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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.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี 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  
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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/บริการขององค์กรปกครองส่วน

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

1.1บริบทพ้ืนที่ศึกษา1    
          องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ตั้งอยู่ห่างจากอ าเภอมัญจา
คีรีไปทางทิศเหนือเป็นระยะทาง 2 กิโลเมตร และห่างจากขอนแก่นเป็นระยะทาง 52 กิโลเมตร โดยมีอาณา
เขตดังนี้  
           ทิศเหนือ        จรดต าบลโพนเพ็ก อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น   
           ทิศใต้             จรดต าบลกุดเค้า อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น   
           ทิศตะวันออก จรดต าบลหนองแปน อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น   
           ทิศตะวันตก   จรดต าบลนาบ่าและต าบลโพนเพ็ก อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น  
    ต าบลสวนหม่อนมีพ้ืนที่ทั้งหมด 33,550 ไร่ หรือ 54 ตารางกิโลเมตร เป็นพ้ืนที่ท าการเกษตรจ านวน 
31,000 ไร่ นอกจากนี้ต าบลสวนหม่อนมีพ้ืนที่ป่าสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบคือป่าโคก หลวงมี 4 ต าบล
ที่รับผิดชอบร่วมกันได้แก่ สวนหม่อน โพนเพ็ก หนองแปน ท่าศาลา มีพ้ืนที่ 10,513 ไร่ 

องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อนรับผิดชอบพ้ืนที่ทั้งหมด 14 หมู่บ้าน 2จ านวนครัวเรือนในต าบล
สวนหม่อนทั้งหมด 1,794 ครัวเรือน มีประชากรทั้งหมด 7,915 คน เป็นชาย 3,887 คน หญิง 4,028 คน มี
ความหนาแน่นเฉลี่ย 158 คน / ตารางกิโลเมตร   

อาชีพหลักทั้งต าบลคือ อาชีพเกษตร (ท านา) ผลผลิตเฉลี่ย 280 กิโลกรัม/ไร่ อาชีพเสริมคือการทอ
ผ้าไหมและรับจ้างทั่วไป  
      สภาพสังคม การศึกษามีโรงเรียนประถมศึกษา 8 แห่ง มีที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน/ห้องสมุด
ประชาชน 14 แห่ง มีวัด/ส านักสงฆ์ 13 แห่ง มีสถานีอนามัยประจ าต าบล/หมู่บ้าน 2 แห่ง 

การคมนาคม มีถนนสายขอนแก่น- อ าเภอมัญจาคีรีเป็นถนนสายหลัก และมีถนนเชื่อมระหว่าง
หมู่บ้านเป็นถนนลูกรัง สามารถสัญจรไปได้สะดวกทุกหมู่บ้าน 

                                                           
1 แหล่งข้อมูล: http://www.suanmon.go.th 

2 ข้อมูลจากส านกัทะเบียน อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 
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ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ มีป่าโคกหลวง มีพ้ืนที่รับผิดชอบของ 4 ต าบล ในส่วนของต าบลสวน
หม่อนมีพ้ืนที่รับผิดชอบประมาณ 10,513 ไร่ ซึ่งปัจจุบันปลูกไม้ยูคาลิปตัสซึ่งเป็นไม้โตเร็วและปลูกไม้นานา
พรรณ 

ศักยภาพของประชาชนและพ้ืนที่ มีการรวมกลุ่มของประชาชนทั้งหมด 22 กลุ่ม แยกเป็นกลุ่มอาชีพ 
14 กลุ่ม กลุ่มออมทรัพย์ 8 กลุ่ม  และมีแหล่งท่องเที่ยวคือหมู่บ้านเต่า อยู่หมู่ที่บ้านกอก หมู่ 3 ห่างจาก อ าเภอ
มัญจาคีรี 2 กิโลเมตร    
 

1.2 ความเป็นมาของการตั้งจุดตรวจ/จุดบริการ 
 ช่วงปี 2547-2548 มีการตั้งจุดตรวจ/จุดบริการอย่างเข้มงวดในทุกหมู่บ้านและจุดที่อันตราย แต่เป็น
ลักษณะของจุดบริการประชาชนไม่ใช่จุดตรวจจับ โดยตั้งที่บริเวณทางเลี่ยงเมืองอ าเภอมัญจาคีรี 1 จุด บ้าน
กอก 1 จุด บ้านป่าผุ 1 จุด และบ้านเหล่ากกหุ่ง 1 จุด รวมเป็น 4 จุด และมีการตั้งจุดตรวจ/จุดบริการย่อย
ภายในหมู่บ้าน 14 จุด (14 หมู่บ้าน) ปี 2552-2553 จึงลดการตั้งจุดตรวจ/จุดบริการเหลือแค่ 2 จุดเพ่ือความ
สะดวกต่อการจัดสรรเจ้าหน้าที่อปพร.ให้ปฏิบัติงานได้ท่ัวถึง และครอบคลุมพ้ืน เพราะถ้าตั้งจุดบริการหลายจุด
อาจท าให้เจ้าหน้าที่อปพร.แต่ละจุดบริการมีจ านวนในการให้บริการประชาชนที่น้อยและไม่ทั่วถึง และการตั้ง
จุดบริการ 2 จุดนั้น ท าให้เกิดอุบัติเหตุลดลงชัดเจน ในปี 2553 มีอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ 1 ครั้ง บาดเจ็บ
เพียงเล็กน้อย 

 
1.3 กระบวนการเตรียมการตั้งจุดตรวจ/จุดบริการ 
กระบวนเตรียมการตั้งจุดบริการ ทาง อบต.สวนหม่อนได้มีการวางแผนงานก่อนการปฏิบัติงาน โดย

จัดการประชุมล่วงหน้า ชี้แจงก านัน ผู้ใหญ่บ้านให้แจ้ง อปพร.ผู้ที่จะมาเข้าเวร มีการอบรมทบทวนก่อนที่จะถึง
วัน ซึ่งได้มีการอบรมระหว่างวันที่ 28 มีนาคม – 1 เมษายน และประสานงานไปยังสถานีต ารวจเพ่ือขอ
นายต ารวจมาประจ าจุดบริการ และสถานีอนามัยเพ่ือขออุปกรณ์ปฐมพยาบาล 

ในการตั้งจุดบริการมีวิธีการคัดเลือกผู้ทีม่าปฏิบัติหน้าที่หรืออาสาสมัคร โดยสมาชิกต้องมาจากความ
สมัครใจ สนใจ และยินยอมที่จะเป็นอาสาสมัครเพ่ือจะปฏิบัติงานให้กับประชาชนของชุมชน โดยสมาชิก
อาสาสมัครทุกคนต้องผ่านการฝึกอบรมมาแล้วโดยเน้นเรื่องการป้องกันสาธารณภัยเบื้องต้น เช่น ฝึกอบรมการ
ปฐมพยาบาล, ช่วยเหลือคนไฟไหม้, อุบัติเหตุบนท้องถนน(รถชนกัน)   

