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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.กะฮาด อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ  เนื้อหารายงาน
ประกอบด้วย 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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                   พ.ศ. 2554 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข 
 

สารบัญเนื้อหา 
 

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

1.3 ประเด็นในการศึกษา/ส ารวจ 2 
 1.4 วิธีการในการศึกษา 2 

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

5 

       ส่วนที่ 2 หลักเกณฑ์การเลือกจุดตั้งจุดบริการของ อปท.                  10 
          ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นของผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับจุดบริการ 11 
บทที่ 3 บทสรุปและข้อเสนอแนะ 13 
         3.1 สรุปภาพรวมผลการศึกษา 13 
         3.2. ข้อเสนอแนะ 14 
ภาคผนวก 16 
         ภาคผนวก ก เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 17 
         ภาคผนวก ข รายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ 30 
         ภาคผนวก ค ประมวลภาพกิจกรรม 32 
           
          
 

 

  
  
  
 



ค 
 

สารบัญภาพ 
 

ภาพที่ 1 สภาพทั่วไปต าบลกะฮาด 6 
ภาพที่ 2 แผนที่แสดงที่ตั้งจุดตรวจ/บริการ 8 
ภาพที่ 3 รูปแบบการตั้งจุดตรวจ/บริการ 8 
ภาพที่ 4 จุดบริการประชาชนระดับหมู่บ้าน 11 
ภาพที่ 5 ผู้ปฏิบัติงานประจ าจุดตรวจ/จุดบริการ 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1 
 

บทที่ 1  
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมา 

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

แต่จากสถิติอุบัติเหตุจราจรที่ผ่านมา ยังไม่เห็นภาพสะท้อนที่ชัดเจนถึงผลส าเร็จจากการตั้งจุด 
บริการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในขณะที่กิจกรรมหลักในการใช้งบประมาณเรื่องความปลอดภัยทาง
ถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆมักมีโครงการตั้งจุดบริการเพ่ือลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
เป็นกิจกรรมหลักๆที่อยู่ในแผน  

ในการส ารวจพื้นที่กรณีศึกษาการตั้งจุดบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงเทศกาล 
สงกรานต์เป็นวิธีการที่ท าให้เห็นภาพสะท้อนจากพ้ืนที่กรณีศึกษาในการตั้งจุดบริการ สามารถน ามาใช้ประกอบ
ในการประเมินความคุ้มค่าในการตั้งด่านและหากมีกรณีศึกษาที่ดี อาจเป็นแนวทางในการให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นโดยทั่วไปมีแนวทางในการตั้งจุดบริการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
1.2 วัตถุประสงค์ 

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

ส่วนท้องถิ่น 
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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. 



3 
 

 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 
 
ส่วนที่1 การด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
แวดล้อมกับความปลอดภัยทางถนน ทั้งการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การตั้งจุดบริการในพื้นที่ 
 

1.1 บริบทพ้ืนที่ศึกษา 
ต าบลกะฮาดแยกมาจากต าบลตาเนิน เมื่อปี พ.ศ. 2512 เนื่องจากต าบลตาเนินเป็นต าบลใหญ่ มี

หมู่บ้านเป็นจ านวนมาก ท าให้การดูแลไม่ทั่วถึง จึงมีความจ าเป็นต้องแยกออกมาเพ่ือให้ง่ายต่อการปกครอง 
ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในพื้นท่ี จึงตั้งเป็นอีก 1 ต าบล เริ่มตั้งเป็นต าบลกะฮาด มีจ านวน 6 หมู่บ้าน 
ต่อมาจึงได้มีการแยกหมู่บ้านออกมาอีกจนปัจจุบัน ต าบลกะฮาดมีจ านวนหมู่บ้านทั้งหมด 10 หมู่บ้าน  

สภาพทั่วไปของต าบลกะฮาด เป็นพ้ืนที่ดอน ทางทิศเหนือและทางทิศตะวันออก เป็นที่ราบลุ่มมี 
แม่น้ าชีไหลผ่าน พ้ืนที่เหมาะแก่การท านา ส่วนทิศใต้และทิศตะวันตกพ้ืนที่จะเป็นที่ดอน พ้ืนที่เหมาะแก่การท า
ไร่และเลี้ยงสัตว์ ต าบลกะฮาดมีแหล่งน้ าที่ส าคัญ คือ แม่น้ าชี   ต าบลกะฮาดมีพ้ืนที่ทั้งหมด มีประมาณ 37,500 
ไร่ หรือประมาณ 60 ตารางกิโลเมตร ทิศเหนือติดกับต าบลบ้านค่าย อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ทิศใต้ติดต่อกับ
ต าบลตาเนิน อ าเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ ทิศตะวันออกติดต่อกับอ าเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา ทิศ
ตะวันตกติดต่อกับต าบลละหาน - หนองฉิม อ าเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ 

มีครัวเรือนทัง้สิ้น จ านวน 1,616 หลังคาเรือน รวมประชากรทั้งสิ้น จ านวน5,742 คน เป็นชาย 
จ านวน 2,846 คน เป็นหญิงจ านวน 2,896 คน (ข้อมูลประชากร ณ เดือน พฤษภาคม 2553) 

การประกอบอาชีพหลักของประชาชนทั้งต าบล คือ ท านา ท าไร่ เลี้ยงสัตว์ นอกจากนี้ยังมีการ
ประกอบอาชีพรับจ้างและค้าขาย 

มีโรงเรียนประถมศึกษา 1 แห่ง โรงเรียนมัธยมศึกษา (ขยายโอกาส)  2 แห่ง 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1แห่ง มี วัด/ส านักสงฆ์ 9 แห่ง มีสถานีอนามัยประจ าต าบล/หมู่บ้าน 2 แห่ง 

จุดเด่นของพ้ืนที่ (ที่เอ้ือต่อการพัฒนาต าบล) ต าบลกะฮาด มีพ้ืนที่ติดกับแม่น้ าชี จ านวน 5 หมู่บ้าน ท า
ให้มีการน าน้ าจากแม่น้ าชีมา ท าการเกษตร เช่น ท านาได้ปีละ 2 ครั้ง ท าสวนไม้ดอก ไม้ผล และยังมีแหล่งน้ า
ธรรมชาติอีกคือ บึงอ้อ บึงกะฮาด บึงละหานลูกนก หนองขี้เหล็ก หนองตะเลิงตะลอด แหล่งน้ าธรรมชาติ
เหล่านี้จึงเอ้ืออ านวยประโยชน์ให้กับราษฎรในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร  ท านา ท าสวน ท าไร่ เป็น
อย่างดี นอกจากนี้ยังมีล าห้วยอีกหลายสาย เช่น ห้วยหินดาษ ห้วยดินด า ห้วยนกตากลุ่ม เหล่านี้เป็นต้น 

