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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.ค าม่วง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น  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 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 
 
 
 



2 
 

1.3 ประเด็นในการศึกษา/ส ารวจ 
มีการศึกษาท้ังเชิงคุณภาพและปริมาณในแต่ละพ้ืนที่กรณีศึกษา 

 การศึกษาเชิงคุณภาพ  
1. การศึกษาการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในประเด็นที่

เกี่ยวข้องแวดล้อมกับความปลอดภัยทางถนน ทั้งการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การตั้งจุดบริการใน
พ้ืนที่  

2. การสอบถามความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับการอยู่ประจ าจุดบริการ  
3. การสังเกตการณ์ตั้งจุดบริการอ่ืนๆที่อยู่โดยรอบพ้ืนที่ เช่นจุดบริการของต ารวจ ของจังหวัด หรือ

ของหน่วยงานอื่นๆตามถนนเส้นทางต่างๆ 
4. การศึกษาหลักเกณฑ์การเลือกจุดตั้งจุดบริการของหน่วยงานต่างๆในพ้ืนที่ และองค์กรปกครอง

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

 
1.4 วิธีการในการศึกษา 

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

ขอบเขตเชิงเนื้อหา 

 การศึกษาหลักเกณฑ์การตั้งจุดบริการ ของจังหวัด/อปท. ในพ้ืนที่กรณีศึกษา 

 ส่งทีมลงส ารวจการตั้งจุดบริการ ตามเส้นทางต่างๆ ในจังหวัดกรณีศึกษา 

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

 
 เส้นทางหลักที่ผ่านพื้นที่ของ อบต. 
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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 
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บทที่ 2  
ผลการศึกษา 

 
ผลการศึกษาโครงการ “ส ารวจพื้นที่กรณีศึกษาการตั้งจุดตรวจ/บริการขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในช่วงเทศกาลสงกรานต์” แบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้ 
 
ส่วนที่ 1 การศึกษาการด าเนนิงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องแวดล้อมกับความปลอดภัยทางถนน ทั้งการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การตั้งจุดตรวจ/จุดบริการใน
พื้นที่ 
 1.1บริบทพ้ืนที่ศึกษา1  

ต าบลค าม่วง เดิมขึ้นรวมกับต าบลเขาสวนกวาง เมื่อมีจ านวนหมู่บ้านมากขึ้น จ านวนประชากรก็
เพ่ิมขึ้นท าให้การติดต่อราชการส่วนต าบลไม่สะดวก จึงได้แยกเป็นต าบลค าม่วง เมื่อป  พศศศ 2534 มีหมู่บ้าน
จ านวน 13 หมู่บ้าน การปกครองอยู่ในเขต อบตศ เต็มพ้ืนที่ 6 หมู่บ้าน ในเขตเทศบาล 3 หมู่บ้าน อยู่ในเขต
คาบเก่ียวเทศบาลและอบตศ 4 หมู่บ้าน  

สภาพทั่วไปของต าบล พ้ืนที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบเชิงสูงใกล้ภูเขา มีพ้ืนที่ปุาไม้ไม่สมบูรณ์ เป็นแหล่งต้น
น้ าล าห้วยหลายสาย แต่ไม่เหมาะกับการปลูกพืชเนื่องจากปัจจุบันล าห้วยเหล่านี้ตื้นเขินไปมากจึงไม่สามารถ
เก็บกักน้ าไว้ได้ ควรที่จะมีการฟื้นฟูให้อยู่ในสภาพเดิม และยังมีบางพ้ืนที่เหมาะในการฟื้นฟูเป็นแหล่งท่องเที่ยว 

อาณาเขตต าบล ทิศเหนือ ติดกับ ตศเขาสวนกวาง อศเขาสวนกวาง จศขอนแก่น ทิศใต้ ติดกับ ตศน้ าพอง 
ตศสะอาด อศน้ าพอง จศขอนแก่น ทิศตะวันออก ติดกับ ตศบัวเงิน อศน้ าพอง จศขอนแก่น และทิศตะวันตก ติดกับ 
ตศดงเมืองแอม และ ตศเขาสวนกวาง อศเขาสวนกวาง จศขอนแก่น ทางด้านจ านวนประชากร ต าบลค าม่วงมี 
855 หลังคาเรือน จ านวนประชากรทั้งสิ้น 3,107 คน แยกเป็นชาย 1,520 คน หญิง 1,587 คน ในส่วนการ
ประกอบอาชีพ อาชีพหลักของชาวต าบลค าม่วงคือการท านา ท าสวน ท าไร่  

 
1.2 ความเป็นมาของการตั้งจุดตรวจ/จุดบริการ 
ที่ผ่านมา การตั้งจุดตรวจ/จุดบริการมี 2 จุด คือ บ้านค าม่วง และเส้นทางขึ้นสวนสัตว์อุทยานแห่งชาติ

อีสานตอนบน ขอนแก่น-อุดรธานี (สวนสัตว์เขาสวนกวาง) ซึ่งปัจจุบันก็ยังคงมีการตั้งจุดตรวจ/จุดบริการเป็น 2 

จุดเช่นเดิม โดยเรียกว่าด่านตลาด (อยู่ในความรับผิดของเทศบาล) และด่านบนเขา (อยู่ในความรับผิดชอบของ 

อบตศค าม่วง) โดยได้รับความร่วมมือจาก 7 หมู่บ้านในต าบลค าม่วงเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ประจ าจุดการตั้งจุด

ตรวจ/จุดบริการ 

                                                           
1 แหล่งข้อมูล www.thaitambon.com/tambon/ttambon 
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ส าหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ณ บริเวณจุดตรวจ/จุดบริการ ได้แก่ ผู้น าชุมชน กรรมการชุมชน สศ

อบต. อปพร. อสศตร. การตั้งจุดตรวจ/จุดบริการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ป  2553 ที่ผ่าน ไม่มีอุบัติเหตุร้ายแรง

เกิดขึ้นในเขตที่รับผิดชอบ ส่วนใหญ่จะเป็นอุบัติเหตุเพียงเล็กน้อย เช่น คนเมาแล้วขับ ในด้านการรณรงค์

ประชาสัมพันธ์ ปกติมีการรณรงค์เรื่องการขับขี่ปลอดภัยเป็นประจ าอยู่แล้ว แต่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ได้มี

การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์มากยิ่งข้ึน เพ่ือสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการปูองกันอุบัติเหตุจราจร และการขับ

ขี่อย่างปลอดภัยบาท้องถิ่น 

1.3 กระบวนการเตรียมการตั้งจุดตรวจ/จุดบริการ 
การวางแผนตั้งจุดตรวจ/จุดบริการ มีการประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน ๆ  คือ อ าเภอเขาสวนกวาง 

สถานีต ารวจเขาสวนกวาง สวนสัตว์เขาสวนกวาง ในป ที่ผ่านมาได้มีการประสานงานกับทางโรงพยาบาลแต่

ปัจจุบันขาดการติดต่อไป ผู้ที่ปฏิบัติงานประจ าจุดตรวจ/จุดบริการ ประกอบด้วย ผู้น าชุมชนและ อปพรศ 

 วิธีการคัดเลือกผู้ที่อยู่ประจ าจุดตรวจ/จุดบริการ ส าหรับการคัดเลือกคนในชุมชน/ผู้น าชุมชน ที่มา

