ก าลังคนที่จะมาประจ าที่จุดจุดตรวจ/จุดบริการ ซึ่งรูปแบบการจุดตรวจ/จุดบริการจะเป็นทั้งจุดตรวจและจุด
บริการ แต่ไม่มีการจับหรือปรับ มีแค่การตักเตือน ยกเว้นกรณีท่ีเกี่ยวกับยาเสพติดจึงจะมีการน าตัวไป
ด าเนินคดีที่โรงพัก 

การจัดการภายในบริเวณจุดตรวจ/จุดบริการ มีเต็นท์หนึ่งหลังส าหรับที่พักให้กับเจ้าหน้าที่ที่ประจ าอยู่
ที่จุดตรวจ/จุดบริการและวางเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ รวมถึงอาหารและเครื่องดื่ม โดยปรกติจะมีเจ้าหน้าที่
ต ารวจ 1 คน และ อส.ตร. อีก 3 คน ประจ าอยู่ที่จุดตรวจ/จุดบริการ แต่ถ้าช่วงใดที่ต้องมีการเรียกตรวจ จะมี
ประธาน อสม. ที่เป็นผู้หญิงมาช่วยในการจดบันทึกและตักเตือนด้วย  

พฤติกรรมเสี่ยงที่พบในจุดตรวจ/จุดบริการ เช่น รถจักรยานยนต์ผู้ขับและผู้ซ้อนไม่สวมหมวกนิรภัย 
หรือผู้ขับสวมแต่ผู้ซ้อนไม่สวม บางกรณีถือหมวกนิรภัยมาด้วยแต่ไม่สวมใส่ วิธีการจัดการคือการเรียกตักเตือน 
และถ้าใครจะผ่านเข้าไปในตัวเมืองไม่ได้สวมหมวกนิรภัยมา ที่จุดตรวจ/จุดบริการก็จะมีการให้บริการยืมหมวก
นิรภัยด้วย น ามาคืนตอนขากลับ นอกจากนั้นก็ยังมีพฤติกรรมเสี่ยงในรถกระบะและรถบรรทุกด้วย รถกระบะที่
มีพฤติกรรมเสี่ยงบรรทุกถังน้ าไว้กระบะหลังรถ และมีคนเล่นน้ าและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปด้วย บางคัน
บรรทุกคนเกินขนาด ไม่มีที่นั่งหรือจับเพื่อให้เกิดความปลอดภัย ส่วนรถบรรทุกที่มีพฤติกรรมเสี่ยง บรรทุกของ
เกินขนาด เสี่ยงต่อการที่ของในรถจะหล่นลงมาบนถนนและท าให้รถคันอ่ืนที่วิ่งตามมาเกิดอุบัติเหตุได้ 

ในด้านการประสานงานกับจุดตรวจ/จุดบริการอ่ืนๆ ในเขต อบต. ไม่มี เนื่องจากในเขตอบต.เขาสวน
กวางมีจุดตรวจ/จุดบริการเดียว ส่วนกับหน่วยงานอ่ืนๆ มีการประสานงานกับสถานีต ารวจ นอกจากนี้ยังมีการ
มาให้ก าลังใจและสนับสนุนสิ่งของที่จ าเป็น เช่น ประชาสัมพันธ์จังหวัด โรงงานผลิตแป้งขนมจีน เป็นต้น ใน
ส่วนของการสนับสนุนของชุมชน พบว่าเป็นส่วนส าคัญที่ท าให้ให้การตั้งจุดตรวจ/บริการ สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี  มีประสิทธิภาพ  
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2. หลักเกณฑ์การเลือกจุดตั้งจุดตรวจ/จุดบริการของหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ และองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น 
 การเลือกจุดในการจุดตรวจ/จุดบริการเพ่ือเป็นจุดตรวจและจุดบริการของต าบลเขาสวนกวางในปีนี้ 
เลือกจุดเดิมของปีที่แล้ว คือที่สี่แยกป่าหวายนั่ง เหตุผลที่เลือกก็เนื่องจากเป็นสี่แยกระหว่างหมู่บ้านและต าบล 
ผู้คนสามารถสัญจรผ่านสี่แยกนี้เพ่ือไปถึงหมู่บ้าน ต าบล และอ าเภออ่ืน ๆ ได้ จึงถือว่าเป็นจุดเสี่ยงอีกจุดหนึ่งที่
ควรให้ความสนใจ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นจุดที่รถผ่านมากเท่ากับจุดตรวจ/จุดบริการที่ตั้งอยู่บนถนนสายหลักก็
ตาม นอกจากจุดจุดตรวจ/จุดบริการสี่แยกป่าหวายนั่งแล้ว บนถนนมิตรภาพก็ยังมีการจุดตรวจ/จุดบริการของ
ต ารวจอีก 2 จุด คือขาขึ้นและขาล่อง ซึ่งลักษณะการจุดตรวจ/จุดบริการของต ารวจและของ อบต. เขาสวน
กวาง ก็จะแตกต่างกันคือจุดจุดตรวจ/จุดบริการของ อบต. จะเป็นจุดบริการและจุดตรวจ ซึ่งเรียกตรวจเพ่ือ
การตักเตือนและลงบันทึก แต่จุดตรวจ/จุดบริการของต ารวจนอกจากจะเป็นจุดบริการแล้ว ก็ยังเป็นจุดตรวจที่
มีการจับปรับด้วยในกรณีท่ีมีการท าผิดกฎหมายจราจร  
 