จ านวนบุคลากรอบต. ต าแหน่งในส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 7 คน 
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ต าแหน่งในส่วนการคลัง 3 คน ต าแหน่งในส่วนโยธา 3 คน ต าแหน่งในส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
4 คน ต าแหน่งในส่วนสวัสดิการสังคม 1 คน ต าแหน่งในส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 1 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 สภาพทั่วไปต าบลกะฮาด 
 

1.2 ความเป็นมาของการตั้งจุดตรวจ/จุดบริการ 
การตั้งจุดตรวจ/จุดตรวจ/จุดบริการบริการ ของต าบลกะฮาด  อ าเภอเนินสง่านั้น  ท ามาติดต่อกันใน

ทุกๆปี  โดยตั้งในช่วงเทศกาลต่างๆ ทุกเทศกาล  ที่มีคนเดินทางสัญจรจ านวนมาก  จุดตรวจ/จุดบริการของ
ต าบลกะฮาดมีจุดเดียว คือตู้ยามเนินสง่า  ซึ่งตู้ยามนี้เป็นของต ารวจ  จัดสร้างโดยอาศัยการระดมทุนจากหลาย
ส่วน ทั้งการรับบริจาค การระดมทุน โดยมีชื่อเรียกว่า “ ตู้ยามหลวงพ่อคูณ ”  เพราะนิมนต์หลวงพ่อคูณมา
เปิดและได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างจากหลวงพ่อคูณ  การตั้งจุดตรวจ/จุดบริการจะเป็นการ
จัดร่วมกันระหว่างอ าเภอเนินสง่า  สภ. เนินสง่า  และอบต.กะฮาด  โดยจะส่งรายชื่อให้อ าเภอแล้วอ าเภอจะ
เป็นผู้จัดเวรยาม 
 ผลที่เกิดขึ้นจากการตั้งจุดตรวจ/จุดบริการคือ  การบริการประชาชนที่เดินทางสัญจรผ่านไปผ่านมา 
ในช่วงเทศกาลต่างๆ  โดย อบต.จะจัดทีม OTOS   และรถกู้ภัย  EMS  ไว้บริการ หากเกิดอุบัติเหตุก็สามารถ
ให้การช่วยเหลือหรือการปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ ซ่ึงในปีที่ผ่านมาคือปี 2553  ไม่มีรายงานการเกิดอุบัติเหตุ
หรือเสียชีวิต  อาจมีอุบัติเหตุเล็กน้อย หรือบาดเจ็บไม่มาก   นอกจากนี้  ทางอบต. จะร่วมกับทางอ าเภอติด
ป้าย  รณรงค์ประชาสัมพันธ์เรื่องการขับขี่ปลอดภัยและติดตั้งป้ายเตือนตามเส้นทางโค้งแต่หลุดหายไป  
นอกจากนี้ทางอ าเภอจะมีการประชุมก านันผู้ใหญ่บ้าน  ผู้น าชุมชน  เพ่ือให้ช่วยประชาสัมพันธ์ลูกบ้านในเรื่อง
การขับขี่ปลอดภัย 
 

1.3 กระบวนการเตรียมการตั้งจุดตรวจ/จุดบริการ 
ในกระบวนการเตรียมการนั้น ทางอ าเภอจะเรียกประชุมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  เพ่ือร่วมวางแผนการตั้ง

จุดตรวจ/จุดบริการว่าจะตั้งลักษณะแบบไหนอย่างไร  ตั้งจุดใด ใครจะเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเรื่องใด  ในส่วน



7 
 
ของ อบต. กะฮาด จะมีการเตรียมความพร้อมของ อปพร. โดยเป็นการทบทวน  วิธีการ และระเบียบวินัย การ
ปฏิบัติงานต่างๆ  โดยมีหน่วยงานจากหลายส่วนเข้ามาประจ าอยู่ที่จุดตรวจ/จุดบริการ  ประกอบไปด้วย  
หัวหน้าชุดจะเป็นเจ้าหน้าที่ปกครอง  นายต ารวจ  เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้น า  และจะมีลูกชุดเป็น อปพร. โดย
จะสลับสับเปลี่ยนกัน ผลัดละ 8  ชั่วโมง  ตลอด 24  ชั่วโมง 

การตั้งจุดตรวจ/จุดบริการได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากทาง  อบต.  โดยตั้งเป็นข้อบัญญัติ ใน
แผนงานการรักษาความสงบภายในงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน ในกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้  แก่ประชาชนเพื่อป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางท้องถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์   จ านวนเงิน   60,000   บาท  โดยงบประมาณ
น ามาสนับสนุนเงินเบี้ยเลี้ยงให้อปพร. ผลัดละ  200  บาทต่อคน ค่าอาหาร เครื่องดื่ม และ ป้ายรณรงค์
ประชาสัมพันธ์  และ  อ าเภอ สนับสนุนงบประมาณในส่วนของเบี้ยเลี้ยงให้ฝ่ายราชการที่ร่วมปฏิบัติงาน เช่น 
เจ้าหน้าที่ต ารวจ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และปลัดอบต. ขณะนี้มีแนวคิดจะน าเงินจากกองทุนสุขภาพต าบล มา
สนับสนุน  ซึ่งเป็นของชุมชน  มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  ผู้น าชุมชน และอสม. เป็นกรรมการ  นายก อบต.เป็น
ประธาน  ในส่วนการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นยังไม่มี 

