
 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ 

สํารวจพื้นท่ีกรณีศึกษาการต้ังจุดตรวจ/จุด

บริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในชวง

เทศกาลสงกรานต กรณถีนนสาย 24 (จาก

เต็นท สูเชิงรุก) 

 

โดย 

ทรงพล ตุละทา และคณะ 

 

มิถุนายน 2555 

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ 



คํานํา 

ดวยในชวงเทศกาลสงกรานตจะมีวันหยุดราชการติดตอกันหลายวันและมีปริมาณการใชรถใชถนนของ

ประชาชนสูง  เพ่ือเดินทางกลับภูมิลําเนาและเดินทางไปทองเท่ียวตางจังหวัดประกอบกับในวันหยุดชวง

เทศกาลสําคัญ ๆ ท่ีผานมา เกิดอุบัติเหตุบนทองถนนสรางความสูญเสียตอชีวิต รางกาย และทรัพยสินเปน

จํานวนมาก ในชวงเทศกาลสงกรานต ป 2555 มีการเลือกโมเดลถนนสาย 24 ในพ้ืนท่ี 5 จังหวัด ไดแก จ.

นครราชสีมา จ.บุรีรัมย จ.ศรีสะเกษ จ.อุบลราชธานี และ จ.สุรินทร ดําเนินการใน 17 อําเภอ 73 ตําบล ให

ภาครัฐมีการทํางานรวมกับชุมชนในการปองกันอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล ทางศูนยวิชาการเพ่ือความ

ปลอดภัยทางถนนจึงไดสนับสนุนการศึกษาพ้ืนท่ี 13 ตําบล จาก 73 ตําบลแวดลอมถนนสาย 24 เพ่ือศึกษาเชิง

ลึกมุงไปท่ีการศึกษาการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเชิงกระบวนการ และผลลัพธหลังจากมี

การปรับกิจกรรมจากเดิม ใหมีการใชขอมูลในการทํางาน มีกระบวนการวิเคราะหจุดเสี่ยงและพฤติกรรมผูขับข่ี

รวมกันผานการประชาคมและทํางานรวมกับชุมชน การศึกษาเชิงกระบวนการนี้เปนการศึกษาการดําเนินงาน

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในชวงเทศกาลสงกรานตในประเด็นท่ีเก่ียวของแวดลอมกับความปลอดภัยทาง

ถนน ท้ังการรณรงค ประชาสัมพันธ การตั้งจุดตรวจ/จุดบริการในพ้ืนท่ี และบทบาทการทํางานอุบัติเหตุชวง

เทศกาลท่ีเปลี่ยนแปลงขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน( จากเต็นท สู เชิงรุก ) 

จากการศึกษาพบวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินสวนใหญยังดําเนินการตั้งจุดบริการ ซ่ึงไมแตกตางจาก

ปท่ีผานมา แตมีบางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เริ่มมีการทํางานกับภาคประชาสังคม และมีการนํา

กระบวนการวางแผนและสรุปบทเรียนมาใช แตยังไมมีกิจกรรมใหมๆหรือกิจกรรมเชิงรุกเกิดข้ึนมากนัก

เนื่องจากบุคลากรของทองถ่ินยังตองการการหนุนเสริมดานวิทยากร ชุดความรูในการปองกันอุบัติเหตุ และชุด

ความรูเชิงกระบวนการจากภายนอก เพ่ือใหไดเครื่องมือ แนวคิด วิธีการใหมๆในการปองกันอุบัติเหตุทางถนน

ท้ังในและนอกชวงเทศกาล 

 

คณะทํางานโครงการฯ 

 
 



บทที่ 1 
บทนํา 

 
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 

ด้วยในช่วงเทศกาลสงกรานต์จะมีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวันและมีปริมาณการใช้รถใช้ถนนของ

ประชาชนสูง  เพ่ือเดินทางกลับภูมิลําเนาและเดินทางไปท่องเท่ียวต่างจังหวัดประกอบกับในวันหยุดช่วง

เทศกาลสําคัญ ๆ ที่ผ่านมา เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนสร้างความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินเป็น

จํานวนมาก เพ่ือเป็นการลดการสูญเสียที่อาจเกิดข้ึนในช่วงเทศกาลปีใหม่ปีน้ี  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ต่างๆ จึงจัดทําโครงการต้ังจุดตรวจ/จุดบริการเพ่ือลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ถึงแม้ว่าใน
เขตพ้ืนที่ตําบลจะเป็นพ้ืนที่ที่ไม่มีถนนสายหลักก็ตาม โดยทั่วไป กิจกรรมที่เกิดข้ึนในจุดตรวจ/จุดบริการ ได้แก่ 
การ  ให้ความสะดวกและดูแลความปลอดภัยแก่ประชาชนท่ีสัญจรไปมา เช่น การแนะนําเส้นทาง ช่วยเหลือ

เบ้ืองต้นเมื่อประชาชนประสบอุบัติเหตุ การให้บริหารน้ําด่ืม/กาแฟ ให้ผู้ประจําการในจุดตรวจ/จุดบริการ

สอดส่องดูแลตักเตือนบุคคลกลุ่มเสี่ยง (เมาสุรา,ขับขี่รถไม่สวมหมวกนิรภัย/ไม่รัดเข็มขัดนิรภัย)  ไม่ให้ขับขี่

รถจักรยานยนต์/รถยนต์หวาดเสียวเป็นอันตราย และ รณรงค์ให้ประชาชนปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง แต่
จากสถิติอุบัติเหตุจราจรที่ผ่านมา ยังไม่เห็นภาพสะท้อนที่ชัดเจนถึงผลสําเร็จจากการต้ังจุดตรวจ/จุดบริการ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในขณะที่กิจกรรมหลักในการใช้งบประมาณเร่ืองความปลอดภัยทางถนนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆมักมีโครงการต้ังจุดตรวจ/จุดบริการเพ่ือลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล

เป็นกิจกรรมหลักๆที่อยู่ในแผน 
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2555 ศูนย์วิชาการเพ่ือความปลอดภัยทางถนน ได้สนับสนุน “โครงการ

สํารวจพ้ืนที่กรณีศึกษาการตั้งจุดตรวจ/จุดบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในช่วงเทศกาลสงกรานต์” 
เป็นการศึกษาพฤติกรรมการต้ังจุดตรวจ/บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากพ้ืนที่ ๘ ตําบลในภาค

อีสาน ผลการศึกษาพบว่า จุดบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบนถนนสายหลักมีบทบาทในการ

ให้บริการผู้สัญจรไปมาน้อยเน่ืองจากมักอยู่ในสถานที่ที่จอดรถได้ยาก และผู้เดินทางมักใช้บริการจุดบริการท่ีอยู่

ในสถานีบริการนํ้ามันเน่ืองจากมีสิ่งอํานวยความสะดวกมากกว่า มีกิจกรรมบริการท่ีหลากหลาย เช่น การตรวจ 
ซ่อมแซมพาหนะในเบื้องต้น มีพ้ืนที่จอดรถในการเข้ารับบริการ ผู้ใช้บริการได้แวะเติมนํ้ามัน เข้าห้องนํ้า หรือ

ซื้ออาหาร เคร่ืองด่ืมในการจอดแวะเพียงจุดเดียว แต่จุดบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่อยู่ระหว่าง

ถนนใหญ่กับชุมชน หรือเป็นทางผ่านของชาวบ้านในชุมชนที่จะออกไปยังถนนสายหลัก พบว่าผู้ปฏิบัติงานใน

จุดตรวจ/จุดบริการมีประสิทธิภาพในการควบคุมดูแล ตักเตือนผู้มีพฤติกรรมเสี่ยง มากกว่าจุดบริการบนถนน

สายหลักเน่ืองจากเป็นประชาชนในพ้ืนที่ที่มีความรู้จัก คุ้นเคยกัน ทําให้เกิดข้อเสนอว่าบทบาทขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงเทศกาลควรมุ่งเน้นไปที่ถนนสายรองและให้มีการปรับกิจกรรมเป็นลักษณะเชิงรุก

มากข้ึน 



ในปี 2555 มีการผลักดันสํานักงานตํารวจแห่งชาติ จะขยับจากการบังคับใช้กฎหมายเข้มข้นที่ทําอยู่

แล้ว ไปเน้นการวิเคราะห์ปัญหาเร่ืองการจัดต้ัง โต๊ะ เต็นท์ ของจุดตรวจ เพ่ือให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น และจะสั่ง
การให้สถานีตํารวจทั่วประเทศจํานวน 1,450 แห่งให้ทํางานกับชุมชน นอกจากน้ียังจะเน้นประเด็นการทํางาน