ปฏิบัติงานประจ าจุดตรวจ/จุดบริการนั้น ผู้ใหญ่บ้านจะเป็นผู้คัดเลือก เพราะผู้ใหญ่บ้านจะรู้จักกับสมาชิกใน

ชุมชนเป็นอย่างดี รู้ว่าใครเป็นผู้ทีม่ีความเหมาะสม มีความรับผิดชอบ และที่ส าคัญต้องเป็นผู้ที่สมัครใจเข้าร่วม

ปฏิบัติงานในครั้งนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่จะแบ่งเป็นทีมในการปฏิบัติงานประจ าจุดตรวจ/จุดบริการ ในแต่ละวัน 

ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาปฏิบัติหน้าที่ และงบประมาณในการตั้งจุดตรวจ/จุดบริการองค์การบริหารส่วน

ต าบลค าม่วงเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด 

1.4 รูปแบบการตั้งจุดตรวจ/จุดบริการ 
จุดตั้งจุดตรวจ/จุดบริการ อบตศ ค าม่วง เน้นการบริการประชาชน ไม่มีการเรียกตรวจ สภาพแวดล้อม

โดยทั่วไป เนื่องจากจุดบริการดังกล่าวตั้งอยู่บริเวณทางเข้าสวนสัตว์  สภาพแวดล้อมโดยรอบจึงเป็นเขตของ
สวนสัตว์  ทางข้ึนสวนสัตว์เป็นทางลาดชัน  สภาพถนนช ารุด  ไม่สะดวกต่อการจราจร  ไม่มีสัญญาณไฟจราจร 
และไม่มีปูายเตือนเพ่ือความปลอดภัย แต่มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเป็นจ านวนมากโดยเฉพาะในช่วงเทศกาล จึง
ท าให้สภาพถนนเกิดความเสียหาย บริเวณตรงข้ามกับจุดบริการเป็นลานจอดรถของสวนสัตว์  ด้านหลังจะเป็น
กรงของสัตว์  และท่ีพักของเจ้าหน้าที่สวนสัตว์ 

ลักษณะการสัญจรบริเวณจุดบริการ  เนื่องด้วยบริเวณจุดบริการเป็นทางลาดชัน ทางขึ้นเขา และเป็น

สถานที่ท่องเที่ยว จึงมีรถเป็นจ านวนมาก แต่รถก็ไม่สามารถวิ่งได้เร็ว จะเคลื่อนตัวไปอย่างช้าๆ  เนื่องจาก

สภาพถนนที่ไม่ค่อยสมบูรณ์ บริเวณตรงข้ามที่ตั้งจุดบริการเป็นลานจอดรถ  บางครั้งการจราจรจึงมีการติดขัด

บ้าง  แต่เจ้าหน้าที่ก็สามารถแก้ไขปัญหาได้ ท าให้รถวิ่งอย่างเป็นระเบียบ ในบริเวณจุดบริการมีปูายรณรงค์  

เกี่ยวกับความปลอดภัยบนท้องถนน อยู่ 2 ปูาย ติดอยู่ที่บริเวณทางด้านหน้า และด้านข้างของเต๊นท์ เพ่ือให้

สามารถเห็นได้ชัดเจน 
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การจัดสถานที่ตั้งจุดบริการ มีการกางเต๊นท์ มีหลอดไฟ ทางด้านข้างทั้งสองด้าน เพ่ือให้แสงสว่าง 

ภายในเต๊นท์มีโต๊ะ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติงาน  มีปูายรณรงค์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ กิจกรรมในจุดบริการ

ส่วนใหญ่จะเป็นการบริการประชาชนที่สัญจรผ่านไปมา คืออ านวยความสะดวกให้กับรถที่ขึ้นไปเที่ยวในสวน

สัตว์ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสวนสัตว์ เป็นต้น 

 
 

ภาพที่ 1 แผนที่แสดงที่ตั้งจุดบริการ 

 
1.5 การจัดการภายในจุดตรวจ/จุดบริการ 
บุคลากรในจุดบริการ ประกอบไปด้วย เจ้าหน้าที่ อบต. อปพร.  ผู้น าชุมชน  อสตร.  และเจ้าหน้าที่

ต ารวจ มีการจัดแบ่งเวรยาม 2 กะ คือ ช่วงเช้า และช่วงเย็น กะละ 6 คน แต่ในการท างานจริงมาไม่ครบตามที่

ได้ก าหนดไว้ในแต่ละวัน บางวันมาปฏิบัติหน้าที่เพียง 3-4 คน การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ จะแบ่งบริเวณ

รับผิดชอบคือดูเรื่องการโบกรถ เพื่อไม่ให้เกิดการติดขัด บริเวณก่อนทางข้ึนสวนสัตว์ ตรงลานจอดรถบริเวณจุด

บริการ และลานจอดรถด้านในสวนสัตว์ 

สวัสดิการส าหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจ าจุดบริการ จะเป็นอาหารกล่องในตอนกลางวัน ซึ่งทางสวนสัตว์

เป็นผู้สนับสนุน ด้านวัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญในจุดบริการ ประกอบไปด้วย  สัญญาณไฟ  กรวย  ปูายหยุดตรวจ 
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ภาพที่ 2 รูปแบบการตั้งจุดบริการ 
 

1.6  ศักยภาพ ของ อปพร. ในการจัดการความปลอดภัยทางถนน 
อปพรศ ทุกคนได้รับการอบรมความรู้ ในด้านความปลอดภัย  การปฐมพยาบาลเบื้องต้น  การส่งผู้ปุวย

เข้าโรงพยาบาล ด้านการจราจร แต่ส่วนใหญ่จะเน้นเรื่องความปลอดภัยและการจราจร จากการสอบถาม
เจ้าหน้าที่ อปพรศ เกี่ยวกับความรู้ที่ต้องการฝึกทักษะเพ่ิมเติมในการปฏิบัติงาน ส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นว่า  มี
ความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมแล้วในการปฏิบัติหน้าที่ ความรู้ที่ได้รับการฝึกอบรมมาเพียงพอต่อการปฏิบัติ
หน้าที่แล้ว  
 
 

1.7  ลักษณะและการจัดการพฤติกรรมเสี่ยงในจุดตรวจ/จุดบริการ 
พฤติกรรมความเสี่ยง/ความไม่ปลอดภัยทางถนนในพ้ืนที่ ที่สังเกตเห็น มีดังนี้  

 - รถกระบะบรรทุกคนจ านวนมากเกินไป 

 - มีการบรรทุกโอ่งน้ า เพื่อเล่นน้ าสงกรานต์ 

 - มีการดื่มสุราในขณะเล่นน้ า อยู่ที่กระบะหลังรถ 

 - มีเด็กเล็กเล่นน้ าที่กระบะหลังเพียงล าพัง ไม่มีผู้ใหญ่ดูแลความปลอดภัย 

 - โทรศัพท์แล้วขับรถไปด้วย 

 - เปิดเพลงเสียงดัง/ดื่มสุรา/เล่นน้ า 

 - นั่งที่ขอบกระบะ/นั่งห้อยขา 
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 - ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 

 - รถมอเตอร์ไซค์ ไม่สวมหมวกนิรภัย 

 - รถวิ่งด้วยความเร็ว   

 - มีการขับรถแซงกัน 

 - รถมอเตอร์ไซค์ซ้อนเกิน 1 คน 

วิธีการจัดการกับกลุ่มเสี่ยงที่กล่าวมาข้างต้น เช่น บรรทุกคนเกินขนาด  เล่นน้ า ดื่มสุรา จะใช้วิธีการ