3.ความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการอยู่ประจ าจุดตรวจ/จุดบริการ 
ถึงแม้ว่าการมาประจ าจุดตรวจ/จุดบริการของเจ้าหน้าที่นั้น จะมาจากค าสั่งของ อบต. และอ าเภอก็

ตาม แต่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนเต็มใจที่จะให้บริการชุมชน เพราะทุกคนที่สมัครเข้ามาอบรมเป็น อปพร. หรือ 
อส.ตร. มีจิตอาสาดูแลชุนชนเป็นหน้าที่ ถึงแม้ไม่มีค าสั่งจาก อบต. ก็ตาม การมีค าสั่งท าให้ได้รับการอ านวย
ความสะดวกต่าง ๆ ในการท างานตามมารวมถึงสวัสดิการด้วย อส.ตร. ทุกนายสามารถท าหน้าที่ได้เต็มที่หากมี
ต ารวจคอยสนับสนุน ท าให้มีความกล้าในการปฏิบัติงาน และเป็นขวัญ ก าลังใจในการท างานด้วย 
 จากการส ารวจความคิดเห็นของผู้ที่ใช้บริการจุดตรวจหรือจุดบริการนี้ ส่วนใหญ่มองว่าการจุดตรวจ/
จุดบริการเป็นเรื่องท่ีดี ที่จะช่วยลดอุบัติเหตุได้ เพราะเมื่อมีการจุดตรวจ/จุดบริการก็จะท าให้คนที่สัญจรผ่านไป
มามีความเกรงกลัวที่จะท าผิดกฎจราจร ซึ่งก็อาจจะมีคนท าผิดอยู่บ้างแต่ก็นับว่าน้อย เมื่อเทียบกับการที่ไม่มีจุด
ตรวจ/จุดบริการมาตั้งเลย 

 
3.2. ข้อเสนอแนะ 

1. อบต. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พัฒนายกระดับจากจุดตรวจ/จุดบริการชั่วคราว ให้มีความถาวร 
เช่น ป้อมจุดตรวจ จัดให้มีสาธารณูปโภคอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น ไฟฟ้าส่องสว่างตามแนวถนน ห้องน้ า 
และติดตั้งสัญญาณจราจร เช่น  ป้ายสะท้อนแสงบริเวณสี่แยก ป้ายบอกทาง ให้ชัดเจน 

2. อบต. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  มีค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้กับเจ้าหน้าที่ เพ่ือท าให้งานเกิด
ประสิทธิภาพได้จริง 
3. อบต. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการสนับสนุนอุปกรณ์ที่ใช้ในการตั้งจุดตรวจบริการให้เพียงพอ ก็

จะสามารถท าให้จุดตรวจ/จุดบริการมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น 
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4. อสตร. มีศักยภาพจึงควรมีการฝึกปฏิบัติงานสม่ าเสมอเพ่ือให้เกิดความช านาญ สามารถปฏิบัติงาน
ในระดับยากได้ 