องค์การบริหารส่วนต าบลส่วนหม่อน เป็นผู้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินงาน การตั้งจุด
บริการทั้งหมด จ านวน 120,000 บาท โดยแบ่งเป็นเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ เทศกาลละ 60,000 
บาท ซึ่งไม่มีหน่วยงานอื่นที่มาสนับสนุน 

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ หรือก่อนเทศกาล อบต. มีการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การปรับปรุง
สภาพแวดล้อมถนนหรือข้างถนนให้ปลอดภัย โดย มีการตั้งจุดบริการอยู่ในจุดที่เป็นศูนย์กลาง ผู้ใช้รถใช้ถนน
สามารถมองเห็นได้ชัดเจน อีกอย่างเจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติงานส่วนใหญ่รู้จักคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี และให้บริการ



7 

 

ดี เข้าถึงผู้ใช้บริการ ตั้งจุดบริการได้เหมาะสม จัดสถานที่เหมาะสมชัดเจน ป้ายประชาสัมพันธ์มีติดอยู่เป็น
ระยะๆ เพ่ือให้ประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาได้ท าความเข้าใจและตระหนักถึงความปลอดภัยในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ การติดป้ายรณรงค์ และอีกทั้งยังมีการแจ้งประชาสัมพันธ์โดยการส่งหนังสือให้ทุกหมู่บ้านในต าบล 
โดยผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชนประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าวให้ช่วยเตือนบุตรหลานและประชาชนในหมู่บ้าน
ให้ขับข่ีไปมาให้ระมัดระวังมากขึ้น 

 
1.4 รูปแบบการตั้งจุดตรวจ/จุดบริการ 

 จุดบริการ อบต.สวนหม่อน เป็นจุดบริการประชาชน ตั้งอยู่ที่บ้านป่าผุ หมู่ 4 ต าบลสวนหม่อน 
อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น บริเวณทางแยก (สามแยก) ที่เชื่อมต่อกับต าบล หนองแปน อ าเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น โดยสภาพสองข้างทางบริเวณจุดบริการมีป้ายทางหลวง ป้ายบอกทาง ป้ายบอกสถานที่
ท่องเที่ยวของจังหวัดตั้งอยู่ประมาณ 5-6 ป้าย ติดๆกัน สถานที่ตั้งจุดบริการยังเป็นที่จอดรับส่งประชาชน
ผู้ใช้บริการ รถโดยสาร(ประจ าทางระหว่างอ าเภอ – จังหวัด) มีเสาไฟให้แสงสว่างในเวลากลางคืน 5 ดวง อยู่ฝั่ง
ทิศตะวันออกตรงข้ามกับจุดบริการ และมีสัญญาณไฟระวัง 2 ดวง และมีกรวยที่ตั้งไว้ตรงกลางถนน เพ่ือเป็น
สัญญาณให้รถและประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาได้ตระหนักถึงความระวัง แต่ถนนสายที่ใช้สัญจรไปมามีขนาด
ความกว้างที่แคบ มขีนาดไหล่ทางแคบ เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนได้ง่าย 
 

  
 

ภาพที่ 1 รูปแบบการตั้งจุดตรวจ/จุดบริการ 
 

 ส่วนลักษณะการสัญจรของถนนเส้นดังกล่าว มีการสัญจรค่อนข้างหนาแน่นทั้งขาไปและขากลับ แต่
ส่วนมากแล้วจะเป็นรถกระบะ/รถปิ๊กอัพ รองลงมาคือรถเก๋ง รถจักรยานยนต์ รถบรรทุก รถตู้ รถโดยสาร 
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ตามล าดับ มีรถบรรทุกวิ่งค่อนข้างเยอะและบรรทุกของเกินขนาดแทบทุกคัน และมีรถโดยสารรับส่งคนเป็น
ระยะๆ ตลอดทั้งวัน ช่วงที่รถจอดรับ ส่งผู้โดยสาร รถที่วิ่งตามหลังมาจะต้องจอดรอ (กรณีมีรถสวน)จึงท าให้รถ
ติดในบางครั้ง ในแต่ละวันรถวิ่งค่อนข้างเร็ว แม้ผ่านจุดบริการก็ตาม ก่อนถึงหน้าจุดบริการแห่งนี้บางช่วงมีรถ
ติด เนื่องจากเป็นทางแยก ถนนแคบ รถวิ่งวิ่งเข้า-ออกตลอดทั้งวัน รถที่วิ่งทางตรงจึงต้องจอดรอจนกว่ารถที่
เลี้ยวเข้าทางแยกจะเลี้ยวเสร็จ (รถที่เลี้ยวเข้าทางแยกมีจ านวนมากเนื่องจากประชากรที่อาศัยอยู่อ าเภอหนอง
แปนใช้ทางนี้สัญจร เพราะมีทางเข้าออกอ าเภอหนองแปนได้ทางนี้ทางเดียว) และในช่วงเช้าและกลางคืนการ
สัญจรของรถจักรยานยนต์จะมีจ านวนน้อย แต่จะหนาแน่นในช่วงสายถึงประมาณหกโมงเย็น  
 บริเวณใกล้จุดบริการ มีป้ายประชาสัมพันธ์หรือป้ายรณรงค์ ที่เกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยทางถนน อยู่
จ านวน 4 แห่ง ใกล้ๆกับจุดบริการ ซึ่งห่างจากจุดบริการอยู่ประมาณ 1 กิโลเมตร และอยู่ห่างกันอยู่ที่ละ 500 
เมตร หรือติดเพ่ือรณรงค์อยู่เป็นระยะๆ เพ่ือที่จะให้ประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาได้ท าความเข้าใจและตระหนัก
ถึงความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์   
 

   
 

ภาพที่ 2 ป้ายรณรงค์ในบริเวณเขต อบต. 
 