1.4 รูปแบบการตั้งจุดตรวจ/จุดบริการ 
 การตั้งจุดตรวจ/จุดบริการของต าบลกะฮาดจะเป็นในลักษณะทั้งจุดตรวจ/จุด  สถานที่ตั้งจุดตรวจ/จุด
บริการอยู่บริเวณเส้นทางถนนหมายเลข 2180 ซึ่งเป็นเส้นทางสายหลักจากตัวเมืองชัยภูมิ ไป อ าเภอเนินสง่า มี
ตู้ยามต ารวจเนินสง่าเป็นที่จุดตรวจ/จุดบริการ ลักษณะการสัญจรบริเวณจุดตรวจ/จุดบริการค่อนข้างเบาบาง 
เนื่องจากเป็นเส้นทางที่จะเข้าตัวอ าเภอเนินสง่า ไม่ใช่เส้นทางสายหลัก ส่วนใหญ่เป็นรถของคนในพ้ืนที่หรือ
หมู่บ้านที่สัญจรไปมา ประเภทรถส่วนใหญ่เป็นรถกระบะและรถจักรยานยนต์ โดยเฉพาะในช่วง  13  -  15  
เมษายน พบว่ามีรถกระบะบรรทุกคนไปเล่นน้ าสงกรานต์จ านวนมาก  ในบริเวณจุดตรวจ/จุดบริการยังไม่พบ
ป้ายรณรงค์เรื่องความปลอดภัยทางถนน มีให้เห็นบ้างในหมู่บ้าน 
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ภาพที่ 2 แผนที่แสดงที่ตั้งจุดตรวจ/บริการ 
 

การจัดสถานทีข่องจุดตรวจ/จุดบริการมีการใช้ศาลาข้างตู้ยามเนินสง่าเป็นจุดตรวจ/จุดบริการ  และมี
การตั้งไฟสัญญาณและกรวยจราจร เพ่ือแสดงว่ามีจุดตรวจ/จุดบริการตรวจกิจกรรมส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นจะเป็น
การให้บริการกับประชาชนที่สัญจรไปมาเช่น  บริการน้ าดื่ม/กาแฟ  บริการห้องน้ า  บริการการแนะน าเส้นทาง  
และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น   พ้ืนที่เหมาะสมมีร่มเงาจากต้นไม้ แตค่วรจะเพ่ิมพ้ืนที่การพักจอดรถ 

          
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 3 รูปแบบการตั้งจุดตรวจ/บริการ 
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1.5 การจัดการภายในจุดตรวจ/จุดบริการ 
 การจัดแบ่งเวรยามของจุดตรวจ/จุดบริการต าบลกะฮาดในแต่ละวันจะมีทั้งหมด   7   วัน/วันละ  3  
กะ คือ  00.00  -  08.00 น.  ,  08.00  -  16.00  น.  และ 16.00  -  24.00  น.    กะละ  8  ชั่วโมง  โดยมี
เวรยามอยู่กะละ 12 – 14  คน บุคลากรในจุดตรวจ/จุดบริการจะแบ่งเป็นกะแต่ละกะประกอบไปด้วย 
เจ้าหน้าทีต่ ารวจ 5 คน ผู้น าฝ่ายปกครอง 1 คน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข  1 คน อปพร. 5 คน และหน่วยกู้ชีพ/
กู้ภัย 2คน 

ในจุดตรวจ/บริการไม่ได้มีการแบ่งหน้าที่อย่างชัดเจน  จะเป็นการปฏิบัติตามหน้าที่ที่ตนเองได้รับค าสั่ง
มา โดยเจ้าหน้าที่ต ารวจคอยดูแลความเรียบร้อย ตรวจจับผู้ที่ท าผิดวินัยจราจร   เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและ 
อปพร. คอยอ านวยความสะดวกและดูแลความสงบเรียบร้อย  เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและหน่วยกู้ชีพ กู้ภัย คอย
ให้ความช่วยเหลือและปฐมพยาบาลเบื้องต้นหากเกิดอุบัติเหตุ  เจ้าหน้าที่ทุกคนจะอยู่ประจ าจุดตรวจ/จุด
บริการคอยอ านวยความสะดวกตลอด  24  ชั่วโมง  มีวัสดุอุปกรณ์ประจ าจุดตรวจ/จุดบริการประกอบไปด้วย  
สัญญาณไฟจราจรและกรวย   อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น  รถกู้ภัย EMS  นอกจากนี้จุดตรวจ/จุดบริการมี
สวัสดิการส าหรับผู้ที่มาปฏิบัติหน้าที่  คือ  ค่าเบี้ยเลี้ยงต่อกะ    อาหารเที่ยงและเครื่องดื่ม   กาแฟ 

 
1.6 ศักยภาพของ อปพร. ในการจัดการความปลอดภัยทางถนน 
อปพร. ต าบลกะฮาดที่อยู่ประจ าจุดตรวจ/จุดบริการ  ได้ผ่านการอบรมทุกอย่าง เช่น  การวินัยจราจร    

การช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนน   การปฐมพยาบาลเบื้องต้น  การน าผู้ป่วยส่งโรงพยาบาล มีความรู้ 
ความสามารถทุกอย่าง ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานความปลอดภัยทางถนน   โดยไม่มีทักษะใดที่ขาดในการ
ปฏิบัติงานความปลอดภัยทางถนน   และไม่ต้องการฝึกทักษะหรืออบรมด้านใดเพ่ิมเติมเพราะท าการฝึกทักษะ
และอบรมมาหมดแล้ว 
 

1.7 ลักษณะและการจัดการพฤติกรรมเสี่ยงในจุดตรวจ/จุดบริการ 
 ลักษณะพฤติกรรมเสี่ยงที่พบในจุดตรวจ/จุดบริการต าบลกะฮาด  เช่น  คนไม่สวมใส่หมวกนิรภัย  ไม่
คาดเข็มขัดนิรภัย รถกระบะที่บรรทุกคนด้านหลังไม่ปลอดภัย โดย เฉพาะการบรรทุกคนพร้อมถังน้ าออกไป
เล่นสงกรานต์ในตัวจังหวัด หรือ น้ าตกตาดโตน  การบรรทุกสิ่งของเกินขนาดอาจเป็นอันตราย    ซึ่งในจุด
ตรวจ/จุดบริการจะไม่ค่อยมีการเรียกตรวจ  หากพบเห็นการกระท าผิดวินัยจราจร จะว่ากล่าวตักเตือน  โดย
การตรวจจับส่วนใหญ่จะเป็นหน้าที่ของ หน่วยเคลื่อนที่เร็ว  ซึ่งหากพบเห็นผู้ใดหรือกลุ่มใดมีพฤติกรรมเสี่ยง 
กระท าผิดวินัยจราจร ก็จะท าการตรวจจับ  ว่ากล่าวตักเตือน 
 