5. จากการตั้งจุดตรวจ/บริการ ที่ผ่านมาท าให้เห็นการสนับสนุนจากชุมชนอย่างไม่เป็นทางการ 
อบต.ควรส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการตั้งจุดตรวจ/บริการ เพื่อท าให้ผ็ปฏิบัติหน้าที่มีก าลังใจ
มากขึ้น 

6. อบต. ร่วมกับผู้น า และประชาชนในพื้นท่ี มีการจัดการจุดเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุก่อนถึงวันเทศกาล 
เช่น บริเวณแยกที่มีป้ายบัง ป้ายเตือนห้ามแซงในจุดอันตราย ป้านสะท้องแสงในจุดโค้ง ปรับปรุงถนนที่ช ารุด 
เป็นต้น 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



27 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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) 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



34 

 

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 
 

ชื่อ – สกุล ที่อยู่ ต าแหน่ง วันที่ให้ข้อมูล 
1. นางวีร์สุดา  รุ่งเรือง อบต.เขาสวนกวาง อ.เขาสวนกวาง จ.

ขอนแก่น 
ปลัด อบต. 14 เม.ย. 54 

2. นายบุญเลี้ยง ค้าประชม 39 หมู่ 3 ต.เขาสวนกวาง อ.เขาสวนกวาง จ.
ขอนแก่น 

อส.ตร. 12 เม.ย. 54 

3. นายค้าภาร บัวค้าภา 187 บ้านค้านางปุ่ม หมู่ 3 ต.เขาสวนกวาง 
อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น 

อส.ตร. 14 เม.ย. 54 

4. นายสุวิทย์  โคตรบุญม ี 189 บ้านค้านางปุ่ม หมู่ 3 ต.เขาสวนกวาง 
อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น 

อส.ตร. 12 เม.ย. 54 

5. นายเสถียร มูลผา บ้านหนองสองห้อง ต.เขาสวนกวาง อ.เขา
สวนกวาง จ.ขอนแก่น 

อปพร. 14 เม.ย. 54 

6. ด.ต.ถนอมศักดิ์  สิงห์วีรธรรม 281/3 หมู่ 11 ต.ค้าม่วง อ.เขาสวนกวาง จ.
ขอนแก่น   

เจ้าหน้าท่ีต้ารวจ 16 เม.ย. 54 

7. นางสมยศ  ค้าประชง   หมู่ 3 บ้านค้านางปุ่ม ต.เขาสวนกวาง อ.เขา
สวนกวาง จ.ขอนแก่น   

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้น/ 
ประธาน อสม. 

16 เม.ย. 54 

8. นายสมบรูณ์  แก้วพินิจ    ชาวบ้าน 17 เม.ย. 54 
9. ด.ญ.กรรณิการ์  ไพรสุวรรณ    ชาวบ้าน 17 เม.ย. 54 
10. นางอัญชนา  ใบทองพูล    ชาวบ้าน 17 เม.ย. 54 
11. นางสมพร  พลโยธา    ชาวบ้าน 17 เม.ย. 54 
12. นายน้อย  เคนเหมาะ    ชาวบ้าน 17 เม.ย. 54 
13. นางทัน  พู่ถ่ินเวิ่น     ชาวบ้าน 17 เม.ย. 54 
14. ด.ญ.วิลาวรรณ  สวสัดผิล    ชาวบ้าน 17 เม.ย. 54 
15. ดต.สนิท  จันทร์แจ้ง สภอ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น เจ้าหน้าท่ีต้ารวจ 15 เม.ย. 54 
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ภาคผนวก ค 
ประมวลภาพกิจกรรม 
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ประมวลภาพกิจกรรม 
 

 
 

อปพร.ปฏิบัติงานโบกรถบนถนน 
 

 

 
 

พระอาจารย์ลงเจิมหมวกนิรภัยปลอดภัย 
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หน่วยงานเอกชนร่วมสนับสนุนการตั้งจุดตรวจ/บริการ 
 
 

 
 

ทีมงานจาก สสส. ผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าเยี่ยมจุดตรวจ/บริการ 
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เจ้าหน้าที่ต้ารวจ และ อสตร.เรียกตรวจผู้มีพฤติกรรมน่าสงสัย 
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