หลัก เน้นกวดขันประเด็น “เมา” เป็นหลัก และเน้นการดําเนินงานใน “ถนนสายรอง” โดยทํางานกับร่วมกับ

ชุมชนโดยใช้ข้อมูล มีการเลือกโมเดลถนนสาย 24 ในพ้ืนที่ 5 จังหวัด ได้แก่ จ.นครราชสีมา จ.บุรีรัมย์ จ.ศรีสะ
เกษ จ.อุบลราชธานี และ จ.สุรินทร์ ดําเนินการใน 17 อําเภอ 73 ตําบล ซึ่งสํานักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า

จะเป็นแกนหลักในการจัดกระบวนการกับประชาคม เน้นการทําความเข้าใจกับชุมชนใน 73 ตําบล เพ่ือให้ดูแล

จัดการตนเอง ศึกษาประเด็นการเดินทางระหว่างอําเภอ/เมือง ในการเดินทางระหว่างวันของช่วงเทศกาล ซึ่ง 
ศวปถ.จะเป็นส่วนงานหลักในการเก็บข้อมูลระดับตําบลเพ่ือถอดบทเรียนและประเมินผลการทํางาน 

การศึกษาคร้ังน้ีจึงเลือกพ้ืนที่ศึกษา 13 ตําบล จาก 73 ตําบลแวดล้อมถนนสาย 24 เพ่ือศึกษาเชิงลึก

มุ่งไปที่การศึกษาการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเชิงกระบวนการ และผลลัพธ์หลังจากมีการ

ปรับกิจกรรมจากเดิม ให้มีการใช้ข้อมูลในการทํางาน มีกระบวนการวิเคราะห์จุดเสี่ยงและพฤติกรรมผู้ขับขี่

ร่วมกันผ่านการประชาคมและทํางานร่วมกับชุมชน การศึกษาเชิงกระบวนการน้ีเป็นการศึกษาการดําเนินงาน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องแวดล้อมกับความปลอดภัยทาง

ถนน ทั้งการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การต้ังจุดตรวจ/จุดบริการในพ้ืนที่ และบทบาทการทํางานอุบัติเหตุช่วง

เทศกาลที่เปลี่ยนแปลงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น( จากเต็นท์ สู่ เชิงรุก ) 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษากระบวนการในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วง

เทศกาลสงกรานต์ กรณีศึกษาตําบลบนถนนสาย 24 
2. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิของกระบวนการในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ กรณีศึกษาตําบลบนถนนสาย 24 
3. เพ่ือศึกษาการใช้งบประมาณในการทํากิจกรรมท่ีเก่ียวกับความปลอดภัยทางถนนขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่กรณีศึกษาตําบลบนถนนสาย 24 
 
 
ขอบเขตการดําเนินการ 
ขอบเขตเชิงเนื้อหา 

1. การใช้กระบวนการ PDCA ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดําเนินการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

ทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
1) กระบวนการใช้ข้อมูลในการทํางาน 
2) ผลของการใช้ข้อมูลในการทํางาน 
3) ความเข้าใจ/บรรยากาศในการทํางานข้อมูลของพ้ืนที่กรณีศึกษา 



2. บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
1) เบ้ืองหลังแนวคิด วิธีคิด การนําไปปฏิบัติ 
2) การค้นหาแนวร่วม/ภาคีที่ดําเนินการร่วมกัน 
3) บทบาท หน้าที่ของคณะทํางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีในการทํางานป้องกัน

อุบัติเหตุทางถนนร่วมกัน 
4) ระดับการมีส่วนร่วมของภาคีและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
5) ผลของการดําเนินการ ปัญหา/อุปสรรค/วิธีการแก้ไข 

3. ช่องทางงบประมาณในการดําเนินการ แหล่งงบประมาณต่างๆ และการใช้จ่ายงบประมาณใน

กระบวนการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
4. การหนุนเสริมกระบวนการจากภายนอก เช่น การจัด workshop ของสํานักงานเครือข่ายองค์กรงด

เหล้า มาตรการ/การสั่งการที่หนุนเสริมการดําเนินการตามกระบวนการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
 
ขอบเขตเชิงพื้นที่ 
 ในการศึกษาครั้งน้ีได้เลือกพ้ืนที่โดยพิจารณาจากระดับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลักษณะของ

พ้ืนที่ ได้แก่ความยาวของถนนสาย 24 ที่ผ่านพ้ืนที่ตําบล และเง่ือนไขการมีและไมม่ีถนนสายรองที่ใช้สญัจรเข้า

ตัวจังหวัด พ้ืนที่กรณีศึกษาม ี12 ตําบล จาก 10 อําเภอใน 5 จังหวัด ดังน้ี 

นครราชสีมา อ.โชคชัย เทศบาลตําบลโชคชัย   เทศบาลตําบล 

นครราชสีมา อ.หนองบุญมาก อบต.บ้านใหม่   อบต. 

บุรีรัมย์ อ.นางรอง อบต.หัวถนน   อบต. 

บุรีรัมย์ อ.นางรอง เทศบาลเมืองนางรอง   เทศบาลเมือง 

บุรีรัมย์ อ.ประโคนชัย เทศบาลตําบลประโคนชัย   เทศบาลตําบล 

สุรินทร ์ อ.ปราสาท อบต.ปรือ  อบต. 

สุรินทร ์ อ.ปราสาท เทศบาลตําบลกันตวจระ

มวล  
 เทศบาลตําบล 

สุรินทร ์ อ.สังขะ อบต.บ้านชบ  อบต. 

ศรีสะเกษ อ.ขุขันธ์ เทศบาลตําบลนิคมพัฒนา   เทศบาลตําบล 

ศรีสะเกษ อ.กันทรลักษ์ อบต.กระแซง อบต. 



อุบลราชธานี อ.เดชอุดม อบต.เมืองเดช  อบต. 

อุบลราชธานี อ.วารินชําราบ เทศบาลตําบลเมืองศรีไค เทศบาลตําบล 

 
ประเด็นในการศึกษา/สํารวจ 
 มีการศึกษาทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณในแต่ละพ้ืนที่กรณีศึกษา 
 การศึกษาเชิงคุณภาพ  

1. การศึกษาการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในประเด็นที่

เกี่ยวข้องแวดล้อมกับความปลอดภัยทางถนน ทั้งการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การต้ังจุดตรวจ/จุด
บริการในพ้ืนที่  

1) กระบวนการในการดําเนินงานตามวงจร PDCA ( สงกรานต์ปี 2554 / สงกรานต์ปี 
2555 / ผลของกระบวนการ ) 

2) การมีส่วนร่วมของผู้เก่ียวข้องและผู้มีส่วนได้เสียตลอดกระบวนการดําเนินงาน  

• องค์ประกอบของทีมคณะทํางาน ( เบ้ืองหลังความคิดในการเลือก ) 

• บทบาทของแต่ละคนในทีม 

• ปฏิสัมพันธ์ของทีม ( แนวราบ , แนวด่ิง )  
3) รูปแบบกิจกรรมท่ีดําเนินการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือลดอุบัติเหตุในช่วง

เทศกาลสงกรานต์ (เน้นการค้นหากิจกรรมเชิงรุก) 
4) การศึกษาหลักเกณฑ์การเลือกจุดต้ังจุดตรวจ/จุดบริการของหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ และ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. การสอบถามความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการดําเนินกิจกรรมด้านความ

ปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์  
1) ทัศนคติและความคิดเห็นต่อการเกิดอุบัติเหตุจราจร 
2) บทบาทของคนในชุมชนต่อการช่วยลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล 

3. การสังเกตการณ์ต้ังจุดตรวจ/จุดบริการอ่ืนๆที่อยู่โดยรอบพ้ืนที่ เช่นจุดตรวจ/จุดบริการของตํารวจ 
ของจังหวัด หรือของหน่วยงานอ่ืนๆตามถนนเส้นทางต่างๆ 

การศึกษาเชิงปริมาณ 
1. การสํารวจกรณีเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีศึกษา 
2. การสํารวจพฤติกรรมของผู้ขับขี่ยานพาหนะผ่านจุดตรวจ/จุดบริการที่ทําการสํารวจ 

 
วิธีการในการศึกษา 



ใช้การสังเกต สัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่มแบบเฉพาะเจาะจงในกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน การศึกษา

ข้อมูลจากเอกสาร การใช้แบบสอบถาม และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
วิธีการเก็บข้อมูล 

1. การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง ผู้มีส่วนได้เสีย ในกระบวนการดําเนินงานเพ่ือป้องกันอุบัติเหตุทางถนน