1.8 ความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนๆ  และการสนับสนุนของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 ในอ าเภอเนินสง่าจะมีการตั้งจุดตรวจ/จุดบริการอยู่  2   จุดด้วยกันคอื  ตู้ยามเนินสง่า (พ้ืนที่ศึกษา)  
และตู้ยามหนองฉิม  ซึ่งทั้งสองจุดจะมีการประสานงานกันโดยตลอดผ่านเจ้าหน้าที่ต ารวจ จุดตรวจ/จุดบริการ
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จะมีการท างานแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงาน คือ อ าเภอ  ต ารวจ  อบต.และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ
ชุมชนมีการสนับสนุนขวัญและก าลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ปฏิบัติงานอยู่ที่จุดตรวจ/จุดบริการ เช่น  
ทักทายให้ก าลังใจ  ซื้อกาแฟ/เครื่องดื่มชูก าลังมามอบให้  น าอาหาร/ผลไม้มามอบให้ 
 

1.9 อุบัติเหตุทางถนน ในเขต อบต.1 
 จากรายงานไมพ่บการเกิดอุบัติเหตุในเขตพ้ืนที่อบต.กะฮาด   
 
ส่วนที่ 2หลักเกณฑ์การเลือกจุดตั้งจุดตรวจ/จุดบริการของหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ และอบต. 

 
2.1 หลักเกณฑ์การเลือกจุดตั้งจุดตรวจ/จุดบริการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จุดตรวจ/จุดบริการต าบลกะฮาด  ตั้งขึ้นเพ่ือบริการประชาชน  ในช่วงเทศกาล โดยเฉพาะเทศกาล

สงกรานต์  ที่ผู้คนมักจะออกไปเที่ยวนอกบ้าน  แต่เทศกาลปีใหม่จะอยู่บ้าน สงกรานต์จึงต้องดูแลเป็นพิเศษ  
การตั้งจุดตรวจ/จุดบริการในปีนี้เป็นค าสั่งจากทางอ าเภอ  โดยให้ อบต. ก านันผู้ใหญ่บ้าน และส่วนราชการ
ต่างๆ ในอ าเภอร่วมจัดการดูแล   ในอดีตนโยบายของจังหวัด คือ ทุก อบต.  ทุกหมู่บ้าน  ต้องมีการตั้งจุด
ตรวจ/จุดบริการเพ่ือป้องกันการเกิดอุบัติเหตุให้เกิดน้อยที่สุด  ต่อมาอุบัติเหตุลดน้อยลง จึงลดมาตั้งเป็นจุด
ใหญ่  ถ้าต าบลใดมีชุมชนหนาแน่น จะให้มีจุดรองตามหมู่บ้าน  ในส่วนของ อบต. กะฮาด  ไม่มีจุดรอง มีจุด
ใหญ่เพียงจุดเดียวเพราะประชากรและจ านวนรถไม่หนาแน่นมาก   จึงมีจุดหลักเพียงจุดเดียว  ก่อนนั้นเคยมีจุด
รองอยู่ที่ อบต. แต่ต่อมาเห็นว่าไม่จ าเป็น  จึงลดงบประมาณให้มาดูแลเพียงจุดเดียว  คือ ตู้ยามเนินสง่า ที่
เลือกตั้งจุดนี้เพราะเป็นเส้นทางสายหลัก  จากอ าเภอเมือง ถึง อ าเภอเนินสง่า  และติดกับถนนสายใหญ่อีกด้วย  
จึงสามารถให้การดูแลและให้บริการได้อย่างเต็มที่ 
 

2.2 จุดตรวจ/จุดบริการอ่ืนๆที่อยู่โดยรอบพื้นที่  
 จุดตรวจ/จุดบริการอบต.กะฮาดนั้นเป็นจุดตรวจ/จุดบริการหลักของอ าเภอเนินสง่า ซึ่งในหมู่บ้านหาก
เป็นพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุทางอ าเภอจะขอความร่วมมือให้จุดตรวจ/จุดบริการ  บ้านหนองไข่น้ า  หมู่ที่  9    
ต าบลกะฮาดถือได้ว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงเพราะเป็นเส้นทางเข้าสู่ตัวอ าเภอเนินสง่า   เป็นถนนสี่แยกใจกลางหมู่บ้าน
และเป็นที่ตั้งของตู้ยามประจ าหมู่บ้านด้วย  โดยเหตุผลที่จุดตรวจ/จุดบริการคือเป็นนโยบายจากทางอ าเภอ 
หากหมู่บ้านมีความเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุ ให้จุดตรวจ/จุดบริการในหมู่บ้าน โดยตั้งตั้งแต่วันที่  11  -  15  
เมษายน การจัดแบ่งเวรยามในแต่ละวันจะมีท้ังหมด  วันละ  1  กะ คือ  18.00  -  02.00 น.   

จุดตรวจ/จุดบริการบ้านหนองไข่น้ า  หมู่ที่  9  เป็นจุดตรวจ/จุดบริการบริการประชาชน   กิจกรรม
ส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นจะเป็นการให้บริการกับประชาชนที่สัญจรไปมา  เช่น  ดูแลความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน  

                                                        
1
 ที่มาข้อมูล :  สภอ.เนินสง่า 18 เมษายน 2554 
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จะมี  ผู้ใหญ่บ้าน/กรรมการหมู่บ้าน    อปพร./ต ารวจบ้านและชาวบ้าน   มาอยู่ประจ าจุดตรวจ/จุดบริการโดย
ไม่มีค่าตอบแทน  มีการประสานกับจุดตรวจ/จุดบริการตู้ยามเนินสง่า   ปลัดอ าเภอ   ก านัน    เจ้าหน้าที่
ต ารวจ  และ อบต.กะฮาด 

 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 4 จุดบริการประชาชนระดับหมู่บ้าน 
 
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการอยู่ประจ าจุดตรวจ/จุดบริการ 

 
3.1 ความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการอยู่ประจ าจุดตรวจ/จุดบริการ 