ตักเตือน 

 
     

ภาพที่ 3 พฤติการณ์เสี่ยงของผู้โดยสารที่นั่งบริเวณกระบะหลัง 
 

1.8  ความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนๆ และการสนับสนุนของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
การประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน ๆ คือ มีการประสานกับทางสวนสัตว์เขาสวนกวาง  ในด้านการ

อ านวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว  สนับสนุนอาหารกลางวัน แก่เจ้าหน้าที่ ตลอดระยะเวลา 7 วัน

ประสานงานกับสถานีต ารวจในด้านการดูแลเรื่องความปลอดภัยทางถนน  ในส่วนการสนับสนุนของชุมชน 

ได้แก่ ชุมชนให้ความร่วมมือปฏิบัติตามกฎจราจร และคนในชุมชนส่วนหนึ่งเข้ามาเป็นเจ้าหน้าที่ในการ

ปฏิบัติงานประจ าจุดบริการ  
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1.9. อุบัติเหตุทางถนน ในเขต อปท. (ข้อมูลจาก หน่วย EMS) 
มีอุบัติเหตุเกิดข้ึน 1 ครั้งวันที่ 11 เมษายน ในเขต อบตศค าม่วง บริเวณสี่แยกบ้านโนนสง่า สาเหตุเกิด

จากถนนเป็นคลื่นจึงท าให้รถจักรยานยนต์เสียหลักชนท้ายรถกระบะ ผลของอุบัติเหตุคือ คนขับรถ

จักรยานยนต์บาดเจ็บเล็กน้อย 

 

ส่วนที่ 2 หลักเกณฑ์การเลือกจุดตั้งจุดตรวจ/จุดบริการของหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ และอบต. 
 

2.1 หลักเกณฑ์การเลือกจุดตั้งจุดตรวจ/จุดบริการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การตั้งจุดตรวจ/จุดบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลค าม่วง ได้รับนโยบายจากรัฐบาล ส่งมาทาง

จังหวัด ส่งมาทางอ าเภอ  ทางผู้บริหารท้องถิ่น จะท าการแบ่งหน้าที่ ออกค าสั่ง ให้ปฏิบัติตามหน้าที่ เนื่องด้วย
ช่วงเทศกาลมีการจราจรที่คับคั่ง และเกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้ง จึงต้องมีการตั้งตรวจ/จุดบริการ เพ่ือให้
ประชาชนได้เห็นความส าคัญในเรื่องของการจราจรการขับขี่อย่างปลอดภัย  และเป็นการลดอุบัติเหตุใน
เบื้องต้น นอกจากนี้มีการให้บริการประชาชน เช่น ให้หยุดพัก หรือดูแลในเรื่องต่าง ๆ ที่สามารถช่วยเหลือ
อ านวยความสะดวกให้กับประชาชนได้ รวมไปถึงการตรวจสอบของผิดกฎหมายที่ผ่านบริเวณจุดตรวจ/จุด
บริการ  ท าให้ประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาในบริเวณนั้นรู้สึกอุ่นใจในการเดินทาง  

การตั้งจุดตรวจ/จุดบริการในช่วงเทศกาลถูกบรรจุเป็นบัญญัติของ อปท.  ในหมวดค่าใช้สอย ใน
โครงการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล มีงบประมาณ 60,000 บาท ซึ่งไม่เพียงพอ เนื่องด้วย อบต. ค าม่วง เป็น 
อบต. ขนาดเล็ก จึงได้งบประมาณการสนับสนุนน้อย รวมไปถึงจะต้องแบ่งงบประมาณไปพัฒนาในด้านอ่ืน ๆ 
ด้วย 

การเลือกบริเวณตั้งจุดตรวจ/จุดบริการ มีการประชุม แบ่งบทบาทหน้าที่ โดยให้ผู้น าชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการประชุมและตัดสินใจเลือกสถานที่ที่เหมาะสมในการตั้งจุดตรวจจุดบริการ   โดยพิจารณาจาก
ส าคัญของสถานที่ เส้นทางที่มีการจราจรหนาแน่น ซึ่งในป ที่ผ่านมาการตั้งจุดตรวจ/จุดบริการของ อบต. ค า
ม่วง จะไปตั้งอยู่ที่บ้านโนนนาทองศรี  แต่เนื่องด้วยปัจจุบัน มีสวนสัตว์ ที่ตั้งอยู่ในเขต อบต . ค าม่วง จึงเปลี่ยน
มาตั้งจุดตรวจ/จุดบริการบริเวณทางข้ึนสวนสัตว์เขาสวนกวาง เพราะในช่วงเทศกาลมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเป็น
จ านวนมาก ท าให้การจราจรหนาแน่น และเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย ซึ่งในการประชุมต้องการเพ่ิมจุดตรวจในบริเวณ
ดังกล่าวด้วย แต่เนื่องด้วยงบประมาณไม่เพียงพอจึงไม่สามารถตั้งจุดตรวจเพ่ิมได้ จึงเน้นเป็นเพียงจุดบริการ
ประชาชนเท่านั้น  เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาท่องเที่ยวในสวนสัตว์ โดยในเขต อบตศค าม่วงมี
การตั้งจุดบริการ 2 จุด คือ จุดบริการทางเข้าสวนสัตว์ และ จุดบริการหมู่บ้านค าม่วง 
 

2.2. การสังเกตการณ์ตั้งจุดตรวจ/จุดบริการอื่นๆที่อยู่โดยรอบพื้นที่  
 นอกจาก อบตศ ค าม่วงแล้ว ยังการมีการตั้งจุดตรวจ/จุดบริการของต ารวจในเขตพ้ืนที่ อบตศ หรือ
เทศบาล  บริเวณปากทางเข้าบ้านค าสมบัติ-บ้านค าม่วง หมู่ที่ 3 ตศค าม่วง อศเขาสวนกวาง ซึ่งถือว่าเป็นทั้งเป็น



11 
 

จุดตรวจและจุดบริการ โดยที่มาของการตั้งจุดตรวจ/จุดบริการดังกล่าวนี้ มีค าสั่งจาก อบตศค าม่วง ซึ่งจะท า
เป็นประจ าทุกป  หน้าที่ของจุดตรวจ/จุดบริการ ก็คือให้บริการรถที่สัญจรไปมา อ านวยความสะดวก เช่น 
ให้บริการน้ าดื่ม เป็นที่พัก นอกจากนั้นยังมีการประสานงานกับ อสศตรศประจ าหมู่บ้าน และอบตศค าม่วง  เพ่ือ
ขอก าลังมาช่วยปฏิบัติหน้าที่ในจุดตรวจ/จุดบริการด้วย 

 
 
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการอยู่ประจ าจุดตรวจ/จุดบริการ 
 

3.1 ความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการอยู่ประจ าจุดตรวจ/จุดบริการ 
ในเรื่องที่ “ครมศเห็นชอบป  54-63 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน” เช่น กิจกรรมการ

รณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% นั้น ภาพที่เกิดขึ้นจริงคือ ในชุมชนยังให้ความส าคัญน้อยมาก เพราะกฎหมาย