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ทําการศึกษา อาทิ 
1) ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เก่ียวข้อง 
3) ตํารวจที่ดูแลรับผิดชอบพ้ืนที่ 
4) อาสาสมัครที่มาช่วยงานในกิจกรรม 
5) หน่วยงานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง ในระดับตําบล อําเภอ หรือขึ้นอยู่กับบริบทงานเฉพาะของพ้ืนที่ 
6) ผู้ได้รับประโยชน์จากกิจกรรม 

2. การเข้าร่วมกิจกรรม เพ่ือสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมในกระบวนการดําเนินงานขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
1) การเข้าร่วมกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) การร่วมสังเกตการณ์การเตรียมการช่วงสงกรานต์ของพ้ืนที่ 
3) การเข้าร่วมกิจกรรมในระดับจังหวัด หรืออําเภอที่เก่ียวข้อง เช่น เวทีจังหวัดของเครือข่ายงด

เหล้า 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของพ้ืนที่กรณีศึกษาเปรียบเทียบ ปี 

2554 และ 2555 จากหน่วยงานที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่ 
4. การเดินทางเพ่ือสํารวจกิจกรรมการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ตลอดเส้นทาง 

ถนนสาย 24 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและการสังเกตพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนบนถนนสาย 
24 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

*ช่วงเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนใหญ่อยู่ในช่วงเตรียมการก่อนเทศกาลสงกรานต์จนสิ้นสุดเทศกาลสงกรานต์ 
2555 และติดตามผลการสรุปกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. แนวทางการหนุนเสริมกระบวนการ PDCA ในการทํางานด้านความปลอดภัยทางถนนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. ชุดกระบวนการในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วง

เทศกาลสงกรานต์ กรณีศึกษาตําบลบนถนนสาย 24 
3. ผลสัมฤทธ์ิของกระบวนการในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ กรณีศึกษาตําบลบนถนนสาย 24 



4. ข้อมูลการใช้งบประมาณในการทํากิจกรรมที่เกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนนขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในพ้ืนที่กรณีศึกษาตําบลบนถนนสาย 24 
 
ระยะเวลาในการดําเนินการ 

3 เดือน ต้ังแต่ 23 มีนาคม – 23 มิถุนายน 2555 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 2 

กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 ในบทน้ีเป็นการนําเสนอกรณีศึกษาทั้ง 12 กรณี ได้แก่ เทศบาลตําบลโชคชัย อบต.บ้านใหม่ อบต.หัว

ถนน เทศบาลเมืองนางรอง เทศบาลเมืองประโคนชัย อบต.กังแอน เทศบาลตําบลกันตวจระมวล อบต.บ้านชบ 
เทศบาลตําบลนิคมพัฒนา อบต.กระแซง อบต.เมืองเดช เทศบาลตําบลเมืองศรีไค เป็นองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นที่อยู่บนพ้ืนที่ระหว่างเส้นทางของถนนสาย 24  

 ในบทน้ีจะเรียงลําดับการนําเสนอกรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรียงลําดับตามเส้นทาง จาก
พ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา ไปจนถึงจังหวัดอุบลราชธานี 

กรณีศึกษา 

เทศบาลตําบลโชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 

จิราภรณ์ ประธรรมโย 

 ในการศึกษาพื้นที่กรณีศึกษา ได้มีการกําหนดกลุ่มประชากรในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ผู้บริหารในระดับ

อําเภอ  ผู้บริหารของเทศบาลตําบลโชคชัย พนักงานเทศบาลตําบลโชคชัย  เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ  ผู้ใช้รถ
ใช้ถนน และประชาชนทั่วไป อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ประกอบด้วย 

   1. ระดับผู้บริหาร 
      -  นายอําเภอโชคชัย   
    -  ปลัดเทศบาลตําบลโชคชัย   
   2. ระดับเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ  
    -  เจ้าหน้าที่เทศกิจเทศบาลตําบลโชคชัย   
    -  พนักงานดับเพลิงเทศบาลตําบลโชคชัย   
    -  เจ้าหน้าที่อปพร.  จํานวน 3 คน 
    -  เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลโชคชัย จํานวน 1 คน 
    -  เจ้าหน้าที่ตํารวจ สภ.โชคชัย  จํานวน 2 คน 
    -  เจ้าหน้าทีม่ลูนิธิฮุก 31  
    -  นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสรุนารี 1 คน   
   3.   ผู้ใช้รถใช้ถนน ประกอบไปด้วย 
    -  ประชาชนในพ้ืนที่เทศบาลตําบลโชคชัย  ซึ่งประกอบอาชีพ  หมอดู  ค้าขาย
ทั่วไปและนายท่ารถตู้ 



 วิธีการในการศึกษาใช้การสังเกต  สัมภาษณ์เชิงลึก  การสนทนากลุ่มแบบเฉพาะเจาะจงในกลุ่ม

ผู้ปฏิบัติงาน  การศึกษาข้อมูลจากเอกสาร  การใช้แบบสอบถาม และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
 การสัมภาษณ์เชิงลึก  ทีมวิจัยได้สร้างเครื่องมือในการสัมภาษณ์คือ แบบสอบถาม  โดยแยกเป็น 

3  ชุด  เพ่ือสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง  3 กลุ่มตัวอย่าง  คือ ผู้บริหารเทศบาลตําบลโชคชัย  นายอําเภอ (ภาพที่  
1  )  เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการในพ้ืนที่เทศบาลตําบลโชคชัย และผู้ใช้รถใช้ถนน  ที่อยู่ในพ้ืนที่การต้ังจุดตรวจจุด

บริการประชาชนที่สัญจรไปมา  ร่วมทั้งได้ไปสอบถามประชาชนในพ้ืนที่โดยประเด็นคําถามในการสัมภาษณ์

ของ ได้แก่  ข้อมูลพ้ืนฐานเทศบาลตําบลโชคชัย  ชุดความรู้เชิงกระบวน  ผลลัพธ์ของการดําเนินกิจกรรม และ
งบประมาณที่ใช้ในการดําเนินกิจกรรมการต้ังจุดตรวจจุดบริการ ตลอดจนการสนับสนุนการองค์กรภาคี

เครือข่ายในการดําเนินกิจกรรม เช่น คู่มือปฏิบัติการ การอบรมให้ความรู้ก่อนปฏิบัติการ วัสดุอุปกรณ์การต้ัง

จุดตรวจ และงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรม   
ซึ่งการต้ังจุดตรวจจุดบริการประชาชนของเทศบาลตําบลโชคชัยได้ แบ่งออกเป็น 2  จุด คือ จุดที่ 1  

บริเวณเทศบาลตําบลโชคชัย ต้ังอยู่ถนนสายรอง (โชคชัย-ครบุรี)  และจุดที่ 2  จุดบริการประชาชน สภ.โชคชัย 
ร่วมกับ อ.โชคชัย และจุดบริการประชาชนวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี  อยู่ถนนสาย 24  ตรงข้างป๊ัม ปตท.  ทั้งน้ี

ทีมวิจัยจึงได้ไปสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ และประชาชนที่อยู่ใกล้บริเวณจุด

ตรวจ ทั้ง 2 จุด เพ่ือเป็นการตรวจข้อมูลให้เกิดความสมบูรณ์มากย่ิงขึ้น และข้อมูลที่เป็นจริง พร้อมทั้งความพึง

พอใจในการให้บริการกับประชาชนที่สัญจรไปมา  โดยทีมวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงดําเนินการสัมภาษณ์ 
โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้บริหารเทศบาลและผู้บริหารระดับอําเภอ  กลุ่มเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ 
และประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ในแต่ละกลุ่มจะมีผู้สัมภาษณ์ 1 คน และผู้จดบันทึก 1 คน  ส่วนการสัมภาษณ์

หลังจากการสัมภาษณ์   กลุ่มวิจัยนําข้อมูลมาเรียบเรียง  ตรวจสอบข้อมูลของผู้ให้สัมภาษณ์  วิเคราะห์และ

สังเคราะห์ข้อมูล  และสรุปเป็นข้อมูลเบ้ืองต้น  ทั้งน้ีจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลการสัมภาษณ์ของแต่ละบุคคล

และหน่วยงาน  แต่ทีมวิจัยจะนํามาสรุปเป็นข้อมูลโดยแยกตามประเด็นคําถาม และแยกเป็นกลุ่มตัวอย่าง 2 
กลุ่มตัวอย่าง เพ่ือนําเสนอข้อมูลให้ทีมวิจัยทุกคนรับทราบ  เพ่ือไม่ให้เกิดอคติต่อข้อมูลและกลุ่มตัวอย่างผู้ให้