 นายก อบต.กะฮาด ได้ให้ความเห็นในเรื่อง ครม.เห็นชอบปี 54-63 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัย
ทางถนน  กล่าวว่า “ยังไม่ทราบในเรื่องนี้  โดยในปัจจุบันนี้มีการรณรงค์เรื่องการขับขี่ปลอดภัยในทุกปี ทุก
เทศกาล  ถ้าหากสามารถท าได้จริงจะดีมาก โดยควรจะจัดงบประมาณที่ดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะ  หากจะน ามาใช้
ในท้องถิ่นก็มีความเป็นไปได ้” 
 เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ประจ าจุดตรวจ/จุดบริการ  ประกอบไปด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ จาก
อ าเภอเนินสง่า  ได้รับค าสั่งจากอ าเภอผ่านหน่วยงานต้นสังกัดของตนเอง  ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ที่มาปฏิบัติหน้าที่
ค่อนข้างมีความพึงพอใจต่อหน้าที่ของตนเองที่ได้รับมอบหมายและสวัสดิการที่ได้รับ โดยได้รับเป็นเบี้ยเลี้ยงใน
แต่ละกะเป็นสวัสดิการ 
 ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการตั้งจุดตรวจ/จุดบริการ   จะมีลักษณะที่แตกต่างกันไป ตามหน้าที่
รับผิดชอบของตนเอง  โดยผู้บริหารทั้ง อบต. และต ารวจ  เสนอว่า  เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ  ไม่เพียงพอ
และไม่ทันสมัย  เช่น  สัญณาณไฟ     กรวย    เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์มีใช้เพียงเครื่องเดียว อายุการใช้งาน
ประมาณ  10  ปี  เครื่องมักมีปัญหา ประสิทธิภาพด้อยลง  และงบประมาณไม่เพียงพอ   อปพร.และต ารวจ
ประจ าจุดตรวจ/จุดบริการพบปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่คือ  มักจะไม่ได้รับความร่วมมือในการขอตรวจ    แต่
ในส่วนของเจ้าหน้าที่อบต.  และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข พบว่า การให้ความส าคัญกับหน้าที่รับผิดชอบของ
เจ้าหน้าที่ประจ าจุดตรวจ/จุดบริการยังมีน้อย  เช่น อปพร. บางท่านมาเป็นครั้งคราวหรือไม่มาเลยหรือ
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เจ้าหน้าที่ต ารวจเป็นคนในพ้ืนที่ค่อนข้างรู้จักกับผู้ขับข่ี จึงไม่ค่อยมีการกวดขันมากเท่าท่ีควร  ถือเป็นความเสี่ยง
ต่อการเกิดอุบัติเหตุ  เป็นต้น 
 ข้อเสนอแนะในการตั้งจุดตรวจ/จุดบริการมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด และท าให้เกิดความปลอดภัยทาง
ถนนมากที่สุดนั้น  ผู้บริหารทั้ง อบต. และต ารวจ  เสนอว่า  การวางแผนจุดตรวจ/จุดบริการไม่ควรจะยึดถือ
รูปแบบแบบเดิม เช่น  สภ.เนินสง่า  จะมีการจัดชุดเคลื่อนที่เร็ว  โดยวันที่เดินทางไป  -  กลับ จะเน้นที่จุด
ตรวจ/จุดบริการ  แต่ในช่วงที่คนอยู่ในพ้ืนที่ ในหมู่บ้าน  จะจัดชุดเคลื่อนที่เร็วเข้าไปตรวจตรา ดูแล  ซึ่งจะช่วย
ลดอุบัติเหตุได้เป็นอย่างมาก  และพัฒนาเครื่องมืออ านวยความสะดวกให้มีคุณภาพ   ในส่วนเจ้าหน้าที่อบต.  
อปพร.  และต ารวจ  ให้เน้นการกวดขันวินัยจราจร และดูแลตักเตือนผู้ที่สัญจรผ่านไปผ่านมา   และเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข  เสนอว่า   ควรเพ่ิมเติมการให้สัญญาณว่าใกล้จะถึงจุดตรวจ/จุดบริการตรวจ   เพ่ือให้คนที่จะผ่าน
มีความตระหนักและปฏิบัติตามกฎจารจร   และควรเพิ่มเติมการรณรงค์ก่อน 7 วันอันตรายโดยเน้นลงไปใน
ชุมชนให้มากขึ้น 
 

3.2 ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการตั้งจุดตรวจ/จุดบริการ 
 ผู้ใช้บริการตั้งจุดตรวจ/จุดบริการ มีความเห็นว่าการตั้งจุดตรวจ/จุดบริการ มีผลดีมากกว่าผลเสีย 
เนื่องจากเป็นการป้องกัน และอย่างน้อยท าให้คนเกรงกลัวการท าผิดกฎหมายเมื่อเห็นว่ามีจุดตรวจ/จุดบริการ
ตรวจ    ช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน  และเป็นการบริการประชาชนอีกด้วย    ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่
เสนอว่าควรเพ่ิมเจ้าที่  ต ารวจและอปพร. ในการดูแลและให้มีการกวดขันวินัยจราจรให้มากกว่านี้จะช่วยลด
อุบัติเหตุได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  5  ผู้ปฏิบัติงานประจ าจุดตรวจ/จุดบริการ 
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บทที่ 3  
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 
3.1 สรุปผลการศึกษา 

1. การด าเนนิงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
แวดล้อมกับความปลอดภัยทางถนน ทั้งการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การตั้งจุดตรวจ/จุดบริการในพื้นที่   

การตั้งจุดตรวจจุดบริการของต าบลกะฮาด  จัดท าทุกปี ปีละสองครั้ง คือช่วงปีใหม่  และสงกรานต์  
ในอ าเภอเนินสง่ามีการตั้งจุดตรวจ/จุดบริการด้วยกันทั้งหมด  2  จุด  คือจุดตรวจ/จุดบริการต าบลกะฮาดและ
จุดตรวจ/จุดบริการหนองฉิม   เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เดินทางสัญจรไปมาในช่วงเทศกาล 

การตั้งจุดตรวจ/จุดบริการตรวจกะฮาดมีการบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่าง   อ าเภอ  สถานี
ต ารวจ อบต.และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  ในกระบวนการเตรียมการนั้น ทางอ าเภอจะเรียกประชุมผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง เพ่ือร่วมวางแผนการตั้งจุดตรวจ/จุดบริการการตั้งจุดตรวจ/จุดบริการได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
จากทาง  อบต.  และ  อ าเภอ ในส่วนของ อบต.สนับสนุนเงินเบี้ยเลี้ยงให้อปพร. ผลัดละ  200  บาทต่อคน  
และอาหารกลางวัน นอกนั้นทางอ าเภอเป็นผู้รับผิดชอบ  บริเวณการตั้งจุดตรวจ/จุดบริการเป็นเส้นทางสาย
หลักจากตัวจังหวัดชัยภูมิไปถึงตัวอ าเภอเนินสง่า     