 จุดบริการอบต.สวนหม่อน มีเต็นท์ใหญ่ 1 หลัง บริเวณริมถนนหน้าร้านค้าบ้านป่าผุ ตั้งกรวยไว้
บริเวณกลางถนน (เส้นเหลือง) 4 กรวย แต่ละกรวยมีระยะห่างประมาณ 5 เมตร มีสัญญาณไฟหยุดตรวจ (ไซ
เร็นท์หยุดตรวจ) 1 ตัว ตั้งกลางถนน ติดไฟนีออนให้แสงสว่าง 3 ดวง ผูกไว้ขาเต็นท์ซ้าย ขวา 2 ดวง และคาน
กลาง 1 ดวง ภายในเต็นท์มีโต๊ะ 3 ตัว และมีเก้าอ้ีส าหรับเจ้าหน้าที่  10 ตัว มีถังน้ า แก้วน้ า น้ าดื่ม กาแฟ น้ า
ร้อนส าหรับเจ้าหน้าที่และผู้มาใช้บริการ มีป้ายไวนิล “จุดรับบริการประชาชน วันสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-
17 เมษายน 2554 องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน” ติดไว้หน้าเต็นท์  

 การให้บริการในจุดบริการมีทั้งการสอบถามทาง บริการน้ าดื่ม ชา กาแฟ สอดส่องดูแลความ
ปลอดภัยและอุบัติเหตุทางถนน เนื่องจากไม่ใช่จุดตรวจจึงไม่มีการเรียกตรวจ บริการถามทางโดยเจ้าหน้าที่
ประจ าจุดบริการจะเป็นผู้ให้ข้อมูล แต่ส่วนใหญ่แล้วประชาชนที่สัญจรไปมาจะใช้บริการเพียงสอบถามเส้นทาง 
และจอดพักรถเท่านั้น ส่วนการบริการอ่ืนๆ ยังไม่มีผู้มาใช้บริการ 
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 1.5. การจัดการภายในจุดตรวจ/จุดบริการ 
บุคลากรในจุดบริการในแต่ละวันมีทั้งหมด 10 คน ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ อปพร 9 คน และ

เจ้าหน้าที่ต ารวจอีก 1 ค น มีการแบ่งเวรยามออกเป็นวันละ 3 กะ กะละ 8 ชั่วโมง โดยมีเจ้าหน้าที่ประจ าจุด
บริการกะละ 10 คน (มาจากเจ้าหน้าที่ อปพร. ประจ าต าบลสวนหม่อน 14 หมู่บ้าน 180 คน ) กะแต่ละกะจะ
มีเจ้าหน้าที่ อปพร. ของหมู่บ้านประมาณ 9 คน หากกะไหนไม่พอก็จะเรียกจากหมู่บ้านอ่ืนมาอยู่กะแทนหรือ
มาปฏิบัติงานแทน แต่ละกะแบ่งเวลาเป็น 08.00 - 16.00 น. , 16.00 - 24.00 น.  , 24.00 - 08.00 น 
เจ้าหน้าที่ท่ีประจ าจุดบริการทุกคนมีหน้าที่เท่าเทียมกัน ช่วยเหลือกันทุกคน คอยให้ค าปรึกษาและชี้บอกทางใน
การขับขี่รถ โดยมีหัวหน้าหน่วยคอยสั่งการ (แต่ไม่ได้มาประจ าอยู่ที่จุดบริการ) 

สวัสดิการส าหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจ าจุดบริการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ คือ ค่าเบี้ยเลี้ยง 150 บาท 
/ 1 กะ และประกันอุบัติเหตุขณะปฏิบัติหน้าที่ กรณีบาดเจ็บ พิการหรือเสียชีวิต จะได้รับค่าชดเชยเสียหายเป็น
เงิน 30 เท่า ของเงินเดือนข้าราชการระดับ 3 นอกจากนี้ยังได้รับสวัสดิการในเรื่อง น้ าดื่ม กาแฟ ส าหรับ
เจ้าหน้าที่ประจ าจุดบริการและผู้มาใช้บริการด้วย 

 

.        
ภาพที่ 3 การปฏิบัติงานของ อปพร. 

 
ในจุดบริการนั้นจะมีวัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ คือ กรวยจราจร 4 ตัว , สัญญาณไฟจราจรหยุดตรวจ 1 ตัว  , 

ชุดปฐมพยาบาล 1ชุด , หมวกนิรภัย 5 ใบ  เสื้อจราจรสะท้อนแสง 7 ตัว , ไฟฉาย 3 กระบอก , กระบองไฟ 3 
กระบอง , เต็นท์ด่าน 1 เต็นท์  
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ภาพที่ 4 อุปกรณส์ าคัญในการตั้งจุดตรวจ/บริการ 
 

1.6 ศักยภาพ ของ อปพร. ในการจัดการความปลอดภัยทางถนน 
อปพร.ในต าบลสวนหม่อนทุกคนเคยผ่านการอบรมที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานความปลอดภัยทางถนน

มาโดยตลอด โดยมีการอบรมอยู่เรื่อยๆ ประมาณ 2 ปี/ครั้งเนื้อหาการอบรมเกี่ยวกับเรื่องการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น การต่อสู้ป้องกันตัว จับกุมผู้ร้าย การช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนนและประสบสาธารณะภัย
ต่างๆ วินัยจราจรและระเบียบแถว การติดตั้งและซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า การฝึกความอดทนและความแข็งแรงของ
ร่างกาย  จากการผ่านการอบรบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานความปลอดภัยทางถนน ท าให้อปพร.ทุกคน สามารถ
ปฏิบัติงานได้ทุกคน เพื่อที่จะเตรียมพร้อมในการปฏิบัติงานให้ประชาชนหากมีเหตุ เช่น ปฐมพยาบาลเบื้องต้น, 
ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุและสาธารณภัย, อุบัติเหตุบนท้องถนน(รถชนกัน) , วินัยจราจร,การต่อสู้ป้องกันตัว 
จับกุมผู้ร้าย แตย่ังพบว่า อปพร.บางรุ่นยังขาดประสบการณ์ในการปฏิบัติงานภาคสนามจริง และการทดสอบที่
ต้องปฏิบัติจริง เพ่ือให้เห็นเป็นรูปธรรม ซึ่งตอนนี้มีแต่ความรู้ทางด้านทฤษฎีแต่ยังไม่มีการปฏิบัติจริง  

 
1.7  ลักษณะและการจัดการพฤติกรรมเสี่ยงในจุดตรวจ/จุดบริการ 
ลักษณะพฤติกรรมเสี่ยง/จุดเสี่ยง ที่พบในพ้ืนที่คือมีประชาชนขับรถเร็ว,ไม่สวมหมวกนิรภัย, ไม่คาด