ข้อมูล 
การสนทนากลุ่ม (Focus Group) การเก็บรวบรวมข้อมูลของประชาชนเทศบาลตําบลโชคชัย  ทีม

วิจัยใช้วิธีการ Focus Group  โดยใช้คําถามที่ทีมวิจัยร่วมกันคิด   และเลือกการเก็บข้อมูลเป็นกลุ่มพ้ืนที่

หมู่บ้านทั้งหมด  3  กลุ่มพ้ืนที่  คือ กลุ่มผู้บริหารท้องถ่ิน กลุ่มเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ และกลุ่มประชาชน

ผู้ใช้รถใช้ถนน ทั้งน้ีการทํา Focus Group  จะแบ่งเป็นกลุ่มย่อย ๆ กลุ่มละประมาณ 3 – 4 คน และมี
ผู้ดําเนินการสนทนา 1 คน  โดยมีทีมวิจัยอีกส่วนหน่ึงทําการบันทึกข้อมูลลงในสมุดบันทึก  และเมื่อเสร็จสิ้น
กระบวนการก็มีการสรุปข้อมูลให้ผู้เข้าร่วมเวทีฟัง จากน้ันนํามาสรุปเป็นข้อมูลความคิดเห็นของประชาชน

ตามประเด็นคําถาม 



 การเก็บข้อมูลจากเอกสาร ทีมวิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล

สงกรานต์ของพ้ืนที่กรณีศึกษาเปรียบเทียบ ปี 2554 และ 2555 จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ และทบทวน

เอกสาร หนังสือ บทความ งานวิจัยที่เก่ียวข้อง เป็นต้น 

   การสังเกตอย่างมีส่วนร่วม  ทีมวิจัยได้ทําการเดินทางเพ่ือสํารวจกิจกรรมการป้องกันอุบัติเหตุทาง

ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์เทศบาลตําบลโชคชัย และการสังเกตพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนในพ้ืนที่ในช่วง

เทศกาลสงกรานต์ ตลอดจนการคิดค้นหารูปแบบการดําเนินกิจกรรมอย่างมีส่วนร่วม และนวัตกรรมการต้ังจุด

ตรวจจุดบริหารแบบใหม่ 
  การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล จากการดําเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการท่ีวางไว้    ทีม

วิจัยจึงได้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจาะลึก สนทนากลุ่ม สังเกตอย่างมีส่วนร่วม และศึกษาเอกสารผลการ

ดําเนินงานการต้ังจุดตรวจจุดบริการ ปี 2554 จากน้ันทีมวิจัยก็ได้มาร่วมกันสรุปข้อมูล โดยการจําแนกประเภท

ข้อมูลเป็นหมวดหมู่ตามกลุ่มผู้ให้ข้อมูล จากน้ันนําข้อมูลมาวิเคราะห์ควบคู่บริบทพ้ืนที่เทศบาลตําบลโชคชัย  
อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  

ผลการศึกษา 
 
 การศึกษาโครงการสํารวจพ้ืนที่กรณีศึกษาการต้ังจุดตรวจ/จุดบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ กรณีถนนสาย 24 (จากเต็นท์ สู่เชิงรุก) โดยใช้แบบสัมภาษณ์เจาะลึก สนทนากลุ่ม 
และและศึกษาจากเอกสารสรุปผลการดําเนินงาน ประจําปี 2554  เป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมข้อมูลจาก 
ผู้บริหารท้องถ่ิน เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ ผู้ใช้รถใช้ถนน ในพ้ืนที่เทศบาลตําบลโชคชัย  อําเภอโชคชัย  จังหวัด

นครราชสีมา  ผู้ศึกษาได้นําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์  และได้นําเสนอผลการศึกษา โดยแบ่งออกเป็น   ดังนี้ 
 

การศึกษาข้อมูลบริบทเทศบาลตําบลโชคชัย  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 ประวัติความเป็นมา 

เทศบาลตําบลโชคชัย ได้จัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาล เป็น

เทศบาล พ.ศ. 2542 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 โดย คําว่า โชคชัย เป็นช่ือที่ต้ังตามช่ือ

ของอําเภอโชคชัย แต่เดิมช่ือว่า อําเภอกระโทก เป็นเมืองหน้าด่าน เรียกว่า ด่านกระโทก ซึ่งขึ้นอยู่ในการ

ปกครองของจังหวัดนครราชสีมา ด่านกระโทก อยู่ในเส้นทางการค้าระหว่างโคราชกับเขมร ต่อมาได้รับการยก

ฐานะเป็น อําเภอ กระโทก เมื่อปี พ.ศ. 2446 มีขุนอภัยอนุรักษ์เขต ( พ.ศ.2446 – 2450 ) เป็นนายอําเภอคน

แรก ต่อมาในปี พ.ศ. 2482 ทางราชการได้เปลี่ยนช่ือใหม่เป็นอําเภอ โชคชัย เพ่ือยกย่องวีรกรรมของพระเจ้า

ตากสินมหาราชเมื่อคร้ังยกทัพมาปราบเจ้าเมืองพิมาย และได้รับชัยชนะ ณ บริเวณท่ีต้ังอําเภอโชคชัย 
 สภาพท่ัวไป 
 เทศบาลตําบลโชคชัย ต้ังอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดนครราชสีมา มีพ้ืนที่ 4 ตาราง
กิโลเมตร  มีระยะทางห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 30 กิโลเมตร  และอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครเป็น

ระยะทางประมาณ  282  กิโลเมตร      



 อาณาเขตตําบล: เทศบาลตําบลโชคชัย 
 ทิศเหนือจรด อบต.โชคชัย  อําเภอโชคชัย 
 ทิศใต้จรด   อบต.กระโทก อําเภอโชคชัย 
 ทิศตะวันออกจรด อบต.โชคชัย  และอบต.กระโทก อําเภอโชคชัย 
 ทิศตะวันตกจรด  อบต.พลับพลา   อําเภอโชคชัย 

    เขตการปกครอง    

    เทศบาลตําบลโชคชัย  มีเขตการปกครอง  2  ตําบล  ได้แก่  ตําบลโชคชัยและตําบลกระโทก   มี
จํานวนชุมชนท้ังหมด  18  ชุมชน   ดังนี้ 

   ตําบลกระโทก   ประกอบด้วย 

หมู่ที่ บ้าน 

หมู่ท่ี 1 

หมู่ท่ี 4 

หมู่ท่ี 6 

หมู่ท่ี 7 

หมู่ท่ี 8 

หมู่ท่ี 9 

หมู่ท่ี 12 

หมู่ท่ี 13 

บ้านศรีพุทธา   

บ้านโคกกระสังข์  (พ้ืนที่บางส่วน) 

บ้านโพธิ์เงิน (พ้ืนท่ีบางส่วน) 

บ้านโพธิ์ทอง 

บ้านชะอม (พ้ืนที่บางส่วน) 

บ้านโบสถ์ (พ้ืนที่บางส่วน) 

บ้านหมี่ 

บ้านคลองท่าแร่ (พ้ืนที่บางส่วน) 

  ตําบลโชคชัย  ประกอบด้วย 

หมู่ที่ บ้าน 

หมู่ท่ี 1 

หมู่ท่ี 2 

หมู่ท่ี 3 

หมู่ท่ี 4 

หมู่ท่ี 5 

บ้านโชคชัย  (พ้ืนท่ีบางส่วน) 

บ้านสระประทุม (พ้ืนท่ีบางส่วน) 

บ้านป่าหมาก  (พ้ืนท่ีบางส่วน) 

บ้านพิชิตคเชนทร์ 

บ้านบุ (พ้ืนท่ีบางส่วน) 



หมู่ท่ี 6 

หมู่ท่ี 7 

หมู่ท่ี 8 

หมู่ท่ี 12 

หมู่ท่ี 13 

บ้านกระโทก 

บ้านบิง  (พ้ืนท่ีบางส่วน) 

บ้านบิง (ใหญ่)  (พ้ืนท่ีบางส่วน) 

บ้านโพธิ์ทอง (พ้ืนท่ีบางส่วน) 

บ้านหนองไผ่ (พ้ืนท่ีบางส่วน) 

  

   สภาพภูมิประเทศ 

     สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปภายในชุมชนเขตเทศบาลตําบลโชคชัย จะมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม  ห่างจากฝั่ง