มีตู้ยามต ารวจเนินสง่าเป็นที่จุดตรวจ/จุดบริการ  โดยทางเข้ามาเป็นถนนรูปตัว T  เป็นทางสาย ชัยภูมิ 
ไปนครราชสีมา  ลักษณะการสัญจรบริเวณจุดตรวจ/จุดบริการค่อนข้างเบาบาง เนื่องจากเป็นเส้นทางที่จะเข้า
ตัวอ าเภอ มิใช่ทางสายหลัก มีการใช้ศาลาข้างตู้ยามเนินสง่าเป็นจุดตรวจ/จุดบริการ  และมีการตั้งไฟสัญญาณ
และกรวยจราจร เพ่ือแสดงว่ามีจุดตรวจ/จุดบริการตรวจกิจกรรมส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นจะเป็นการให้บริการกับ
ประชาชนที่สัญจรไปมาเช่น  บริการน้ าดื่ม/กาแฟ  บริการห้องน้ า  บริการการแนะน าเส้นทาง  และการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น   การจัดแบ่งเวรยามของจุดตรวจ/จุดบริการต าบลกะฮาดในแต่ละวันจะมีท้ังหมด   7   วัน/
วันละ  3  กะ คือ  00.00  -  08.00 น.  ,  08.00  -  16.00  น.  และ 16.00  -  24.00  น.    กะละ  8  
ชั่วโมง  โดยมีเวรยามอยู่กะละ 12 – 14  คน   ในจุดตรวจ/จุดบริการไม่ได้มีการแบ่งหน้าที่อย่างชัดเจน  จะ
เป็นการปฏิบัติตามหน้าที่ที่ตนเองได้รับค าสั่งมา  

อปพร. ต าบลกะฮาดท่ีอยู่ประจ าจุดตรวจ/จุดบริการ  ได้ผ่านการอบรมการฝึกต่างๆ เช่น  การวินัย
จราจร    การช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนน   การปฐมพยาบาลเบื้องต้น  การน าผู้ป่วยส่งโรงพยาบาล มี
ความรู้ ความสามารถทุกอย่าง ที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติงานความปลอดภัยทางถนน  ลักษณะพฤติกรรมเสี่ยงที่
พบในจุดตรวจ/จุดบริการต าบลกะฮาด  เช่น  คนไม่สวมใส่หมวกนิรภัย  ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย รถกระบะที่
บรรทุกคนด้านหลังไม่ปลอดภัย  การบรรทุกสิ่งของเกินขนาดอาจเป็นอันตราย  การตรวจจับส่วนใหญ่จะเป็น
หน้าที่ของ หน่วยเคลื่อนที่เร็ว  ซึ่งหากพบเห็นผู้ใดหรือกลุ่มใดมีพฤติกรรมเสี่ยง กระท าผิดวินัยจราจร ก็จะท า
การตรวจจับ  ว่ากล่าวตักเตือน จุดตรวจ/จุดบริการจะมีการท างานแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงาน คือ 
อ าเภอ  ต ารวจ  อบต.และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และชุมชนมีการสนับสนุนขวัญและก าลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุก
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ท่านที่ปฏิบัติงานอยู่ที่จุดตรวจ/จุดบริการ เช่น  ทักทายให้ก าลังใจ  ซื้อกาแฟ/เครื่องดื่มชูก าลังมามอบให้  น า
อาหาร/ผลไม้มามอบให้ 

 
2. หลักเกณฑ์การเลือกจุดตั้งจุดตรวจ/จุดบริการของหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ และองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
จุดตรวจ/จุดบริการต าบลกะฮาด  ตั้งขึ้นเพ่ือบริการประชาชน  ในช่วงเทศกาล โดยเฉพาะเทศกาล

สงกรานต์  การตั้งจุดตรวจ/จุดบริการในปีนี้เป็นค าสั่งจากทางอ าเภอ  โดยให้ อบต. ก านันผู้ใหญ่บ้าน และส่วน
ราชการต่างๆ ในอ าเภอร่วมจัดการดูแล   ในอดีตนโยบายของจังหวัด คือ ทุก อบต.  ทุกหมู่บ้าน  ต้องมีการตั้ง
จุดตรวจ/จุดบริการเพ่ือป้องกันการเกิดอุบัติเหตุให้เกิดน้อยที่สุด  ต่อมาอุบัติเหตุลดน้อยลง จึงลดมาตั้งเป็นจุด
ใหญ่  นอกจากนี้มีจุดย่อยที่  บ้านหนองไข่น้ า  หมู่ที่  9    ต าบลกะฮาดถือได้ว่าเป็นพ้ืนที่เสี่ยงเพราะเป็น
เส้นทางเข้าสู่ตัวอ าเภอเนินสง่า   เป็นถนนสี่แยกใจกลางหมู่บ้านและเป็นที่ตั้งของตู้ยามประจ าหมู่บ้านด้วย  
โดยตั้งตั้งแต่วันที่  11  -  15  เมษายน การจัดแบ่งเวรยามในแต่ละวันจะมีทั้งหมด  วันละ  1  กะ คือ  18.00  
-  02.00 น.  เป็นจุดตรวจ/จุดบริการบริการประชาชน 
 

3.ความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการอยู่ประจ าจุดตรวจ/จุดบริการ 
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ประจ าจุดตรวจ/จุดบริการ  ประกอบไปด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ จาก

อ าเภอเนินสง่า  ได้รับค าสั่งจากอ าเภอผ่านหน่วยงานต้นสังกัดของตนเอง  ซึ่งส่วนใหญ่ค่อนข้างมีความพึงพอใจ
ต่อหน้าที่ของตนเองที่ได้รับมอบหมาย  และสวัสดิการที่ได้รับ ปัญหาอุปสรรคที่พบ คือ   งบประมาณไม่
เพียงพอ  เครื่องมือขาดประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่ไม่ค่อยให้ความร่วมมือและขาดความรับผิดชอบในหน้าที่ของ
ตนเอง  และการกวดขันเรื่องวินัยจราจรยังมีน้อย  ในส่วนของผู้ใช้บริการเห็นด้วยกับการตั้งจุดตรวจ/จุดบริการ
เพราะช่วยลดอุบัติเหตุ 
 