เข็มขัดนิรภัย, จอด/เลี้ยว/แซงโดยไม่ให้สัญญาณไฟ, บรรทุกของเกินอัตรา/ เกิดขนาดตัวรถ, ขับรถมือเดียว 
(จักรยานยนต์), โทรศัพท์ขณะขับรถ, รถจักรยานยนต์บรรทุกคนเกิน 2 คน, ขับแซงในขณะที่มีรถสวนในระยะ
ประชิด, ให้สัญญาณไฟเลี้ยวด้านหนึ่งแต่เลี้ยวอีกด้านหนึ่ง, นั่งขอบกระบะเป็นจ านวนมาก (บรรทุกคนเกิน
ขนาด)   โดยจุดบริการมีวิธีการจัดการกับกลุ่มเป้าหมายหรือผู้ผ่านจุดบริการที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เช่น 
ขับรถเร็วหรืออยู่ในอากาศมึนเมาที่ขับรถเร็วไม่ปลอดภัย ทางจุดบริการจะโทรศัพท์บอกจุดตรวจข้างหน้า ให้
ตรวจสอบว่ามึนเมาจริงหรือไม่ แล้วจึงด าเนินตามกฎหมายต่อไป 
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ภาพที่ 5 ลักษณะพฤติกรรมเสี่ยงของรถท่ีสัญจรไปมา 
 

1.8  ความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนๆ และการสนับสนุนของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
จุดบริการ อบต.สวนหม่อน ได้มีการประสานงานกับจุดตรวจ/จุดบริการอ่ืนๆ ในเขต อบต./เทศบาล 

ได้แก่ สถานีต ารวจภูธร อ าเภอมัญจาคีรี โดยขอความอนุเคราะห์ให้เจ้าหน้าที่ต ารวจมาประจ า จุดบริการ 2 
นาย และสถานีอนามัยต าบลสวนหม่อน โดยขออุปกรณ์ปฐมพยาบาล และเตรียมพร้อมปฏิบัติการ
รักษาพยาบาลกรณีมีผู้ได้รับบาดเจ็บจากการเกิดอุบัติเหตุ ตลอดจนได้รับการสนับสนุนจากเพือนบ้านที่อยู่
ใกล้เคียง น าเครื่องดื่มน้ าอัดลม และอาหารขบเคี้ยวมาให้เพ่ือทานในการบรรเทาอาการง่วงนอน 

 
1.9 อุบัติเหตุทางถนน ในเขต อปท.3  
ในเขตรับผิดชอบของอบต.สวนหม่อนนี้มีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นภายในเขต อบต./เทศบาล จ านวน 1 ครั้ง 

มีสาเหตุมาจากเมาแล้วขับ รถที่ประสบอุบัติเหตุคือ รถประเภทจักรยานยนต์ ผลของอุบัติเหตุเป็นบาดเจ็บ
เล็กน้อย นิ้วหัวแม่เท้าขาด  

 
ส่วนที่ 2 หลักเกณฑ์การเลือกจุดตั้งจุดตรวจ/จุดบริการของหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ และอปท. 

2.1 หลักเกณฑ์การเลือกจุดตั้งจุดตรวจ/จุดบริการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 องค์การบริหารส่นต าบลสวนหม่อน ได้เลือกตั้งจุดตรวจ/จุดบริการที่บ้านป่าผุ เพราะเส้นทางถนน

บริเวณนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง อีกทั้งยังเป็นทางแยกที่ประชาชน 2 ต าบลใช้ร่วมกัน คือ ต าบลสวนหม่อนและ
ต าบลหนองแปน อ าเภอมัญจาคีรีก็ใช้ถนนเส้นนี้เป็นทางเข้า -ออกของแต่ละหมู่บ้าน และยังเป็นจุดพักรถ 
โดยสารประจ าทางสาย มัญจาคีรี – ขอนแก่น และขอนแก่น – ชัยภูมิ จึงเป็นแยกที่อันตรายมาก จึงท าให้อบต.
เลือกตั้งจุดบริการนี้ขึ้นเพ่ือเป็นจุดบริการประชาชนที่สัญจรไปมา ได้แก่ การถามทาง จุดบริการชา กาแฟ น้ า

                                                           
3 การบันทกึและการสัมภาษณ์ เจ้าหนา้ที่ป้องกันภัยฝา่ยพลเรือนของ อบต.สวนหม่อน 
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ดื่ม เป็นจุดพัก และเพ่ือให้ลดชะรอความเร็วลงซึ่งจะช่วยลดอุบัติเหตุลงด้วย จากแต่ก่อนอุบัติเหตุประมาณ 5-
10 ราย ปัจจุบันแทบจะไม่มี  

การตั้งจุดบริการของ อบต สวนหม่อนเป็นนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้มีการ
ด าเนินการตั้งจุดตรวจ/จุดบริการในช่วงเทศกาลต่างๆ แต่งบประมาณในการตั้งจุดตรวจ/จุดบริการ อยู่ใน
บัญญัติของ อบต. เรียก “ ข้อบัญญัติงบประมาณ” 

โดยปีนี้ อบต.มีการตั้ง จุดบริการ 1 จุด คือที่บ้านป่าผุ หมู่ 4 บริเวณทางแยก (สามแยก) ไปต าบล
หนองแปน ซึ่งเป็นจุดที่อันตรายเพราะเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ ง มีวิธีคัดเลือกสถานที่ตั้งจุดบริการที่เป็นอันตราย
และเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง หรือที่ตั้งอยู่แยกปากทางเข้าหมู่บ้าน ซึ่งที่ตั้งจุดบริการของปีนี้ตั้งอยู่แยกทางเข้า
ต าบลหนองแปน เป็นจุดที่ประชาชนใช้เส้นทางแห่งนี้สัญจรไป- มาเป็นประจ า และมีการวิ่งของรถที่อันตราย
พอสมควร  

 
2.2 จุดตรวจ/จุดบริการอ่ืนๆที่อยู่โดยรอบพื้นที่  
นอกจาก อบต.สวนหม่อนที่ตั้งจุดบริการให้ประชาชน แล้วยังมีหน่วยงานของต ารวจภูธร อ าเภอ

มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น ที่ตั้งเป็นจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์และตรวจความเรียบร้อยอ่ืนๆบนท้องถนน  โดยได้รับ
ค าสั่งจากศูนย์ความปลอดภัยทางถนนจังหวัดที่ให้จัดตั้งขึ้นเพ่ืออ านวยความสะดวกและสอดส่องความ
ปลอดภัยให้กับประชาชน และตรวจวัดแอลกอฮอล์ ตรวจการขับขี่รถที่ไม่ปกติ เช่น ขับเร็วบรรทุกของหนัก
เกินไป โดยมีการประสานกับโรงพยาบาลเพ่ือเตรียมพร้อมในเรื่องอุปกรณ์การปฐมพยาบาลต่างๆเช่น รถ
โรงพยาบาล และเครื่องมือในการปฐมพยามบาลฯลฯ และ อบต.มีส่วนร่วมคือ มีการประสานงานกับจุดตรวจ
ของต ารวจ เมื่อพบเจอกับรถที่ขับเร็วผิดปกติและเป็นอันตรายเพื่อให้จุดตรวจของต ารวจได้ตรวจสอบต่อไป 
 