ไม่มีความเข้มงวด บวกกับความเคยชินแบบเดิม ๆ ของชุมชน ซึ่งทาง อบต.ก็ให้ความส าคัญ โดยให้เจ้าหน้าที่

ปฏิบัติเป็นตัวอย่างให้ประชาชนได้เห็น แต่ก็ยังไม่เป็นรูปธรรมชัดเจนเท่าที่ควร  

ทางด้านการมาปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในจุดบริการนั้น มาจากความสมัครใจที่จะมาปฏิบัติหน้าที่  

และได้รับมอบหมายตามหน้าที่ เช่น เป็น อพปรศ ก็ถือว่าการมาประจ าจุดบริการเป็นการท าหน้าที่อย่างหนึ่ง 

ซึ่งเจ้าหน้าที่มีความพึงพอใจกับบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยสวัสดิการที่ได้รับ ในการปฏิบัติหน้าที่

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ คือ อาหารกลางวัน และเบี้ยเลี้ยง ซึ่งเจ้าหน้าที่ต่างพึงพอใจกับสวัสดิการที่ได้รับ 

ปัญหา/อุปสรรค ในการตั้งจุดตรวจ/จุดบริการ ได้แก่  เรื่องของการสื่อสาร คือไม่มีวิทยุสื่อสาร ท าให้

การติดต่อสื่อสารไม่มีประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานไม่เต็มที่ และเรื่องไฟฟูาในจุดตรวจ/จุดบริการที่ไม่เพียงพอใน

ช่วงเวลากลางคืน ส่วนวิธีการที่จะท าให้การตั้งจุดตรวจ/จุดบริการมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั้น ควรมีการรณรงค์

ในเรื่องความปลอดภัยทางถนนให้มากยิ่งข้ึน  มีการด าเนินงาน มีกิจกรรมในจุดตรวจ/จุดบริการที่หลากหลาย 

 

3.2 ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการจุดตรวจ/จุดบริการ 
จากการสัมภาษณ์ผู้ใช้บริการจุดตรวจ/จุดบริการ ผู้ที่เข้ามาใช้บริการส่วนใหญ่มีทัศนะที่ดีต่อการตั้งจุด

ตรวจจุดบริการในช่วงเทศกาลว่าส่งผลดี คือ เป็นการรักษาความปลอดภัยทางท้องถนน ช่วยลดการเกิด
อุบัติเหตุ ช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง ท าให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการเดินทางมาก
ยิ่งขึ้น ที่ส าคัญคือสามารถตรวจสอบสิ่งผิดกฎหมายต่าง ๆ ได้ด้วย เช่น การตรวจยาบ้า การลดพฤติกรรมเสี่ยง
ต่างๆ เช่น เมาแล้วขับ  ขับรถเร็ว เป็นต้น 
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วิธีการที่จะท าให้การตั้งจุดตรวจ/จุดบริการ มีประสิทธิภาพมากท่ีสุดก็คือ เจ้าหน้าที่ควรปฏิบัติหน้าที่
อย่างเต็มที่ เพิ่มสวัสดิการและเบี้ยเลี้ยงให้กับเจ้าหน้าที่  และเพ่ิมอุปกรณ์ในการตั้งจุดตรวจ/จุดบริการให้มี
ความสะดวกมากยิ่งขึ้น เช่น สัญญาณไฟ  กรวย  อุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อความปลอดภัยแกผู้สัญจรไปมา 
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บทที่ 3  
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 
3.1 สรุปผลการศึกษา 

1. การด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
แวดล้อมกับความปลอดภัยทางถนน ทั้งการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การตั้งจุดตรวจ/จุดบริการในพื้นที่  

ความเป็นมาของการตั้งจุดตรวจ/จุดบริการต าบลค าม่วง คือ การตั้งจุดตรวจ/จุดบริการของ อบต. ค า

ม่วงมี 2 จุด คือ บ้านค าม่วง และเส้นทางขึ้นสวนสัตว์อุทยานแห่งชาติอีสานตอนบน ขอนแก่น -อุดรธานี (สวน

สัตว์เขาสวนกวาง) ซึ่งปัจจุบันก็ยังคงมีการตั้งจุดตรวจ/จุดบริการเป็น 2 จุดเช่นเดิม โดยเรียกว่าด่านตลาด (อยู่

ในความรับผิดของเทศบาล) และด่านบนเขา (อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.ค าม่วง) โดยได้รับความร่วมมือ

จาก 7 หมู่บ้านในต าบลค าม่วงเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ประจ าจุดการตั้งจุดตรวจ/จุดบริการ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน 

ณ บริเวณจุดตรวจ/จุดบริการ ได้แก่ ผู้น าชุมชน กรรมการชุมชน ส.อบต. อปพร. อส.ตร. 

การตั้งจุดตรวจ/จุดบริการ ของ อบต. ค าม่วง เน้นเป็นจุดบริการประชาชน เนื่องจากจุดบริการตั้งอยู่

ทางเข้าสวนสัตว์ผู้ที่สัญจรผ่านไปมาส่วนใหญ่จึงเป็นนักท่องเที่ยว สภาพแวดล้อมโดยรอบเป็นเขตของสวนสัตว์ 

และที่พักของเจ้าหน้าที่สวนสัตว์ ถนนทางขึ้นลาดชันและแคบ สภาพถนนช ารุด ไม่สะดวกต่อการจราจร ไม่มี

สัญญาณจราจร และไม่มีปูายเตือนเพ่ือความปลอดภัย ซึ่งในช่วงเทศกาลจะมีนักท่องเที่ยวมาชมสวนสัตว์เป็น

จ านวนมาก จึงจ าเป็นต้องมีการมาตั้งจุดบริการเพ่ืออ านวยความสะดวกกับนักท่องเที่ยว เช่น ถามเส้นทาง เข้า

มาพักผ่อน เข้ามาขอจอดรถ เป็นต้น 

บุคลากรในจุดบริการ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ อบต. อปพร.  ผู้น าชุมชน  อสตร.  และเจ้าหน้าที่

ต ารวจ มีการจัดแบ่งเวรยามในการปฏิบัติงาน คือ ช่วงเช้า และช่วงเย็น กะละ 6 คน สวัสดิการส าหรับ

เจ้าหน้าที่ คือ อาหารในตอนกลางวัน ซึ่งทางสวนสัตว์เขาสวนกวางเป็นผู้สนับสนุน ด้านวัสดุอุปกรณ์ในจุด

บริการ ประกอบไปด้วย สัญญาณไฟ กรวย และปูายหยุดตรวจ 

ซึ่งเจ้าหน้า อปพร. ที่ปฏิบัติหน้าที่ประจ าจุดบริการได้รับการอบรม เกี่ยวกับการจราจรและการ

ช่วยเหลือผู้ปุวยในเบื้องต้นมาเป็นอย่างดี  ส่วนพฤติกรรมความเสี่ยง/ความไม่ปลอดภัยทางถนนในพ้ืนที่ ที่

สังเกตเห็น เช่น รถกระบะบรรทุกคนจ านวนมากเกินไป มีการดื่มสุราในขณะเล่นน้ าอยู่ที่กระบะหลัง มีเด็กเล็ก

เล่นน้ าที่กระบะหลังเพียงล าพัง ไม่มีผู้ใหญ่ดูแลความปลอดภัย นั่งที่ขอบกระบะ/นั่งห้อยขา  หรือไม่คาดเข็มขัด 