3.2. ข้อเสนอแนะ 
 1. การวางแผนจุดตรวจ/จุดบริการไม่ควรมีรูปแบบเดียว คือ   สภอ.เนินสง่าจะมีการจัดชุดเคลื่อนที่
เร็วในวันที่เดินทางไปและกลับ จะเน้นที่จุดตรวจ/จุดบริการ  แต่ในช่วงที่คนอยู่ในหมู่บ้าน  ควรจะจัดชุด
ปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วเข้าไปตรวจตรา ดูแล  ซึ่งจะช่วยลดอุบัติเหตุได้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 2. ควรมีการพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ตรวจจับให้มีความทันสมัยและเพียงพอ 
 3. ควรมีสัญญาณบอกว่าใกล้จะถึงจุดตรวจ/จุดบริการตรวจ   เพ่ือให้คนที่จะผ่านมีความตระหนักและ
ปฏิบัติตามกฎจารจร 
 4. ควรเพิ่มเติมการรณรงค์ก่อน 7 วันอันตรายโดยเน้นลงไปในชุมชนให้มากขึ้น  
 5. ผู้ปฏิบัติงานในจุดตรวจ/บริการควรเข้มงวดเรื่องวินัยจราจร 
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 6. เพ่ิมกิจกรรมอ านวยความสะดวก โดยการดึงกลุ่มอาชีพหรือชมรมต่างๆ มาช่วยอ านวยความสะดวก
แก่ผู้เดินทางเช่น บริการนวดแผนไทย เช่น  ผ้าเย็น  เครื่องดื่ม  การนวดผ่อนคลาย เตียงนอนพักผ่อน  เป็นต้น 
 7. การสนับสนุนงบประมาณและสวัสดิการที่เพียงพอ 
 8. ควรเพิ่มเติมกิจกรรมการรณรงค์  เช่น การสวมหมวกนิรภัย  การคาดเข็มขัดนิรภัย  และกิจกรรม
ผ่อนคลาย 

9. จากการตั้งจุดตรวจ/บริการ ที่ผ่านมาท าให้เห็นการสนับสนุนจากชุมชนอย่างไม่เป็นทางการ 
อบต.ควรส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการตั้งจุดตรวจ/บริการ เพื่อท าให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่มีก าลังใจ
มากขึ้น และ ช่วยประหยัดงบประมาณของ อบต. 
 10. อบต. ร่วมกับผู้น า และประชาชนในพื้นท่ี มีการจัดการจุดเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุก่อนถึงวัน
เทศกาล เช่น บริเวณแยกที่มีป้ายบัง ป้ายเตือนห้ามแซงในจุดอันตราย ป้านสะท้องแสงในจุดโค้ง เป็นต้น 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
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1.แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลการตั้งจุดตรวจ/จุดบริการของ อปท. 
โครงการ “ส ารวจพื้นที่กรณีศึกษาการตั้งจุดตรวจ/จุดบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงเทศกาลสงกรานต์” วันที่ 11-17 เมษายน 2554 

 

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

จักรยานยนต์ 

จ านวน(คัน) 
พฤติกรรมสวมหมวกนิรภัย(คัน) ซ้อนเกิน 

1คน 
(คัน) 

พฤติกรรมเสี่ยงอ่ืนๆ 
(ระบุเป็นข้อความ) 

กรณีมีพฤติกรรมเสี่ยง
มีวิธีการจัดการ

อย่างไร 
(ระบุเป็นข้อความ) 

กรณีขับขี่คนเดียว กรณีขับขี่สองคน 

ไม่สวม 
(คัน) 

สวม 
(คัน) 

สวมเฉพาะ
คนขับ(คัน) 

สวมเฉพาะ
คนซ้อน(คัน) 

สวมทั้งสอง
คน(คัน) 

ไม่สวมท้ังสอง
(คัน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

         

รวม          
 
 

รหัสแบบสอบถาม 
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2.รถกระบะ/ปิ๊คอัพและพฤติกรรมรถเสี่ยงของรถที่ผ่านด่าน 
รถกระบะ/ปิ๊คอัพ 

จ านวน(คัน) 
 

ไม่คาดเข็มขัด 
(คัน) 

บรรทุกคนบริเวณกระบะหลัง 
ไม่รัดกุมปลอดภัยหรือมีพฤติกรรม

เสี่ยง  
(จ านวนคัน)  

ลักษณะพฤติกรรมเสี่ยง 
มีอะไรบ้าง 

กรณีมีพฤติกรรมเสี่ยงด่านมีวิธีการ
จัดการอย่างไร 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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

ประเภทและจ านวน(คัน) 
 

ไม่คาดเข็มขัด 
(คัน) 

ลักษณะพฤติกรรมเสี่ยง 
มีอะไรบ้าง (ระบุข้อความ) 

ด่านมีวิธีการจัดการกับพฤติกรรม
เสี่ยงอย่างไร   (ระบุข้อความ) 

รถเก๋ง 
รวม…………คัน 

 
รวม…….คัน 

  
 

รถตู้ 
รวม…………คัน 

 
รวม…….คัน 

  

รถบรรทุก(สี่ล้อขึ้นไป) 
รวม…………คัน 

 
 

รวม…….คัน 

  

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

 
 
รวม…….คัน 

  

สามล้อ 
รวม…………คัน 

 
 

รวม…….คัน 

  

รถไถนาพ่วงล้อ 
รวม…………คัน 

 
รวม…….คัน 

  

อ่ืนๆระบุ    
     รวม…………คัน 

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

 
ประเภทและจ านวนรถ  

มอไซด์ 
(คัน) 

กระบะ 
(คัน) 

รถเก๋ง 
(คัน) 

รถตู้ 
(คัน) 

รถบรรทุก 
(คัน) 

รถโดยสาร 
(คัน) 

อ่ืนๆ 
(คัน) 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

รวม        
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5.การเรียกตรวจ 
ลักษณะการเรียกตรวจของ จนท.