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการอยู่ประจ าจุดตรวจ/จุดบริการ 

3.1ความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการอยู่ประจ าจุดตรวจ/จุดบริการ 
ปลัด อบต.สวนหม่อน มีความคิดเห็นในเรื่อง “ครม.เห็นชอบปี 54-63 เป็นทศวรรษแห่งความ

ปลอดภัยทางถนน”  เช่น กิจกรรมการรณรงค์สวมหมวกกันน็อค 100%   ว่า “เป็นมาตรการที่ดี แต่สามารถ
น ามาใช้ในชุมชนได้เพียงระดับหนึ่งเท่านั้น หากให้ได้ 100% นั้นท าได้ยาก เพราะต้องใช้เวลาในการเปลี่ยน
ทัศนะคติของชาวบ้านนานพอสมควร ทั้งข้าราชการและพนักงานของรัฐเองยังท าไม่ได้ หมวกกันน็อคใบหนึ่งๆ 
ก็ราคาแพง ชาวบ้านบางคนไม่มีเงินซื้อ แต่ในส่วนของ อบต สวนหม่อนเองก็มีการรณรงค์ หากเป็นไปได้ก็คงอยู่
ที่ 50% เท่านั้น”  

ในส่วนที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการอยู่ประจ าจุดตรวจ/จุดบริการ  อบต.สวนหม่อน เช่น 
เจ้าหน้าที่    อปพร. ได้มีความสนใจที่จะปฏิบัติงานนี้ให้กับชุมชนของตนเอง ให้ได้รับความปลอดภัย และความ
สะดวกทั่วกัน,ชอบท างานที่เป็นการช่วยเหลือคนอ่ืน(งานอาสา) และมีความพอใจในบทบาทหน้าที่ที่ตนได้รับ 
เพราะ ปฏิบัติหน้าที่นี้มาโดยตลอดตั้งแต่รุ่นเริ่มแรกประมาณปี พ.ศ. 2545 ถึงปัจจุบันนี้ อปพร.บางคนเป็น
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ผู้ใหญ่บ้าน ถึงแม้ว่าจะเกษียณอายุจากผู้ใหญ่บ้านก็ยังรับหน้าที่ อปพร. ต่อไปเพ่ือดูแลความปลอดภัยของ
ชุมชน ได้ท าให้คนอ่ืนเกิดรอยยิ้ม และที่ส าคัญท าให้ประชาชน ชาวบ้าน เกิดความสบายกาย สบายใจ มี
ความสุขในเวลาต่อมา มีความสนใจที่จะปฏิบัติงานนี้ให้กับชุมชนของตนเอง ให้ได้รับความปลอดภัย และความ
สะดวกทั่วกัน 

ส่วนสวัสดิการที่ อปพร.แต่ละคนได้รับ 1.) ประกันอุบัติเหตุ 2.) น้ าชา, กาแฟ 3.) เงิน เบี้ยเลี้ยง
(ค่าตอบแทนเล็กน้อยค่าเบี้ยเลี้ยง 150 บาท / 1กะ) และประกันอุบัติเหตุขณะปฏิบัติหน้าที่ กรณีบาดเจ็บ 
พิการหรือเสียชีวิต จะได้รับค่าชดเชยเสียหายเป็นเงิน 30 เท่า ของเงินเดือนข้าราชการระดับ ซึ่งสวัสดิการที่  
อปพร.ได้รับนั้น แต่ละคนมีความคิดเห็นว่า ค่าตอบแทนน้อยเกินไป หากมีการเสียชีวิต พิการลูกเมียก็จะ
ล าบาก ไม่คุ้มค่า ต้องการให้เพิ่มสวัสดิการดูแลเจ้าหน้าที่เพิ่มขึ้น เช่น ค่ารักษาพยาบาลกรณีนอนโรงพยาบาล 

ในส่วนที่เป็นปัญหา/อุปสรรคในการตั้งด่านตรวจ หรือ จุดบริการ อปพร.มีความคิดเห็นว่า จะเป็น
เรื่องของจุดตั้งจุดบริการ เพราะถนนบริเวณนี้ค่อนข้างแคบ ไม่สะดวกสบาย ไม่เหมาะต่อการบริการ แก้ไขโดย
การพิจารณาหาพื้นที่ใหม่ที่กว้างขวางเหมาะแก่การบริการ และอุปกรณ์ในการให้บริการมีจ านวนน้อย ควรเพ่ิม
อุปกรณ์ เช่น ไฟที่สร้างให้ความสว่างแก่ถนน มีกรวยเพ่ือบอกถึงจุดบริการที่ชัดเจนมากขึ้น เพ่ิมป้ายบอกจุด
บริการประชาชน และเรื่องความสะดวกในการให้บริการ กรณีมีผู้ประสบเหตุไม่มีรถน าส่งโรงพยาบาล หากรอ
รถจากโรงพยาบาลหรือหน่วยกู้ภัยก็ใช้เวลานาน หากเป็นไปได้ก็อยากให้จัดสรรรถส าหรับบริการรับส่ง
ผู้ประสบภัยสัก 1 คัน  

ด้านเจ้าหน้าที่ต ารวจมีความคิดเห็นว่า เรื่องค าสั่งของเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีความชัดเจน ไม่มีการประชุมงาน 
แบ่งหน้าที่ เตรียมความพร้อมของก าลังพล ควรมีการแก้ไขคือ เจ้าหน้าที่จะต้องประชุม ชี้แจง ให้ความส าคัญ
กับทีมงาน ให้มีความเข้าใจตรงกัน มีการพูดคุยถึงปัญหาที่ผ่านมา ในขณะที่ปลัดอบต.สวนหม่อนมีความคิดเห็น
ต่างจากอปพร.และต ารวจว่าไม่มีปัญหาและอุปสรรคอะไรเพราะการบริการนั้นมีความเหมาะสมกับเวลาที่
ก าหนด 

ในการตั้งจุดตรวจ/จุดบริการให้มีประสิทธิภาพ และท าให้เกิดความปลอดภัยทางถนนมากที่สุด             
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน มีความคิดเห็นว่า จุดบริการ อบต สวนหม่อนดีอยู่แล้ว 100% แต่ไม่
ค่อยมีประชาชนมาใช้บริการ ในส่วนของ อบต. ได้มีการฝึกอบรมให้ค าแนะน าเจ้าหน้าที่ อปพร. ก่อนที่จะเข้า
ไปประจ าจุดบริการ การหากิจกรรมบริการประชาชนให้เดินทางปลอดภัย เช่น การแจกลูกอม แจกสิ่งของ ผ้า
เย็น เป็นต้น 