ไม่สวมหมวกกันน็อค เจ้าหน้าที่ใช้วิธีจัดการคือ ว่ากล่าวตักเตือน ในการปฏิบัติงานได้มีการประสานงานกับ

หน่วยที่เกี่ยวข้องเช่นกัน เช่น มีการประสานกับทางสวนสัตว์เขาสวนกวาง ประสานกับสถานีต ารวจ เพ่ือ

อ านวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว ทางด้านการสนับสนุนของชุมชนจะไม่เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจน  
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 2. หลักเกณฑ์การเลือกจุดตั้งจุดตรวจ/จุดบริการของหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

การตั้งจุดตรวจ/จุดบริการในช่วงเทศกาลเป็นนโยบายจากรัฐบาล เมื่อมีค าสั่งทางพ้ืนที่ก็จะท าการแบ่ง
หน้าที่ ออกค าสั่ง ให้มีการปฏิบัติหน้าที่ เพราะช่วงเทศกาลเป็นช่วงที่มีการจราจรหนาแน่นกว่าปกติ และเกิด
อุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้ง การตั้งจุดตรวจ/จุดบริการจะช่วยลดอุบัติเหตุและเป็นการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้คนที่
สัญจรไปมาด้วย โดยการตั้งจุดตรวจ/จุดบริการในช่วงเทศกาลถูกบรรจุเป็นบัญญัติของ อบต. ส าหรับการเลือก
สถานที่ตั้งจุดตรวจ/จุดบริการ ได้ประชุมร่วมกับผู้น าชุมชนเพ่ือเลือกสถานที่ที่มีความเหมาะสม และเป็นเขตที่มี
ความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวก และเป็นการปูองกันการเกิดอุบัติเหตุที่จะ
เกิดขึ้น โดยในปีนี้ได้เลือกจุดตรวจ/จุดบริการบริเวณทางแยกตลาด ทางขึ้นสวนสัตว์เขาสวนกวาง เพราะเป็น
เส้นทางที่มีนักท่องเที่ยวขึ้นไปเที่ยวสวนสัตว์เขาสวนกวางเป็นจ านวนมาก ท าให้การจราจรหนาแน่น เพ่ือเป็น
การอ านวยความสะดวก และเพ่ือความปลอดภัยของผู้ขับขี่รถ จึงได้เลือกสถานที่ดังกล่าวเป็นที่ตั้งจุดตรวจ/จุด
บริการ 
 นอกจากนี้ในบริเวณใกล้เคียงได้มีการตั้งจุดตรวจของต ารวจบริเวณถนนมิตรภาพ เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้กับประชาชนที่สัญจรไปมาด้วย 

 
 3.ความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการอยู่ประจ าจุดตรวจ/จุดบริการ 

จากการสัมภาษณ์ผู้ที่มาปฏิบัติงานในจุดตรวจ/จุดบริการส่วนมาปฏิบัติงานด้วยความสมัครใจ และ

เต็มใจที่จะปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และได้สะท้อนเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานคือ

วัสดุอุปกรณ์ที่ไม่พร้อม และไม่เพียงพอ รวมถึงสภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างอันตราย เช่น ถนนที่ลาดชันและแคบ 

ถนนลื่นในช่วงที่ฝนตก เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ เครื่องมือสื่อสารไม่เพียงพอ ท าให้ท างานได้ไม่สะดวก

นอกจากนี้เพ่ือให้การตั้งจุดตรวจ/จุดบริการมีประสิทธิภาพมากขึ้น ควรมีการประชาสัมพันธ์หรือรณรงค์

เกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนนเพิ่มมากข้ึนด้วย  

ส าหรับผู้มาใช้บริการที่จุดบริการ อบต.ค าม่วง ส่วนใหญ่มองว่าการตั้งจุดบริการเป็นสิ่งที่ดี เพราะ

สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับสวนสัตว์ได้ เป็นการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน และช่วยลดอุบัติเหตุด้วย  
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3.2 ข้อเสนอแนะ 
1.ควรมีวัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยีที่พร้อม  เช่น ไฟฟูา  วิทยุสื่อสาร  อุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆ และ

มีการอบรมในเรื่องของการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้มากข้ึน   
2.ควรมีการรณรงค์ในเรื่องความปลอดภัยทางท้องถนนให้มากยิ่งข้ึน เช่น มีปูายเตือนทางลื่น บริเวณ

โค้งอันตราย เป็นต้น   
3. กิจกรรมในจุดตรวจ/จุดบริการมีความหลากหลาย เช่น จุดบริการตรวจสภาพรถ นวดแผนไทย เป็น

ต้น  
          4. มีการประสานงานขอการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น โรงพยาบาล มูลนิธิ 
วิทยาลัยเทคนิค เข้ามาร่วมด าเนินการในการตั้งจุดตรวจ/จุดบริการ เพื่อให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 
 5. ควรเข้มงวดในการเฝูาระวังเรื่องความปลอดภัยทางถนนให้มากขึ้น เช่น ควรควบคุมการขับขี่ต้อง
สวมหมวกนิรภัย เมาไม่ขับ ไม่ขับรถย้อนศร เป็นต้น หากมีการฝุาฝืนท าผิดกฎจราจรควรมีมาตรการในการ
จัดการที่เข้มงวดกว่านี้ เพ่ือเป็นการสร้างระเบียบวินัยให้กับผู้ขับขี่ และลดการเกิดอุบัติที่จะน ามาซึ่งความ
สูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน 

บทที่ 3  
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 
3.1 สรุปผลการศึกษา 

1 การด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
แวดล้อมกับความปลอดภัยทางถนน ทั้งการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การตั้งจุดตรวจ/จุดบริการในพื้นที่  
 ความเป็นมาของการตั้งจุดตรวจ/จุดบริการ 

ในช่วงปี พ.ศ. 2547-2548 มีการตั้งจุดบริการอย่างเข้มงวดในทุกหมู่บ้านและจุดที่อันตราย แต่เป็น
ลักษณะของจุดบริการประชาชนไม่ใช่จุดตรวจจับ โดยตั้งที่บริเวณทางเลี่ยงเมืองอ าเภอมัญจาคีรี 1 จุด บ้าน
กอก 1 จุด บ้านปุาผุ 1 จุด และบ้านเหล่ากกหุ่ง 1 จุด รวมเป็น 4 จุด และมีการตั้งจุดสกัดย่อยภายในหมู่บ้าน 
14 จุด (14 หมู่บ้าน) ต่อมาในปีพ.ศ.  2552-2553 จึงลดการตั้งจุดตรวจ/จุดบริการเหลือแค่ 2 จุดเพ่ือที่จะ
สะดวกต่อการจัดสรรเจ้าหน้าที่อปพร.ให้ปฏิบัติงานได้ทั่วถึง และจากการตั้งจุดบริการทั้ง 2 จุดนั้น ท าให้
อุบัติเหตุลดลงชัดเจน ในปี 2553 มีอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ 1 ครั้ง บาดเจ็บไม่สาหัส 
 กระบวนการเตรียมการตั้งจุดตรวจ/จุดบริการ 