ตะวันตกของแม่นํ้ามูลประมาณ  4  กิโลเมตร มีระดับความสูงอยู่ระหว่าง 180-190  เมตร จากระดับนํ้าทะเล  
พ้ืนที่โดยรอบเป็นที่ราบลุ่มใช้ประโยชน์เป็นที่นา   มีคลองชลประทานล้อมพ้ืนที่ทางทิศตะวันออกและทิศใต้

ของเทศบาลตําบลโชคชัย 

   การต้ังถ่ินฐานและการประกอบอาชีพของประชากร 

      การต้ังถิ่นฐานของประชากรในเขตเทศบาลตําบลโชคชัย  จะมีลักษณะรวมตัวกันหนาแน่นเป็นกลุ่ม

กระจายอยู่โดยรอบศูนย์กลางชุมชนเป็นบริเวณพาณิชยกรรม  และบริเวณสถานท่ีราชการกระจายอยู่ทั่วๆ ไป  
ในเขตเทศบาล  ประชากรประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ และประกอบอาชีพอ่ืน  เช่น  ค้าขาย  
ประกอบธุรกิจ  รับจ้าง  ทํางานโรงงาน  ฯลฯ 

   สภาพเศรษฐกิจส่วนรวมของเทศบาลตําบลโชคชัย 

      ในพ้ืนที่เทศบาลตําบลโชคชัย  มีตลาดสด  2  แห่ง  และตลาดไนท์บาร์ซาร์  1  แห่ง  มีอาคาร
พาณิชย์และร้านค้าต่างๆ ซึ่งต้ังอยู่ใกล้กับสถานที่ราชการ ทําให้มีการซื้อขายเคร่ืองอุปโภค-บริโภคท่ีจําเป็นของ

ประชากรในเขตเทศบาลและในหมู่บ้านโดยรอบ  และเป็นที่ซื้อ-ขายผลผลิตทางการเกษตรทั้งการขายปลีกและ

การขายส่ง  เศรษฐกิจมีความคล่องตัวสูงซึ่งสังเกตได้จากชุมชนเทศบาลตําบลโชคชัย  มีธนาคารพาณิชย์  1  
แห่ง   และมีธนาคารรัฐ   3    แห่ง 

 เสน้ทางการคมนาคม การเดินทางเข้าสู่ตําบล : เทศบาลตําบลโชคชยั 
 เดินทางโดยใช้เส้นทาง ทางหลวงหมายเลข 221 สายศรีสะเกษ – กันทรลกัษณ์ อยู่ห่างจากอําเภอ

โชคชัย  ประมาณ 5 กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัดนครราชสีมา ประมาณ 60 กิโลเมตร 
 สภาพพื้นที่และระบบสาธารณูปโภค 
 จํานวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 200 ครัวเรือน จํานวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 66 หลังคาเรือน 
คิดเป็นร้อยละ 0.54 ของจํานวนหลังคาเรือน 



 
 สภาพปัญหาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
  ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จะมีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน เป็นช่วงเวลาที่มีประชาชน

จํานวนมากใช้รถใช้ถนนในการเดินทางกลับภูมิลําเนา เดินทางไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ และท่องเที่ยวเล่น

นํ้าสงกรานต์ เป็นผลให้ปริมาณการใช้รถใช้ถนนบนทางหลวงสายต่างๆ มีเป็นจํานวนมาก รวมท้ังการจัดเลี้ยง

สังสรรค์ ทําให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าช่วงปกติ  เส้นทางหลักที่ใช้ในการเดินทาง คือ 
ถนนทางหลวงหมายเลข 24 ระหว่างจังหวัดนครราชสีมา – จังหวัดบุรีรัมย์  สภาพถนนชํารุดเป็นบางจุด

เน่ืองจากถนนสายน้ีมีรถบรรทุกว่ิงพาเป็นจํานวนมาก  ส่วนถนนสายรอง คือ ถนนสายโชคชัย-ครบุรี  การใช้
ยานพาหนะในช่วงปกติสามารถสัญจรได้อย่างคล่องตัว ส่วนในช่วงเทศกาลมีรถว่ิงเป็นจํานวนมากการสัญจร

ติดขัดเล็กน้อย มีเจ้าหน้าที่ตํารวจมาดูแลการจราจรและกําหนดสัญญาณไฟจราจรให้รถสามารถว่ิงได้สะดวก 
 จุดเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุน้ัน  
 -  ถนนทางหมายเลข 24 ทั้งสาย  บริเวณสีแ่ยกโชคชัยและหน้าโรงงาน CPF  สาเหตุเพราะรถ

สัญจรไป-มาเป็นจํานวนมาก ทําให้เป็นจุดเสีย่งในการเกิดอุบัติเหตุมากที่สุด   สําหรับช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุ

จะเป็นช่วงกลางคืนมากกว่าช่วงกลางวัน  เน่ืองจากถนนเป็นทางตรงยาวตลอดสาย 4 เลน  รถในช่วงกลางคืน
ค่อนข้างน้อยจึงขับด้วยความเร็วสูงและจะฝา่ไฟแดงเน่ืองจากเบรคไม่ทันทําให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ 
 -  ถนนสายรอง  บริเวณสี่แยกตีมีด  แต่เป็นนอกเขตเทศบาล  ห่างจากเทศบาลไปทาง

อําเภอครบุรี 200 เมตร  สาเหตุเน่ืองจากไม่มีไฟจราจรเตือนให้รถหยุด  
 อุบัติเหตุที่เกิดข้ึนจะเกิดบริเวณถนนสายรองมากกว่าถนนสายหลัก  สําหรบัอุบัติเหตุในเขต

เทศบาลจะเป็นอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆเท่าน้ัน  เช่น  เมาเหลา้แล้วขับรถล้ม  สําหรับสถิติอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล

สงกรานต์ ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2553-2555 แสดงในตารางที่ 3.1 
  ตารางที่    สรุปสถิติอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 7 วันอันตราย  ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2553-2555 
พบว่า  

ปี พ.ศ. เกิด (ราย) บาดเจ็บ (คน) เสียชีวิต (คน) 

2553 3 3 0 

2554 0  0 0 

2555 8 5 2 

  ที่มา:  งานจราจร สถานีตํารวจภูธรโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา  (พฤษภาคม 2555) 
  จากสถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจะพบว่า  ในปีพ.ศ.2553 เกิดอุบัติเหตุ 3 ราย  บาดเจ็บ 3  ราย ตาย 
70 คน  ในปีพ.ศ.2554 เกิดอุบัติเหตุ 0 ราย  บาดเจ็บ 0  ราย ตาย 0 คน  และในปีพ.ศ.2555 เกิดอุบัติเหตุ 8 
ราย  บาดเจ็บ 5  ราย ตาย 2 คน  เมื่อเปรียบเทียบกันจะเห็นว่าในปีพ.ศ.2555  สถิติการเกิดอุบัติเหตุมีจํานวน

การเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บและเสียชีวิตสูงสุด 



 
 สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่ในพื้นที่เทศบาลตําบลโชคชัย 
  ปัจจัยด้านคน 
  - ความสามารถในการขับขี่ยานพาหนะลดลงจากการด่ืมของมึนเมา  
  - สภาพร่างกายไม่พร้อมในการควบคุมรถ เน่ืองจากความอ่อนเพลียจากการขับขี่รถเป็นเวลานาน 
  - ไม่ทําตามกฎจราจร ว่ิงย้อนศร ไม่ทําตามป้ายสัญญาณ   
  - ขับรถด้วยความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกําหนด 
  ปัจจัยด้านยานพาหนะ 
  - สภาพรถยนต์ไม่สมบูรณ์  และไม่มีการตรวจเช็คสภาพรถก่อนใช้งานในแต่ละครั้ง    
  ปัจจัยด้านถนน 
  - สภาพการจราจรที่หนาแน่น 
  ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับการเกิดอุบัติเหตุ 
  - แสงสว่างไม่เพียงพอเพราะบางจุดไม่มีไฟฟ้า 
         - สภาพภูมิอากาศ เช่น ฝนตกทําให้ถนนลื่น 
 
 

รูปแบบการตั้งจุดตรวจให้บริการประชาชน 
    -  จุดบริการประชาชนเทศบาลตําบลโชคชัย  ต้ังอยู่ถนนสายรอง (โชคชัย-ครบุรี) จุดที่ต้ังของ

เทศบาล  เน่ืองจากพ้ืนที่เป็นเขตรับผิดชอบของทางเทศบาลและมีความสะดวกต่อการบริหารจัดการเรื่องนํ้า  
ไฟ  สุขา ทั้งพ้ืนที่ไม่ห่างไกลจากชุมชนและไม่เปลี่ยวจนเกินไปมีความสะดวกในเรื่องสิ่งอํานวยความสะดวกต่อ

เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานและประชาชนที่มาใช้บริการ 

    -  จุดบริการประชาชน สภ.โชคชัย ร่วมกับ อ.โชคชัย 

    -  จุดบริการประชาชนวิทยาลัยเทคนิคสรุนารี 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

-  

 

 

 

ภาพท่ี    แสดงจุดบริการประชาชนในเขตอําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 

 
ชุดความรู้ของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในช่วงสงกรานต์ 
   -  เจ้าหน้าที่ของเทศบาลจะผ่านการอบรมเป็นนักดับเพลิง  โดยผ่านการอบรมเรื่องการ

ป้องกันอัคคีภัย อบรมรถหน่วยกู้ภัยฉุกเฉินหรือ EMS อบรมการป้องกันภัย ซึ่งได้เข้าร่วมการอบรมเป็นประจํา

ทุกปี ทั้งยังเคยเข้าร่วมอบรมการวางมาตรการป้องกันอุบัติเหตุ โดยมีโรงพยาบาลโชคชัยร่วมกับบริษัท CPS 
โรงเรียนหนองบุญมาก  ใช้งบประมาณได้รับสนับสนุนจากส่วนกลาง ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้รับเบ้ียเลี้ยงวันละ 100 
บาท 
   -  กิจกรรมการป้องกันอุบัติเหตุอ่ืนๆ ของทางเทศบาล คือ งานป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัยจะจัดกิจกรรมรณรงค์สวมหมวกกันน็อค การอบรมให้ความรู้เรื่องการดับเพลิง การบรรเทาสาธารณ

ภัยแก่ประชาชน การฝึกซ้อมแผนการป้องกันอุบัติเหตุ โดยทําร่วมกับตํารวจ ซึ่งเทศบาลจะเป็นเจ้าภาพหลักใน

การจัดกิจกรรม  ตํารวจจะส่งวิทยากรเพ่ือมาให้ความรู้แก่ประชาชน นอกจากน้ียังมีการประชาสัมพันธ์ผ่าน

เสียงตามสายไปยังชุมชนและหมู่บ้านทั้งในและนอกเทศกาลทุกวันพุธอีกด้วย 
 
บุคลากร/เครือข่ายที่ร่วมปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

จุดบริการประชาชนวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี 

จุดบริการประชาชนเทศบาลตําบลโชคชัย 

จุดบริการประชาชน สภ.โชคชัย รวมกับ อ.โชค

ไป อ.ครบุรี ไป จ.นครราชสีมา 

ท่ีวาการอําเภอโชค

เทศบาลตําบลโชค

ตลาดโชคชัย 

ตลาดโชคชัย 
ไป

ไป จ.บุรีรัมย สวนสาธารณะ 
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   -  หน่วยงานที่เก่ียวข้อง อบต.โชคชัย อบต.กระโทก มีบทบาทในการเข้ามาสนับสนุน

สวัสติการสําหรับบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ 
   -  โรงพยาบาลโชคชัยร่วมกับบริษัท CPS และโรงเรียนหนองบุญมาก 
   -  เจ้าหน้าที่ตํารวจจาก สภ.โชคชัย 
การเตรียมการกิจกรรมป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
   1) นโยบายและการสั่งการในพ้ืนที่   
    ทางเทศบาลจะจัดกิจกรรมน้ีเป็นประจําทุกปี  ซึ่งจะเป็นการส่งหนังสือแจ้งมาจาก

ทางอําเภอเป็นคําสั่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้ังจุดบริการประชาชนเพ่ือดูแลความปลอดภัยของ

ประชาชนในช่วงเทศบาล  ถือเป็นงานเฉพาะกิจเพราะเป็นคําสั่งหรือนโยบายของภาครัฐบาลและ

กระทรวงมหาดไทย เทศบาลจะทําได้ก็ต่อเมื่อมีคําสั่งมาเท่าน้ัน กระบวนการของการทํางานคือ การเขียน
โครงการ การจัดประชุมเพ่ือวางโครงสร้างผู้รับผิดชอบ การวางแผนการปฏิบัติงาน และการดําเนินการ

ปฏิบัติงาน 
   2) การวางแผนการทํางาน   
    -  มีการประชุม เตรียมการ การซ้อมแผนก่อนต้ังจุดบริการประชาชนก่อน 1 วัน   
    -  มีการจัดอบรมทบทวนความรู้ในเรื่องการจราจรและการป้องกันสาธารณภัยก่อน

ฝึกปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ให้กับอปพร.และเจ้าหน้าที่เทศบาล  อบรมโดยเจ้าหน้าที่ตํารวจ 
โรงพยาบาล สาธารณสุข และวิทยากรอ่ืนๆ  
    -  มีการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ลดอุบัติเหตุโดยการติดป้าย และรถรณรงค์        
                                                                                                              
   3) กิจกรรมที่ดําเนินการในช่วงเทศกาลสงกรานต์   
     จุดบริการประชาชนท่ีให้บริการแก่ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลโชคชัยและ

ประชาชนผู้สัญจรไปมา ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นผู้รับผิดชอบหลัก         
มี อปพร. เป็นกําลังหลักไม่มีหน่วยงานอ่ืนมาร่วมด้วย โดยทางเทศบาลจะจัดสรรงบประมาณประจําปีส่วนหน่ึง

ไว้เพ่ือจัดกิจกรรมน้ีโดยเฉพาะ งบดังกล่าวจะนํามาเป็นค่าเบ้ียเลี้ยง ค่าอาหารของเจ้าหน้าที่  ค่าอุปกรณ์ และ
ค่าอ่ืนๆ ภายในจุดบริการ ปีหน่ึงจะต้ังไว้ 30,000 บาท แบ่งใช้ 2 เทศกาล คือปีใหม่และสงกรานต์ เทศกาลละ 
15,000 บาท จุดบริการจะมีรูปแบบของการให้บริการประชาชน ได้แก่ การบริการให้ความรู้เรื่องเส้นทางกรณี

มีผู้มาสอบถามเส้นทางหรือหลงทาง ให้บริการที่พักผ่อน นํ้าด่ืม เครื่องด่ืม กาแฟ บริการรับแจ้งข่าวและ

ประสานไปยังหน่วยงานต่างๆ หรือหากมีอุบัติเหตุเกิดข้ึนเจ้าหน้าที่จากเทศบาลจะออกไปดูแลให้ความ

ช่วยเหลือซึ่งจะมีรถกู้ภัยประจําเทศบาล ถ้าหากเกินขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่เทศบาล ก็จะมีการวิทยุขอ

กําลังเสริมจากท้องถิ่นข้างเคียงหรือในตัวจังหวัด การจัดเวรประจําจุดบริการประชาชน มี 2 พลัด แบ่งเป็น

ดังน้ี เวลา 08.00น. – 20.00น. อปพร. 3 คน  พนักงานดับเพลิง 2 คน  และเวลา 20.00น. – 08.00น. อปพร. 
3 คน  พนักงานดับเพลิง 2 คน  จ่ายค่าเบ้ียเลี้ยง 150บ./คน/พลัด  ในจุดบริการนี้จะมีการบันทึกจํานวนผู้เข้า

มาใช้บริการ      



   4) บทบาทของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและประชาชน 
   -  บทบาทของอําเภอและหน่วยงานอ่ืนๆ   
     การจัดต้ังจุดบริการประชาชนในเขตอําเภอโชคชัยจะได้รับคําสั่งมาจาก

กระทรวงมหาดไทย  โดยอําเภอจะดูในภาพรวมทั้งหมดก่อนจะมอบอํานาจในแต่ละภาคส่วนไปบริหารจัดการ

เอง ซึ่งจะจัดสรรงบประมาณให้แต่ละพ้ืนที ่โดยพ้ืนที่จะต้องออกเงินไปก่อนแล้วทําเรื่องเบิกจ่ายในภายหลัง ใน
การเลือกต้ังจุดต้ังเต็นท์จะมีการประชุมผู้ที่มสี่วนเก่ียวข้องทั้งหมด โดยเลือกจากพ้ืนที่ที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยหรือ

เป็นจุดที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ หลังจากน้ันจะทําคําสั่งแต่งต้ังเจ้าหน้าที่ ได้แก่ ตํารวจบ้าน อปพร. ให้ลงไป

ปฏิบัติงานในจุดบริการน้ันๆ   

 ในการสร้างมาตรการลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ได้ทําหนังสือขอความร่วมมือ

กับโรงงานต่างๆ ให้งดใช้รถในช่วงเทศกาล และเพ่ิมเติมนโยบายใหม่ที่เน้นเรื่องการจําหน่ายสุรา โดยห้าม

ร้านค้าจําหน่ายสุรานอกเวลาท่ีกําหนดและห้ามจําหน่ายแก่เด็กและเยาวชน โดยเฉพาะในถนนสายหลัก แต่
ถนนสายรองให้จําหน่ายในเวลาที่กําหนดเท่าน้ัน ทั้งน้ีเกรงว่าสุราจะเป็นเหตุให้เกิดความประมาท นํามาซึ่งการ
เกิดอุบัติเหตุ โดยการทําหนังสือถึงร้านค้าและการประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย  จุดบริการหลักของอําเภอ

โชคชัยจะทําร่วมกับสถานีตํารวจภูธรโชคชัย ต้ังอยู่บนถนนสาย 24 หน้าป๊ัม ปตท.  