ด่าน ในกรณีผู้ขับขี่มีสถานะที่เสี่ยงต่อ
การก่อให้เกิดอุบัติเหตุ 

วิธีการจัดการ ประเภทและจ านวนรถ  
มอไซด์ 
(คัน) 

กระบะ 
(คัน) 

รถเก๋ง 
(คัน) 

รถตู ้
(คัน) 

รถบรรทุก 
(คัน) 

รถโดยสาร 
(คัน) 

อื่นๆ 
(คัน) 

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

วันที่ จ านวน 
ช่วง 

ช่วงเวลา หมายเหตุ การเลือกช่วงเวลาในการเก็บข้อมูลจาก
พฤติกรรมของผู้เดินทาง เริ่ม สิ้นสุด 

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

 
 
 
 
 

2.ประเด็นค าถามสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
โครงการ “ส ารวจพื้นที่กรณีศึกษาการตั้งจุดตรวจ/จุดบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วง

เทศกาลสงกรานต์”  
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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 

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

15. ปัญหา/อุปสรรคในการตั้งด่านตรวจ หรือ ด่านบริการมีอะไรบ้าง มีแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างไร 
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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) 
 
 

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

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

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

1. มีที่มาของการตั้งด่านอย่างไร ท้าไมจึงเลือกจุดนี้ในการตั้งด่าน มีค้าสั่งของ ศูนย์ความปลอดภัย
ทางถนนจังหวัดหรือไม่ 
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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. ผู้ให้ข้อมูล  นายจรุญ  พรประไพ ต้าแหน่ง นายก อบต.กะฮาด  ที่อยู่   152  หมู่ที่   9     ต้าบล
กะฮาด  อ้าเภอเนินสง่า  จังหวัดชัยภูมิ สัมภาษณ์วันที่  11  เมษายน  2554 

2. ผู้ให้ข้อมูล  พ.ต.ท. สมศักดิ์     ฤกษ์พุฒิ ต้าแหน่ง ผกก.  สภ.เนินสง่าที่อยู่   สถานีต้ารวจภูธรเนิน
สง่า  อ้าเภอเนินสง่า  จังหวัดชัยภูมิ วันที่   15   เมษายน   2554 

3. ผู้ให้ข้อมูล    ดต. ธวัชชัย   ขลังวิชา ต้าแหน่ง ผบ.หมู่ (ป) สภ. เนินสง่า 
ที่อยู่ 191/5  หมู่ที่ 5   ต้าบลหนองฉิม  อ้าเภอเนินสง่า  จังหวัดชัยภูมิ วันที่  13   เมษายน  2554 

4. ผู้ให้ข้อมูล    นางพัทยา    ทวีภูมิ ต้าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ  ปฏิบัติการ 
ที่อยู่ 332  หมู่ที่ 3   ต้าบลบ้านค่าย  อ้าเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ วันที่  14   เมษายน  2554 

5. ผู้ให้ข้อมูล     นายวิษณุ    ตันวิเศษ ต้าแหน่ง  ปลัด อบต. กะฮาด ที่อยู่    องค์การบริหารส่วน
ต้าบลกะฮาด     อ้าเภอเนินสง่า     จังหวัดชัยภูมิ วันที่  18   เมษายน  2554 

6. ผู้ให้ข้อมูล นายธีระวุธ นนทค้าจันทร์ ต้าแหน่ง อปพร. ที่อยู่ บ้านเลขที่ 92 หมู่ 8 ต้าบลกะฮาด 
อ้าเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ วันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2554 

7. ผู้ให้ข้อมูล นางทองหลัก แป้นสุขา ต้าแหน่ง อปพร.ดีเด่น ที่อยู่ หมู่ 9 บ้านหนองไข่น้้า ต้าบลกะ
ฮาด อ้าเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ วันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2554 

8. ผู้ให้ข้อมูล นายชัยณรงค์  แซ่ลี้ ต้าแหน่ง อปพร. ที่อยู่บ้านเลขที่ 90 หมู่ 8 ต้าบลกะฮาด อ้าเภอ
เนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ วันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2554 

9.ผู้ให้ข้อมูล นายบุญส่ง  ภู่บัว ต้าแหน่ง   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9  ที่อยู่   108/1  หมู่ที่ 9   ต้าบลกะฮาด  
อ้าเภอเนินสง่า  จังหวัดชัยภูมิ วันที่  15   เมษายน  2554 

10.ผู้ให้ข้อมูล นายจรัส  สุดไธสงค์    ที่อยู่   10  หมู่ที่ 9   ต้าบลกะฮาด  อ้าเภอเนินสง่า   
จังหวัดชัยภูมิ วันที่  15   เมษายน  2554 

11.ผู้ให้ข้อมูล    นายกว้าง   พรโสภณ   ที่อยู่   134  หมู่ที่ 9   ต้าบลกะฮาด  อ้าเภอเนินสง่า  
จังหวัดชัยภูมิ วันที่  15   เมษายน  2554 

12.ผู้ให้ข้อมูล นายบุญมา  มุ่งคุณ  ที่อยู่   101  หมู่ที่ 9   ต้าบลกะฮาด  อ้าเภอเนินสง่า   
จังหวัดชัยภูมิ วันที่  15   เมษายน  2554 

13.ผู้ให้ข้อมูล นางสาวสายฝน  ธิมะดี  ที่อยู่   52  หมู่ที่ 9   ต้าบลกะฮาด  อ้าเภอเนินสง่า   
จังหวัดชัยภูมิ วันที่  15   เมษายน  2554 

14.ผู้ให้ข้อมูล นายชาลี   ราศี    ที่อยู่   100/1  หมู่ที่ 9   ต้าบลกะฮาด  อ้าเภอเนินสง่า  จังหวัด
ชัยภูมิ วันที่  15   เมษายน  2554 

15.ผู้ให้ข้อมูล นายมา   อย่างสวย ที่อยู่   2  หมู่ที่ 9   ต้าบลกะฮาด  อ้าเภอเนินสง่า  จังหวัดชัยภูมิ 
วันที่  15   เมษายน  2554 
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ภาคผนวก ค 
ประมวลภาพกิจกรรม 
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ประมวลภาพกิจกรรม 
 

 
 

สภาพเส้นทางบริเวณจุดตรวจ/จุดบริการ 
 

 
 

รูปแบบการตั้งจุดตรวจ/บริการ 
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อุปกรณ์ที่ใช้ในการตั้งจุดตรวจ/บริการ 
 
 

 
 

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจ้าจุดตรวจ/จุดบริการ 
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พฤติกรรมเสี่ยงในการเดินทาง 

 
จุดตรวจ/จดุบริการบริการบ้านหนองไข่น้้า  หมูที่  9 
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