ส่วนอปพร. มีความคิดเห็นว่า งบประมาณในการด าเนินงานควรมีมากกว่านี้ รวมถึงอุปกรณ์ อาหาร
ว่างต่างๆ เครื่องดื่ม มีเครื่องมือที่ครบครัน มีเครื่องสื่อสารรวดเร็ว เช่น เจ้าหน้าที่ประจ าจุดบริการมีวิทยุสื่อสาร
ครบทุกคน เพราะจะท าให้เกิดการสื่อสารรวดเร็วและสามารถช่วยเหลือได้ทันท่วงที ควรเพ่ิมกรวยเพ่ือบอกถึง
จุดบริการที่ชัดเจนมากกว่านี้ และเพ่ิมป้ายบอกจุดบริการ  

ในขณะที่ผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ต ารวจ มีความคิดเห็นว่า ควรเริ่มเน้นที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ หรือ
บุคลากรประจ าจุดบริการ จะต้องมีจิตส านึก รู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบความ
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พร้อมของเจ้าหน้าที่ มีการทบทวนซักซ้อมเจ้าหน้าที่ก่อน เช่น เรื่องกฎหมาย กฎจราจร การใช้อาวุธ / 
เครื่องมือที่ส าคัญ การพูดจาสื่อสารกับผู้มาใช้บริการ เจ้าหน้าที่ต้องมีวินัย มีความ รับผิดชอบ พูดจาสุภาพ 
แต่งตัวถูกต้องตามระเบียบ สร้างความประทับใจให้ผู้บริการ ควรมีน้ าดื่ม มีผ้าเย็นให้ผู้บริการ และมาด้วยความ
เต็มใจ มีจิตอาสา ซึ่งจะท าให้เกิดการบริการที่ดี นอกจากนี้ภายในจุดบริการจะต้องมีอุปกรณ์ที่ครบครัน
โดยเฉพาะเวลากลางคืน  

 
3.2 ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการจุดตรวจ/จุดบริการ 
จากการสัมภาษณ์ผู้ใช้บริการที่มาสอบถามเส้นทาง พักรถให้เครื่องได้พักหรือหยุดการท างานชั่วคราว 

มีความคิดเห็นว่า การตั้งจุดบริการมีผลดี เพราะได้ช่วยเหลือเวลาผู้ขับรถในการสอบถามเส้นทาง เมื่อเกิด
อุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินมีผู้ให้ความช่วยเหลือได้ทันท่วงที หากง่วงนอนก็สามารถเข้ามาพักก่อนได้ เป็น
การช่วยลดอุบัติเหตุได้ด้วย  

นอกจากนี้ผู้มาใช้บริการมีความคิดเห็นว่า การจะท าให้จุดบริการมีประสิทธิภาพนั้นต้องอยู่ที่ความ
พร้อมเพรียง เจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติงานต้องครบ พร้อมให้บริการประชาชน ควรมีการจัดสถานที่ให้แก่ผู้ที่เมา
สุราหรือผู้ที่ง่วงนอน และควรให้มีเจ้าหน้าที่ต ารวจประจ าอยู่ที่จุดบริการหลายๆคน แต่ต้องเป็นผู้มีความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี 
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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 บ้านป่าผุ 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
ความสมัครใจ สนใจ และยินยอมที่จะเป็นอาสาสมัครเพ่ือจะปฏิบัติงานให้กับประชาชนของชุมชน โดยสมาชิก
อาสาสมัครทุกคนต้องผ่านการฝึกอบรมมาแล้ว โดยเน้นเรื่องการป้องกันสาธารณภัยเบื้องต้น 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 ตั้งอยู่ที่บ้านป่าผุ หมู่ 4 ต าบลสวนหม่อน อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัด
ขอนแก่น และบริเวณนี้เป็นทางแยก (สามแยก) ที่เชื่อมต่อกับต าบล หนองแปน อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัด
ขอนแก่น โดยสภาพสองข้างทางบริเวณจุดบริการมีต้นไม้ใหญ่ขึ้นประปรายและมีป้ายทางหลวง ป้ายบอกทาง  
ที่คอยอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ส่วนในการจัดสถานที่เพ่ือปฏิบัติการของอปพร.หน่วยรับผิดชอบ
อบต.สวนหม่อน จะท าการต้ังเต็นท์หลังใหญ่ 1 หลัง ไว้ริมถนนหน้าร้านค้าบ้านป่าผุ ตั้งกรวยไว้กลางถนน (เส้น
เหลือง) 4 กรวย แต่ละกรวยมีระระห่างประมาณ 5 เมตร มีสัญญาณไฟหยุดตรวจ (ไซเร็นท์หยุดตรวจ) 1 ตัว 
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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 มีป้ายไวนิล “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 จะได้ รับ
ค่าชดเชยเสียหายเป็นเงิน 30 เท่า ของเงินเดือนข้าราชการระดับ 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 

อปพร.ในต าบลสวนหม่อนทุกคนเคยผ่านการอบรมที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานความปลอดภัยทางถนน
มาโดยตลอด และมีการอบรมอยู่เรื่อยๆ ประมาณ 2 ปี ต่อ 1 ครั้ง โดยการอบรมจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น การต่อสู้ป้องกันตัว จับกุมผู้ร้าย การช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนนและประสบ
สาธารณะภัยต่างๆ วินัยจราจรและระเบียบแถว การติดตั้งและซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า การฝึกความอดทนและ
ความแข็งแรงของร่างกาย เป็นต้น อปพร.จึงมีศักยภาพพร้อมในการปฏิบัติงานในกรณีเกิดเหตุขึ้น  
 ลักษณะและการจัดการพฤติกรรมเสี่ยงในจุดตรวจ/จุดบริการ 

ลักษณะพฤติกรรมเสี่ยง/จุดเสี่ยง ที่พบในพ้ืนที่คือมีประชาชนขับรถเร็ว,ไม่สวมหมวกนิรภัย, ไม่คาด
เข็มขัดนิรภัย, จอด/เลี้ยว/แซงโดยไม่ให้สัญญาณไฟ, บรรทุกของเกินอัตรา/ล้นตัวรถ นั่งขอบกระบะรถ เป็นต้น 
ซึ่งทางจุดบริการมีวิธีการจัดการกับกลุ่มเป้าหมายหรือผู้ผ่านจุดบริการที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 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 าจุดบริการ 2 
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นาย และสถานีอนามัยต าบลสวนหม่อน โดยขออุปกรณ์ปฐมพยาบาล และเตรียมพร้อมปฏิบัติการ
รักษาพยาบาลกรณีมีผู้ได้รับบาดเจ็บจากการเกิดอุบัติเหตุ ตลอดจนได้รับการสนับสนุนจากบ้านที่อยู่ใกล้เคียง
กับจุดบริการโดยเป็นเครื่องดื่ม และของขบเค้ียวเพ่ือบรรเทาอาการง่วงนอน 