 
 

ภาพที่   แสดงจุดบริการหลักของอําเภอโชคชัยจะทําร่วมกับสถานีตํารวจภูธรโชคชัย 
 

   -  เจ้าหน้าที่ตํารวจและเจ้าหน้าที่ขนส่ง  มีหน้าที่ในการเรียกตรวจรถว่ามีการเมาแล้วขับ

หรือไม่ หรือมีการดัดแปลงรถ และไม่สวมหมวกนิรภัยหรือไม่ ทั้งบริการให้การจราจรเป็นไปด้วยความสะดวก  
ทางอําเภอส่งกองอาสารักษาดินแดนไปประจําที่จุดบริการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตํารวจด้วยซึ่งจะทําหน้าที่รองจาก

เจ้าหน้าที่ตํารวจ  การจัดเวรประจําจุดบริการ 1 วัน มี 3  ผลัด มีเจ้าหน้าที่  3คน/ผลัด (100บาท/ผลัด/คน) 



   -  เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลโชคชัย  จะมีการเปลี่ยนผัดกันเป็น 2 ผัด ผัดแรกเริ่ม 08.00 
น. – 16.30 น. ผัดสองเริ่ม 16.30 น. – 08.00 น. และได้รับโอทีจาก รพ. 300 บาท  ทําหน้าที่จะอํานวยความ

สะดวกในเร่ืองการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชน  และคอยเตรียมนํ้ายาตรวจยาบ้าในกรณีที่มีการต้ังด่านสุ่ม

ตรวจยาบ้า  ซึ่งในวันที่ 11 เมษายน 2555 เวลา 16.00 น. – 18.00 น.   มีการ ต้ั ง ด่านสุ่ มตรวจ จับ

ยาบ้า โดยมี ปปส. / อภ / เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เป็นผู้สุ่มตรวจ และพบผู้ที่เสพยาเสพติดจํานวน 6 ราย ทั้ง 6 
ราย เจ้าหน้าที่ ปปส.จะมีการทําประวัติผู้เสพและมีการติดตามผล   
   -  ส่วนในหมู่บ้านกํานัน ผู้ใหญ่บ้านร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านจะทําการต้ังจุดเตือน

ประชาชนในหมู่บ้านของตน เช่น หากลูกบ้านเล่นสงกรานต์สนุกสนานจนเกินเหตุ ด่ืมแอลกอฮอล์เมาแล้วขับ
มอเตอร์ไซด์ก็จะทําการตักเตือน ทั้งน้ีได้มอบหมายให้ปลัดอําเภอออกไปตรวจดูจุดบริการที่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นต่างๆ ในอําเภอโชคชัย  โดยจะไปตรวจดูว่ามีเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่ตามคําสั่งหรือไม่เพราะเป็น

เร่ืองที่เก่ียวข้องกับการจัดสรรงบประมาณในส่วนของเบ้ียเลี้ยงเจ้าหน้าที่   
   -  วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี  มีจุดบริการซ่อมรถช่วยเหลือประชาชนเมื่อรถมีปัญหา  โดยมี
นักศึกษาเข้าเวร  เวรละ 1  คน เปลี่ยนเวรทุก 24 ชม.  (มีนักศึกษาเปลี่ยนเวร 4 คน) การต้ังจุดบริการซ่อมรถ

เป็นโครงการของ สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาร่วมกับขนส่ง  งบประมาณในการซื้อวัสดุ 23,000 บาท  
งบประมาณเบ้ียเลี้ยงก่อนสงกรานต์ 21 มีนาคม – 10 เมษายน รวม 5,600 บาท  งบประมาณเบ้ียเลี้ยงในช่วง

สงกรานต์ 11 เมษายน – 17 เมษายน 14,000 บาท รวมท้ังสิน 42,600 บาท  การบริการซ่อมรถให้ประชาชน 
คือ บริการซ่อมฟรี แต่ในกรณีที่ต้องใช้ไหล่เปลี่ยน นักศึกษาจะพาเจ้าของรถไปซื้ออะไหล่และทางจุดบริการจะ

ดําเนินการเปลี่ยนให้ ในจุดบริการซ่อมรถยังให้บริการสอบถามเส้นทาง บริการนํ้าด่ืมฟรี และบริการจุดพักรถ 

 
ภาพที่  แสดงจุดวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี  มจีุดบริการซ่อมรถช่วยเหลือประชาชนเม่ือรถมีปัญหา 

    

  -  บทบาทของประชาชน 



     บทบาทของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลโชคชัยมีส่วนร่วมน้อย เน่ืองจากเป็นชุมชน

เมือง 
 
งบประมาณที่ใช้ในการดําเนินกิจกรรมการต้ังจุดตรวจจุดบริการและส่วนที่เก่ียวข้อง 
   1)  โครงการฝึกอบรมสมาชิก อปพร.และฝึกทบทวน ต้ังไว้ 200,000 บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสมาชิก อปพร.  โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร  ค่าเคร่ืองด่ืม  ค่า
วัสดุ  ค่าวิทยากร  ค่าชุดเคร่ืองแบบ  อปพร.  ฯลฯ  และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ที่จําเป็นในโครงการฯ (ต้ังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ

อัคคีภัย  
   2) โครงการฝึกอบรมอาสาดับเพลิงให้แก่ชุมชน  ต้ังไว้  20,000   บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้กับประชาชนภายในเขตเทศบาลทั้ง  18  
ชุมชน  โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร  ค่าเครื่องด่ืม  ค่าวัสดุ  ค่าวิทยากร  ฯลฯ  และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ที่จําเป็นใน

โครงการฯ (ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่าย

พลเรือนและระงับอัคคีภัย)            
   3) โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ต้ังไว้ 25,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  (เหตุสา

ธารณภัยต่างๆ)  โดยจ่ายเป็น ค่าอาหาร  ค่าเคร่ืองด่ืม  ค่าวัสดุ  ค่าวิทยากร  ค่าสนับสนุนนํ้ามันเช้ือเพลิง  
ฯลฯ  และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ที่จําเป็นในโครงการฯ (ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานการรักษา

ความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)  
   4) โครงการป้องกันอุบัติภัยบนท้องถนนในช่วงเทศกาล ต้ังไว้ 30,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานการป้องกันอุบัติภัยบนท้องถนนในช่วง

เทศกาล  โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร  ค่าเคร่ืองด่ืม  ค่าวัสดุ  ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ที่จําเป็นในโครงการฯ (ต้ังจ่ายจากเงิน
รายได้เทศบาล  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย) 
   

แนวทางการดําเนินงาน  7 วันอันตราย ของเทศบาลตําบลโชคชัย   
 โดยแนวทางการดําเนินงานของเทศบาลตําบลโชคชัย  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ได้แบ่ง

ช่วงเวลาในการปฏิบัติการต้ังจุดตรวจจุดบริการประชนออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ 
1) ระยะเตรียมการการต้ังจุดตรวจจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์   
2) ระยะปฏิบัติการการต้ังจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์   
3) ระยะประเมินผลสรุปผล/ผลลัพธ์ 

 
ระยะเตรียมการการต้ังจุดตรวจจุดบริหารประชาชนในชว่งเทศกาลสงกรานต์ 



 จากการสัมภาษณ์นายอําเภอและปลัดเทศบาลตําบลโชคชัย  พบว่า  โดยได้รับคําสั่งจาก

กระทรวงมหาดไทย  ให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  ได้จัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลด

อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์   2555  ระดับจังหวัด  และอําเภอ  เพ่ือกําหนดนโยบาย  อํานวยการ  
ควบคุม   กํากับ   ดูแล   ประสาน และปฏิบัติงานตลอดจนการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น   ซึ่งในขั้นเตรียมการ  
เริ่มจากการเข้าร่วมประชุมระดับจังหวัด  และอําเภอ  ในการกําหนดวัน  เวลา สถานที่ต้ังจุดตรวจร่วมและ