อบต.สวนหม่อนได้มีการวางแผนงานก่อนการปฏิบัติงาน โดยจัดการประชุมล่วงหน้า ชี้แจงก านัน 
ผู้ใหญ่บ้านให้แจ้ง อปพร.ผู้ที่จะมาเข้าเวร มีการอบรมทบทวนก่อนที่จะถึงวัน อบรมระหว่างวันที่ 28 มีนาคม – 
1 เมษายน และประสานงานไปยังสถานีต ารวจเพื่อขอนายต ารวจมาประจ าจุดบริการ และสถานีอนามัยเพ่ือขอ
อุปกรณ์ปฐมพยาบาล ในการตั้งจุดบริการมีวิธีการคัดเลือกผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่หรืออาสาสมัคร โดยต้องมาจาก
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ความสมัครใจ สนใจ และยินยอมที่จะเป็นอาสาสมัครเพ่ือจะปฏิบัติงานให้กับประชาชนของชุมชน โดยสมาชิก
อาสาสมัครทุกคนต้องผ่านการฝึกอบรมมาแล้ว โดยเน้นเรื่องการปูองกันสาธารณภัยเบื้องต้น เช่น ฝึกอบรมการ
ปฐมพยาบาล, ช่วยเหลือคนไฟไหม้, อุบัติเหตุบนท้องถนน(รถชนกัน) และการตั้งด่านบริการแต่ละครั้ง องค์การ
บริหารส่วนต าบลส่วนหม่อน เป็นผู้ให้การสนับสนุน ทั้งหมด จ านวน 120,000 บาท โดยแบ่งเป็นเทศกาลปีใหม่
และเทศกาลสงกรานต์ เทศกาลละ  60,000 บาท  
 รูปแบบการตั้งจุดตรวจ/จุดบริการ 

รูปแบบการตั้งเป็นหน่วยบริการประชาชน หรือ จุดบริการประชาชน เพราะว่าองค์การบริหารส่วน
ต าบลสวนหม่อนตั้งอยู่ใกล้ตัวอ าเภอ รูปแบบการตั้งจึงเป็นเพียงจุดบริการเท่านั้น  ซึ่งจุดบริการประชาชนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน ตั้งอยู่ที่บ้านปุาผุ หมู่ 4 ต าบลสวนหม่อน อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัด
ขอนแก่น และบริเวณนี้เป็นทางแยก (สามแยก) ที่เชื่อมต่อกับต าบล หนองแปน อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัด
ขอนแก่น โดยสภาพสองข้างทางบริเวณจุดบริการมีต้นไม้ใหญ่ขึ้นประปรายและมีปูายทางหลวง ปูายบอกทาง 
ที่คอยอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ส่วนในการจัดสถานที่เพ่ือปฏิบัติการของอปพร.หน่วยรับผิดชอบ
อบต.สวนหม่อน จะท าการต้ังเต็นท์หลังใหญ่ 1 หลัง ไว้ริมถนนหน้าร้านค้าบ้านปุาผุ ตั้งกรวยไว้กลางถนน (เส้น
เหลือง) 4 กรวย แต่ละกรวยมีระระห่างประมาณ 5 เมตร มีสัญญาณไฟหยุดตรวจ (ไซเร็นท์หยุดตรวจ) 1 ตัว 
ตั้งกลางถนน ติดไฟนีออนให้แสงสว่าง 3 ดวง ผูกไว้ขาเต็นท์ซ้าย ขวา ดวง และคานกลาง 1 ดวง ภายในเต็นท์
มีโต๊ะ 3 ตัว และมีเก้าอ้ีส าหรับเจ้าหน้าที่  10 ตัว มีถังน้ า แก้วน้ า น้ าดื่ม กาแฟ น้ าร้อนส าหรับเจ้าหน้าที่และผู้
มาใช้บริการ มีปูายไวนิล “จุดรับบริการประชาชน วันสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2554 องค์การ
บริหารส่วนต าบลสวนหม่อน” ติดไว้หน้าเต็นท์ 
 การจัดการภายในจุดตรวจ/จุดบริการ 

บุคลากรในจุดบริการในแต่ละวันมีทั้งหมด 10 คน ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ อปพร 9 คน และเจ้าหน้าที่
ต ารวจอีก 1 คน มีการแบ่งเวรยามออกเป็นวันละ 3 กะ กะละ 8 ชั่วโมง โดยมีเจ้าหน้าที่ประจ าจุดบริการกะละ 
10 คน (มาจากเจ้าหน้าที่ อปพร. ประจ าต าบลสวนหม่อน 14 หมู่บ้าน 180 คน ) กะแต่ละกะจะมีเจ้าหน้าที่ 
อปพร. ของหมู่บ้านประมาณ 9 คน หากกะไหนไม่พอก็จะเรียกจากหมู่บ้านอ่ืนมาอยู่กะแทนหรือมาปฏิบัติงาน
แทน แต่ละกะแบ่งเวลาเป็น 08.00 - 16.00 น. , 16.00 - 24.00 น.  , 24.00 - 08.00 น. ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่
ประจ าด่านทุกคนมีหน้าที่เท่าเทียมกัน ช่วยเหลือกันทุกคน คอยให้ค าปรึกษาและบอกเส้นทางให้กับผู้ขับขี่รถ 
โดยมีหัวหน้าหน่วยคอยสั่งการ (แต่จะไม่ได้มาประจ าอยู่ที่จุดบริการ) สวัสดิการที่เจ้าหน้าที่ได้รับ คือ ค่าเบี้ย
เลี้ยง 150 บาท / 1 กะ และประกันอุบัติเหตุขณะปฏิบัติหน้าที่ กรณีบาดเจ็บ พิการหรือเสียชีวิต จะได้รับ
ค่าชดเชยเสียหายเป็นเงิน 30 เท่า ของเงินเดือนขา้ราชการระดับ 3 นอกจากนี้ยังมีสวัสดิการเครื่องดื่ม ส าหรับ
เจ้าหน้าที่ประจ าจุดบริการและผู้มาใช้บริการ ภายในจุดบริการมีวัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ คือ กรวยจราจร 4 ตัว , 
สัญญาณไฟจราจรหยุดตรวจ 1 ตัว  , ชุดปฐมพยาบาล 1ชุด , หมวกนิรภัย 5 ใบ  เสื้อจราจรสะท้อนแสง 7 ตัว 
, ไฟฉาย 3 กระบอก , กระบองไฟ 3 กระบอง  
 ศักยภาพ ของ อปพร. ในการจัดการความปลอดภัยทางถนน 
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อปพร.ในต าบลสวนหม่อนทุกคนเคยผ่านการอบรมที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานความปลอดภัยทางถนน
มาโดยตลอด และมีการอบรมอยู่เรื่อยๆ ประมาณ 2 ปี ต่อ 1 ครั้ง โดยการอบรมจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น การต่อสู้ปูองกันตัว จับกุมผู้ร้าย การช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนนและประสบ
สาธารณะภัยต่างๆ วินัยจราจรและระเบียบแถว การติดตั้งและซ่อมอุปกรณ์ไฟฟูา การฝึกความอดทนและ
ความแข็งแรงของร่างกาย เป็นต้น อปพร.จึงมีศักยภาพพร้อมในการปฏิบัติงานในกรณีเกิดเหตุขึ้น  
 ลักษณะและการจัดการพฤติกรรมเสี่ยงในจุดตรวจ/จุดบริการ 