 
 2. หลักเกณฑ์การเลือกจุดตั้งจุดตรวจ/จุดบริการของหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 หลักเกณฑ์การเลือกจุดตั้งจุดตรวจ/จุดบริการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน ได้เลือกตั้งจุดตรวจ/จุดบริการที่บ้านป่าผุ 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./
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  
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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 และควรให้มเีจ้าหน้าที่ต ารวจประจ าอยู่ที่จุดตรวจหลายๆ   
 
3.2. ข้อเสนอแนะ 

1. อบต.ควรจัดงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ท่ีครบครัน มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน 
2. มีการแบ่งบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงานในจุดบริการอย่างชัดเจน 
3. ควรมีรถประจ าจุดบริการ ไว้บริการในกรณีฉุกเฉิน 
4. ควรเพิ่มเจ้าหน้าที่ต 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 และประชาชนในพื้นท่ี มีการจัดการจุดเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุก่อนถึงวันเทศกาล 
เช่น บริเวณแยกที่มีป้ายบัง ป้ายเตือนห้ามแซงในจุดอันตราย ป้านสะท้องแสงในจุดโค้ง เป็นต้น 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
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1.แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลการตั้งจุดตรวจ/จุดบริการของ อปท. 
โครงการ “ส ารวจพื้นที่กรณีศึกษาการตั้งจุดตรวจ/จุดบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงเทศกาลสงกรานต์” วันที่ 11-17 เมษายน 2554 

 

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

จักรยานยนต์ 

จ านวน(คัน) 
พฤติกรรมสวมหมวกนิรภัย(คัน) ซ้อนเกิน 

1คน 
(คัน) 

พฤติกรรมเสี่ยงอ่ืนๆ 
(ระบุเป็นข้อความ) 

กรณีมีพฤติกรรมเสี่ยง
มีวิธีการจัดการ

อย่างไร 
(ระบุเป็นข้อความ) 

กรณีขับขี่คนเดียว กรณีขับขี่สองคน 

ไม่สวม 
(คัน) 

สวม 
(คัน) 

สวมเฉพาะ
คนขับ(คัน) 

สวมเฉพาะ
คนซ้อน(คัน) 

สวมทั้งสอง
คน(คัน) 

ไม่สวมท้ังสอง
(คัน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

         

รวม          
 
 

รหัสแบบสอบถาม 
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2.รถกระบะ/ปิ๊คอัพและพฤติกรรมรถเสี่ยงของรถที่ผ่านด่าน 
รถกระบะ/ปิ๊คอัพ 

จ านวน(คัน) 
 

ไม่คาดเข็มขัด 
(คัน) 

บรรทุกคนบริเวณกระบะหลัง 
ไม่รัดกุมปลอดภัยหรือมีพฤติกรรม

เสี่ยง  
(จ านวนคัน)  

ลักษณะพฤติกรรมเสี่ยง 
มีอะไรบ้าง 

กรณีมีพฤติกรรมเสี่ยงด่านมีวิธีการ
จัดการอย่างไร 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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

ประเภทและจ านวน(คัน) 
 

ไม่คาดเข็มขัด 
(คัน) 

ลักษณะพฤติกรรมเสี่ยง 
มีอะไรบ้าง (ระบุข้อความ) 

ด่านมีวิธีการจัดการกับพฤติกรรม
เสี่ยงอย่างไร   (ระบุข้อความ) 

รถเก๋ง 
รวม…………คัน 

 
รวม…….คัน 

  
 

รถตู้ 
รวม…………คัน 

 
รวม…….คัน 

  

รถบรรทุก(สี่ล้อขึ้นไป) 
รวม…………คัน 

 
 

รวม…….คัน 

  

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

 
 
รวม…….คัน 

  

สามล้อ 
รวม…………คัน 

 
 

รวม…….คัน 

  

รถไถนาพ่วงล้อ 
รวม…………คัน 

 
รวม…….คัน 

  

อ่ืนๆระบุ    
     รวม…………คัน 

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

 
ประเภทและจ านวนรถ  

มอไซด์ 
(คัน) 

กระบะ 
(คัน) 

รถเก๋ง 
(คัน) 

รถตู้ 
(คัน) 

รถบรรทุก 
(คัน) 

รถโดยสาร 
(คัน) 

อ่ืนๆ 
(คัน) 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

รวม        
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5.การเรียกตรวจ 
ลักษณะการเรียกตรวจของ จนท.

ด่าน ในกรณีผู้ขับขี่มีสถานะที่เสี่ยงต่อ
การก่อให้เกิดอุบัติเหตุ 

วิธีการจัดการ ประเภทและจ านวนรถ  
มอไซด์ 
(คัน) 

กระบะ 
(คัน) 

รถเก๋ง 
(คัน) 

รถตู ้
(คัน) 

รถบรรทุก 
(คัน) 

รถโดยสาร 
(คัน) 

อื่นๆ 
(คัน) 

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

วันที่ จ านวน 
ช่วง 

ช่วงเวลา หมายเหตุ การเลือกช่วงเวลาในการเก็บข้อมูลจาก
พฤติกรรมของผู้เดินทาง เริ่ม สิ้นสุด 

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

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

 
ส่วนที่ 1 สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่อบต.ที่รับผิดชอบ 

1. ในอดีตที่ผ่านมามีการตั้งด่านอย่างไรบ้าง  กี่จุด ผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรบ้าง และในปี 2553 มี
อุบัติเหตุช่วงสงกรานต์กี่ครั้ง  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(เช่น การวินัยจราจร, การปฐมพยาบาล, การช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนน, และอ่ืนๆที่
เกี่ยวข้อง) 

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

9. ท้าอย่างไรให้การตั้งด่านมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด และท้าให้ท้าให้ผู้เดินทางมีความปลอดภัยมากที่สุด 
 

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

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

อย่างไร 
5. ท้าอย่างไรให้การตั้งด่านมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด และท้าให้ผู้เดินทางมีความปลอดภัยมากท่ีสุด 

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

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

(ควรมีกิจกรรมหรือรูปแบบอะไรเพ่ิมเติมบ้าง) 
 