ลักษณะพฤติกรรมเสี่ยง/จุดเสี่ยง ที่พบในพ้ืนที่คือมีประชาชนขับรถเร็ว,ไม่สวมหมวกนิรภัย, ไม่คาด
เข็มขัดนิรภัย, จอด/เลี้ยว/แซงโดยไม่ให้สัญญาณไฟ, บรรทุกของเกินอัตรา/ล้นตัวรถ นั่งขอบกระบะรถ เป็นต้น 
ซึ่งทางจุดบริการมีวิธีการจัดการกับกลุ่มเปูาหมายหรือผู้ผ่านจุดบริการที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เช่น ขับรถ
เร็วหรืออยู่ในอากาศมึนเมาที่ขับรถเร็วไม่ปลอดภัย ทางจุดบริการก็จะโทรศัพท์บอกจุดตรวจของต ารวจ ให้
ตรวจสอบว่ามึนเมาจริงหรือไม่ แล้วจึงด าเนินตามกฎหมายต่อไป 
 ความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนๆ และการสนับสนุนของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

จุดบริการอบต.สวนหม่อน ได้มีการประสานงานกับจุดตรวจ/จุดบริการอ่ืนๆ ในเขต อบต./เทศบาล 
ได้แก่ สถานีต ารวจภูธร อ าเภอมัญจาคีรี โดยขอความอนุเคราะห์ให้เจ้าหน้าที่ต ารวจมาประจ า จุดบริการ 2 
นาย และสถานีอนามัยต าบลสวนหม่อน โดยขออุปกรณ์ปฐมพยาบาล และเตรียมพร้อมปฏิบัติการ
รักษาพยาบาลกรณีมีผู้ได้รับบาดเจ็บจากการเกิดอุบัติเหตุ ตลอดจนได้รับการสนับสนุนจากบ้านที่อยู่ใกล้เคียง
กับจุดบริการโดยเป็นเครื่องดื่ม และของขบเค้ียวเพ่ือบรรเทาอาการง่วงนอน 

 
 2. หลักเกณฑ์การเลือกจุดตั้งจุดตรวจ/จุดบริการของหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 หลักเกณฑ์การเลือกจุดตั้งจุดตรวจ/จุดบริการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน ได้เลือกตั้งจุดตรวจ/จุดบริการที่บ้านปุาผุ เพราะเส้นทางถนน
บริเวณนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง อีกทั้งยังเป็นทางแยกที่ประชาชน 2 ต าบลใช้ร่วมกัน คือ ต าบลสวนหม่อนและ
ต าบลหนองแปน อ าเภอมัญจาคีรีก็ใช้ถนนเส้นนี้เป็นทางเข้า-ออกของแต่ละหมู่บ้าน และยังเป็นจุดพักรถ 
โดยสารประจ าทางสาย มัญจาคีรี – ขอนแก่น และขอนแก่น – ชัยภูมิ จึงเป็นแยกที่อันตรายมาก จึงท าให้ 
อบต.เลือกตั้งจุดบริการนี้ขึ้นเพื่อเป็นจุดบริการประชาชนที่สัญจรไปมา ได้แก่ การถามทาง จุดบริการชา กาแฟ 
น้ าดื่ม เป็นจุดพัก และเพ่ือให้ลดชะรอความเร็วลงซึ่งจะช่วยลดอุบัติเหตุลงด้วย ซึ่งการตั้งด่านของ อบต สวน
หม่อนด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยถูกบรรจุเป็น “ ข้อบัญญัติงบประมาณ”ของ 
อบต. 

จุดตรวจ/จุดบริการอ่ืนๆที่อยู่โดยรอบพื้นที่  
นอกจาก อบต.สวนหม่อนที่ตั้งจุดบริการให้ประชาชน แล้วยังมีหน่วยงานของต ารวจภูธร อ าเภอมัญจา

คีรี จ.ขอนแก่น ที่ตั้งเป็นจุดตรวจ วัดแอลกอฮอล์และตรวจความเรียบร้อยอ่ืนๆบนท้องถนน และอบต./
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เทศบาลมีส่วนร่วมคือ มีการประสานงานกับจุดตรวจของต ารวจ เมื่อพบเจอกับรถที่ขับเร็วผิดปกติและเป็น
อันตรายเพ่ือให้จุดตรวจของต ารวจได้ตรวจสอบต่อไป 

 
3.ความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการอยู่ประจ าจุดตรวจ/จุดบริการ 

 ความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการอยู่ประจ าจุดตรวจ/จุดบริการ 
ส าหรับ อบต.สวนหม่อน กับความคิดเห็นในเรื่อง “ครม.เห็นชอบปี 54-63 เป็นทศวรรษแห่งความ

ปลอดภัยทางถนน”  เช่น กิจกรรมการรณรงค์สวมหมวกกันน็อค 100%   ว่า “เป็นมาตรการที่ดี แต่สามารถ
น ามาใช้ในชุมชนได้เพียงระดับหนึ่งเท่านั้น เพราะต้องใช้เวลาในการเปลี่ยนทัศนะคติของชาวบ้าน 

ในส่วนที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการอยู่ประจ าจุดตรวจ/จุดบริการอบต.สวนหม่อน เช่นเจ้าหน้าที่ 
อปพร. ได้มีความสนใจที่จะปฏิบัติงานนี้ให้กับชุมชนของตนเอง ให้ได้รับความปลอดภัย และความสะดวก,ชอบ
ท างานที่เป็นการช่วยเหลือผู้อ่ืน(งานจิตอาสา) และมีความพอใจในบทบาทหน้าที่ที่ตนได้รับ 

ส าหรับสวัสดิการที่ อปพร.ได้รับนั้น ในส่วนเบี้ยเลี้ยงที่ได้รับยังน้อยเกินไป ควรเพ่ิมสวัสดิการส าหรับ
เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานประจ าจุดบริการ  

ในส่วนที่เป็นปัญหา/อุปสรรคในการตั้งจุดตรวจ หรือ จุดบริการ อปพร. มีความคิดเห็นว่า จะเป็นเรื่อง
ของสถานที่ต้ังจุดบริการ เพราะถนนตรงนี้ค่อนข้างแคบ ไม่สะดวกสบาย ไม่เหมาะต่อการบริการ แก้ไขโดยการ
พิจารณาหาพ้ืนที่ใหม่ที่กว้างขวางเหมาะแก่การบริการ และอุปกรณ์ในการให้บริการมีจ านวนน้อย ควรเพ่ิม
อุปกรณ์ให้มากกว่านี้ 

ส่วนต ารวจมีความคิดเห็นว่า เรื่องค าสั่งของเจ้าหน้าที่ท่ีไม่มีความชัดเจน ไม่มีการประชุมงาน แบ่ง
หน้าที่ เตรียมความพร้อมของก าลังพล ควรมีการแก้ไขคือ เจ้าหน้าที่จะต้องประชุม ชี้แจง ให้ความส าคัญกับ
ทีมงาน ให้มีความเข้าใจตรงกัน มีการพูดคุยถึงปัญหาที่ผ่านมา เป็นต้น 

ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการจุดตรวจ/จุดบริการ 
ในความคิดเห็นของผู้ใช้บริการจุดตรวจ/จุดบริการ  การตั้งจุดบริการมีผลดี เพราะสามารถช่วยเหลือผู้

เดินทางสัญจรไปมาได้ เช่น กรณีหลงทาง สอบถามเส้นทาง  เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินก็สามารถ
ขอความช่วยเหลือได้ หรือมีอาการง่วงนอนก็ขอเข้ามาพักผ่อน เป็นการลดอุบัติเหตุได้ด้วย  