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

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

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

ประสานงาน 
11. มีการประสาวนงานกับหน่วยงานอ่ืนๆหรือไม่ อย่างไร 
12. มีวิธีการจัดการกับกลุ่มเป้าหมายหรือผู้ผ่านด่านอย่างไรบ้าง เช่น คนไม่ใส่ 

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

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

14. ในบริเวณใกล้ด่าน หรือ จุดส้าคัญ มีป้ายรณรงค์ เกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยทางถนนหรือไม่ 
อย่างไร 
 
 



32 

 

ส่วนที่ 6 กรณีมีการตั้งด่านของต ารวจในเขตพื้นที่ อบต. หรือ เทศบาล (เช่น อบต.โคกกรวด และ อบต.เขา
สวนกวาง) สัมภาษณ์ต้ารวจที่ด่าน 1 คน 

1. มีที่มาของการตั้งด่านอย่างไร ท้าไมจึงเลือกจุดนี้ในการตั้งด่าน มีค้าสั่งของ ศูนย์ความปลอดภัย
ทางถนนจังหวัดหรือไม่ 

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

อย่างไร 
8. ท้าอย่างไรให้การตั้งด่านมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด และท้าให้ผู้เดินทางมีความปลอดภัยมากท่ีสุด 

(ควรมีกิจกรรมหรือรูปแบบอะไรเพ่ิมเติมบ้าง) 
 

ส่วนที่ 7 ข้อมูลมือสองขอจากหน่วยEMS หรือ ในบันทึกประจ าวันของด่าน( ระบุที่มาของข้อมูล ขอช่วงวัน
สุดท้าย) 

1.มีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในเขต อบต./เทศบาล จ้านวนเท่าไหร่ มีสาเหตุจากอะไร และมีรถประเภทใดท่ี
ประสบอุบัติเหตุ 

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

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

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

ที่สุด มีอะไรบ้าง 
 
 
 

ขอบคุณผู้ให้ข้อมูลทุกท่าน 
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ภาคผนวก ข  
รายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ 
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รายช่ือผู้ให้สัมภาษณ์ 
 

1. นางสุทัศนีย์ เพ็ชรนนท์  ต้าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน ม.14 อ มัญจาคีรี จ 
ขอนแก่น วันที่ 12 เมษายน 2554 เวลา 09.00 น. 

2. นาย สรศักดิ์ บัวหนอง ต้าแหน่ง อปพร. วันที่สัมภาษณ์ 11 เมษายน 2554 เวลา 10.23 น. 
3.  นายยุพราช พระนาศรี ต้าแหน่ง หัวหน้าชุดปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้า

พนักงานการป้องกันภัย ระดับต าบล ท างานอยู่ อบต.(หัวหน้า อปพร.)  วันที่ 12 เมษายน 2554 
เวลา 19.50 น.โดย  

4. นายสงวน  พลโคตร เจ้าหน้าที่ อปพร บ้านป่าผุ หมู่ 4 ที่อยู่บ้านเลขท่ี 10 หมู่ 4 ต้าบลสวนหม่อน 
อ้าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น สัมภาษณ์เม่ือวันที่ 12 เมษายน 2554 เวลา 18.16 น.  

5. ดาบต ารวจ สุเทพ ทองวิไล ต้าแหน่งดาบต ารวจ ที่อยู่ 324 หมู่ที่ 14 ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี  
จ.ขอนแก่นเวลาสัมภาษณ์ 09.45 น.วันที่สัมภาษณ์ 11 เมษายน 

6. นายประจักร  สอนส าโรง ต้าแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน บ้านเหล่ากกหุ่ง ที่อยู่บ้านเลขที่ 80 หมู่ 7 ต้าบลสวน
หม่อน อ้าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น สัมภาษณ์เมื่อ 12 เมษายน 2554 เวลา 13.14 น. 

7. นายรณธรรม ธรรม ต้าแหน่งผู้บังคับหมู่งานป้องกันและปราบปรามสถานีต้ารวจภูธรอ้าเภอมัญจาคีรี 
(สายตรวจประจ้าต้าบลสวนหม่อน) สัมภาษณ์เม่ือวันที่ 14 เมษายน 2554 เวลา 18.48 น. 

8. นางสมบัติ ทวีทรัพย์ ผู้ใช้บริการด่าน บ้านโนนแคน หมู่ที่ 13 ต้าบลสวนหม่อน อ้าเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2554 เวลา 18.14 น. 

9. สัมภาษณ์นายธนศักดิ์ ปะโคธานัง ผู้ใช้บริการด่าน บ้านหนองกวาง ต้าบลสีออ อ้าเภอกุมภวาปี 
จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2554 เวลา 13.18 น. 

10. นายสุเมธ  สุนทรสีหาบุตร ผู้ใช้บริการด่าน บ้านหนองใส ต้าบลหนองนาค้า อ้าเภอเมือง จังหวัด
อุดรธานี เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2554 เวลา 14.26 น. 

11. นางสาววรัญยา นามมงคล ผู้ใช้บริการด่าน บ้านหนองไฮ หมู่ 6 ต้าบลหนองแปน อ้าเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2554 เวลา 11.19 น. 

12. นางสาวพวงเพชร หินวิเศษ (น้องแป้ง) อายุ 18 ปี สัมภาษณ์ เวลา 17.55 น. วันที ่11 เมษายน 
2554 อยู่บ้านเลขท่ี 65 หมู่ 4 บ้านป่าผุ ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 

13. นายสนิท ปานกลาง อายุ 65 ปี สัมภาษณ์ เวลา 18.25 น. วันที่ 16 เมษายน 2554 อยู่บ้านเลขท่ี 
14 หมู่ 4 บ้านป่าผุ ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น  

14. นางบัวไร เย็นใจ อายุ 61 ปี สัมภาษณ์ เวลา 12.55 น. วันที่ 16 เมษายน 2554 อยู่บ้านเลขท่ี 28 
หมู่ 4 บ้านป่าผุ ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น  

15. คุณทิพากร ไทยดี อายุ 32 ปี ต้าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช้านาญการ สัมภาษณ์ เวลา 11.20 น.วันที่
16 เมษายน 2554 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลสวนหม่อน (บ้านสว่าง) อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 
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ภาคผนวก ค 
ประมวลภาพกิจกรรม 
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ประมวลภาพกิจกรรม 
 

 
 

อปพร.ให้บริการสอบถามเส้นทาง 
 

 
 

สภาพการจราจรบริเวณจุดตรวจ/บริการ 
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ป้ายรณรงค์ในเขต อบต. 
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อปพร.เตรียมตั้งไปสัญญาณจราจร 
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