ในการที่จะท าให้จุดตรวจ/จุดบริการมีประสิทธิภาพนั้นต้องอยู่ที่ความพร้อมเพรียง เจ้าหน้าที่ประจ า
จุดต้องมาครบตามจ านวนที่จัดสรรไว้ พร้อมให้บริการประชาชน และควรให้มีการจัดสถานที่พักให้แก่ผู้ที่เมา
สุราหรือผู้ที่ง่วงนอน และควรให้มีเจ้าหน้าที่ต ารวจประจ าอยู่ที่จุดตรวจหลายๆ   
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3.2. ข้อเสนอแนะ 
1. อบต.ควรจัดงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ท่ีครบครัน มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน 
2. มีการแบ่งบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงานในจุดบริการอย่างชัดเจน 
3. ควรมีรถประจ าจุดบริการ ไว้บริการในกรณีฉุกเฉิน 
4. ควรเพ่ิมเจ้าหน้าที่ต ารวจประจ าจุดบริการ เพ่ือที่จะให้ประชาชนได้ตระหนักกลัวต่อการกระท าของ

ตัวเองที่ไม่เหมาะสม 
5.การเลือกเจ้าหน้าที่ประจ าจุดบริการควรเป็นผู้มีความรู้รอบด้าน รวมถึงควรฝึกเป็นประจ าอยู่ตลอด  

และควรมีความสามารถในการให้บริการที่รวดเร็ว ทันท่วงที 
6. จากการตั้งจุดตรวจ/บริการ ที่ผ่านมาท าให้เห็นการสนับสนุนจากชุมชนอย่างไม่เป็นทางการ 

อบต.ควรส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการตั้งจุดตรวจ/บริการ เพื่อท าให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่มีก าลังใจ
มากขึ้น และ ช่วยประหยัดงบประมาณของ อบต. 
 7. อบต. ร่วมกับผู้น า และประชาชนในพื้นที่ มีการจัดการจุดเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุก่อนถึงวันเทศกาล 
เช่น บริเวณแยกที่มีปูายบัง ปูายเตือนห้ามแซงในจุดอันตราย ปูานสะท้องแสงในจุดโค้ง เป็นต้น 
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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) 

ไม่สวมทั้งสอง
(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        
 
 
 
 



22 

 

5.การเรียกตรวจ 
ลักษณะการเรียกตรวจของ จนท.

ด่าน ในกรณีผู้ขับขี่มีสถานะที่เสี่ยงต่อ
การก่อให้เกิดอุบัติเหตุ 

วิธีการจัดการ ประเภทและจ านวนรถ  
มอไซด์ 
(คัน) 

กระบะ 
(คัน) 

รถเก๋ง 
(คัน) 

รถตู ้
(คัน) 

รถบรรทุก 
(คัน) 

รถโดยสาร 
(คัน) 

อื่นๆ 
(คัน) 

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

วันที่ จ านวน 
ช่วง 

ช่วงเวลา หมายเหตุ การเลือกช่วงเวลาในการเก็บข้อมูลจาก
พฤติกรรมของผู้เดินทาง เริ่ม สิ้นสุด 

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

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

 
ส่วนที่ 1 สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่อบต.ที่รับผิดชอบ 

1. ในอดีตที่ผ่านมามีการตั้งด่านอย่างไรบ้าง  กี่จุด ผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรบ้าง และในปี 2553 มี
อุบัติเหตุช่วงสงกรานต์กี่ครั้ง  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(เช่น การวินัยจราจร, การปฐมพยาบาล, การช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนน, และอ่ืนๆที่
เกี่ยวข้อง) 

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

9. ท้าอย่างไรให้การตั้งด่านมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด และท้าให้ท้าให้ผู้เดินทางมีความปลอดภัยมากที่สุด 
 

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

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

อย่างไร 
5. ท้าอย่างไรให้การตั้งด่านมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด และท้าให้ผู้เดินทางมีความปลอดภัยมากท่ีสุด 

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

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

(ควรมีกิจกรรมหรือรูปแบบอะไรเพ่ิมเติมบ้าง) 
 

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

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

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

ประสานงาน 
11. มีการประสาวนงานกับหน่วยงานอ่ืนๆหรือไม่ อย่างไร 
12. มีวิธีการจัดการกับกลุ่มเป้าหมายหรือผู้ผ่านด่านอย่างไรบ้าง เช่น คนไม่ใส่ 

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

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

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

1. มีที่มาของการตั้งด่านอย่างไร ท้าไมจึงเลือกจุดนี้ในการตั้งด่าน มีค้าสั่งของ ศูนย์ความปลอดภัย
ทางถนนจังหวัดหรือไม่ 

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

อย่างไร 
8. ท้าอย่างไรให้การตั้งด่านมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด และท้าให้ผู้เดินทางมีความปลอดภัยมากท่ีสุด 

(ควรมีกิจกรรมหรือรูปแบบอะไรเพ่ิมเติมบ้าง) 
 

ส่วนที่ 7 ข้อมูลมือสองขอจากหน่วยEMS หรือ ในบันทึกประจ าวันของด่าน( ระบุที่มาของข้อมูล ขอช่วงวัน
สุดท้าย) 

1.มีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในเขต อบต./เทศบาล จ้านวนเท่าไหร่ มีสาเหตุจากอะไร และมีรถประเภทใดท่ี
ประสบอุบัติเหตุ 

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

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

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

ที่สุด มีอะไรบ้าง 
 
 
 

ขอบคุณผู้ให้ข้อมูลทุกท่าน 
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ภาคผนวก ข  
รายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ 
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รายช่ือผู้ให้สัมภาษณ์ 
 

ชื่อ – สกุล ที่อยู่ ต้าแหน่ง 
1. นายสมพล  สนธิสวน   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปอบต.ค้าม่วง 
 2. นายวิชัย  ขนานกลาง   อปพร. 
3. นายประไพ  ยศธสาร   อปพร. 
4. นายอุดม  เทพโภชน์   อปพร. 
5. นายจ้านง  พิมพ์วงศ์   อาสาสมัครต้ารวจ 
6. นายส้ารวย  จ่าพิมาย   อาสาสมัครต้ารวจ 
7. รต.นิยม  รัตนวงศ์ ต้ารวจ 
8. นายถนอมศักดิ์  ค้าโยค   จังหวัดขอนแก่น  
9. นางสาวสุนิสา  ชูวา   จังหวัดกาฬสินธ์  
10. นางสาวกัญญาณัฐ  พิชาลี  จังหวัดหนองคาย  
11. นางสาวพาพร  ทองนาค   จังหวัดสุรินทร์  
12. นายนิกร  ใบลาด   จังหวัด ขอนแก่น  
13. นายนิรันดร์  ช้านาญ   จังหวัดขอนแก่น  
14. นายร้าไพ  ชุมค้าน้อย   จังหวัดอุดรธานี  
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ภาคผนวก ค 
ประมวลภาพกิจกรรม 
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ประมวลภาพกิจกรรม 
 

 
 

รูปแบบการตั้งจุดบริการ 
 
 

 
 

สถานที่จอดรถใกล้จุดบริการ 
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สภาพการจราจรบริเวณจุดบริการ 
 
 

 
 

พฤติกรรมเสี่ยงของผู้โดยสาร 
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