กําหนดแผนวิธีการปฏิบัติร่วมกัน ตลอดจนการรายงานผลการปฏิบัติงานช่วงเทศกาลสงกรานต์  2555  โดยมี
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น ตํารวจภูธรจังหวัด สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด    สํานักงาน

ขนส่งจังหวัด    สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัด   แขวงการทางจังหวัด    
อําเภอ   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เข้าร่วมด้วยหลังจากน้ันทางนายอําเภอได้จัดประชุมภายในอําเภอ  เพ่ือ

ช้ีแจงรายละเอียดแก่เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายความ

ปลอดภัยทางถนน   มีขั้นตอนต่อไปนี้  
  1. วิเคราะห์สถานการณ์ในปีที่ผ่านมาร่วมประชุมวางแผน  ในการเลือกจุดต้ังเต็นท์บริการและจุด

ตรวจ       
 2. ทําคําสั่งแต่งต้ังเจ้าหน้าที่  ให้ลงปฏิบัติงานในจุดบริการน้ันๆ 
 3. การซักซ้อม ทําความเข้าใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามจุดตรวจ/บริการ ของ

แต่ละหน่วยงาน 
  4. จัดเตรียมอุปกรณ์และตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ในการต้ังจุดตรวจ 
  5. จัดทําโครงการป้องกันอุบัติภัยบนท้องถนนในช่วงเทศกาล  โดยทางเทศบาลต้ังงบประมาณไว้

ที่ 15,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานการป้องกันอุบัติภัยบนท้องถนนในช่วงเทศกาล  โดย
จ่ายเป็นค่าอาหาร  ค่าเคร่ืองด่ืม  ค่าวัสดุ  ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ที่จําเป็นในโครงการฯ (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

เทศบาล  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย) 
  6. ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือทํางานร่วมกัน 
  7. จัดเตรียมอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการต้ังจุดตรวจบริการประชาชน  
  8. ดําเนินการต้ังจุดตรวจและบริการประชาชน ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน พ.ศ. 2555 
จํานวน 2 จุดหลัก      คือ  จุดบริการประชาชนเทศบาลตําบลโชคชัย  ต้ังอยู่ถนนสายรอง (โชคชัย-ครบุรี)  จุด
บริการประชาชน สภ.โชคชัย ร่วมกับ อ.โชคชัย และจุดบริการประชาชนวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี 
 
 
ระยะปฏิบัติการการต้ังจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์   

 ในช่วงขั้นปฏิบัติการเข้มข้น ( ช่วงวันที่ 11 – 17 เมษายน 2555 )  ทางศูนย์ปฏิบัติการร่วม

ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์  2555  ของจังหวัด  ได้มีการบูรณาการหน่วยงานและ

เจ้าหน้าที่ในท้องที่เพ่ือร่วมดําเนินการจัดต้ังจุดตรวจร่วม  บนเส้นทางสายหลัก (เส้นทางหลวงแผ่นดิน)  สาย
รอง (เส้นทางหลวงชนบทและเส้นทางขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน)  โดยระดมกําลังเจ้าหน้าที่จากทุก



หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อาสาสมัครกู้ชีพจากสาธารณสุข  ปฏิบัติงานตลอด  24  
ช่ัวโมง   ดังนี้   

 -  จุดบริการประชาชนที่ให้บริการแก่ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลโชคชัยและประชาชนผู้

สัญจรไปมา  จากการสัมภาษณ์ปลัดเทศบาลตําบลโชคชัย  กล่าวว่า จุดบริการจะมีรูปแบบของการให้บริการ

ประชาชน ได้แก่ การบริการให้ความรู้เรื่องเส้นทางกรณีมีผู้มาสอบถามเส้นทางหรือหลงทาง ให้บริการท่ี

พักผ่อน นํ้าด่ืม เครื่องด่ืม กาแฟ บริการรับแจ้งข่าวและประสานไปยังหน่วยงานต่างๆ หรือหากมีอุบัติเหตุ

เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่จากเทศบาลจะออกไปดูแลให้ความช่วยเหลือซึ่งจะมีรถกู้ภัยประจําเทศบาล ถ้าหากเกินขีด

ความสามารถของเจ้าหน้าที่เทศบาล ก็จะมีการวิทยุขอกําลังเสริมจากท้องถิ่นข้างเคียงหรือในตัวจังหวัด การ

จัดเวรประจําจุดบริการประชาชน มี 2 พลัด แบ่งเป็นดังน้ี เวลา 08.00น. – 20.00น. อปพร. 3 คน  พนักงาน

ดับเพลิง 2 คน  และเวลา 20.00น. – 08.00น. อปพร. 3 คน  พนักงานดับเพลิง 2 คน  จ่ายค่าเบ้ียเลี้ยง 150
บ./คน/พลัด  ในจุดบริการน้ีจะมีการบันทึกจํานวนผู้เข้ามาใช้บริการ 

 -  นายอําเภอโชคชัย  ทําหนังสือขอความร่วมมือกับโรงงานต่างๆ  ให้งดใช้รถในช่วงเทศกาล 
และเพ่ิมเติมนโยบายใหม่ที่เน้นเรื่องการจําหน่ายสุรา โดยห้ามร้านค้าจําหน่ายสุรานอกเวลาท่ีกําหนดและห้าม

จําหน่ายแก่เด็กและเยาวชน โดยเฉพาะในถนนสายหลัก แต่ถนนสายรองให้จําหน่ายในเวลาที่กําหนดเท่าน้ัน 
ทั้งน้ีเกรงว่าสุราจะเป็นเหตุให้เกิดความประมาท นํามาซึ่งการเกิดอุบัติเหตุ โดยการทําหนังสือถึงร้านค้าและ

การประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย  จุดบริการหลักของอําเภอโชคชัยจะทําร่วมกับสถานีตํารวจภูธรโชคชัย 
ต้ังอยู่บนถนนสาย 24 หน้าป๊ัม ปตท. เจ้าหน้าที่หลักที่ประจํา ณ จุดบริการได้แก่   เจ้าหน้าที่ตํารวจและ

เจ้าหน้าที่ขนส่ง  มีหน้าที่ในการเรียกตรวจรถว่ามีการเมาแล้วขับหรือไม่ หรือมีการดัดแปลงรถ และไม่สวม
หมวกนิรภัยหรือไม่ ทั้งบริการให้การจราจรเป็นไปด้วยความสะดวก  เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลโชคชัย  จะมี
การเปลี่ยนผัดกันเป็น 2 ผัด ผัดแรกเริ่ม 08.00 น. – 16.30 น. ผัดสองเร่ิม 16.30 น. – 08.00 น. และได้รับโอ

ทีจาก รพ. 300 บาท  ทําหน้าที่จะอํานวยความสะดวกในเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชน  และคอย
เตรียมน้ํายาตรวจยาบ้าในกรณีที่มีการต้ังด่านสุ่มตรวจยาบ้า  ซึ่งในวันที่ 11 เมษายน 2555 เวลา 16.00 น. – 
18.00 น.   มีการต้ังด่านสุ่มตรวจจับยาบ้า โดยมี ปปส. / อภ / เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เป็นผู้สุ่มตรวจ และ
พบผู้ที่เสพยาเสพติดจํานวน 6 ราย ทั้ง 6 ราย เจ้าหน้าที่ ปปส.จะมีการทําประวัติผู้เสพและมีการติดตามผล 
ส่วนในหมู่บ้านกํานัน ผู้ใหญ่บ้านร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านจะทําการต้ังจุดเตือนประชาชนในหมู่บ้านของ

ตน เช่น หากลูกบ้านเล่นสงกรานต์สนุกสนานจนเกินเหตุ ด่ืมแอลกอฮอร์เมาแล้วขับมอเตอร์ไซด์ก็จะทําการ

ตักเตือน ทั้งน้ีได้มอบหมายให้ปลัดอําเภอออกไปตรวจดูจุดบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ในอําเภอ

โชคชัย  โดยจะไปตรวจดูว่ามีเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่ตามคําสั่งหรือไม่เพราะเป็นเรื่องที่เก่ียวข้องกับการ

จัดสรรงบประมาณในส่วนของเบ้ียเลี้ยงเจ้าหน้าที่ (ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ท่านนายอําเภอ  เจ้าหน้าที่ตํารวจ

และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโชคชัย)   
  -  วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี  มีจุดบริการซ่อมรถช่วยเหลือประชาชนเม่ือรถมีปัญหา  โดยมี

นักศึกษาเข้าเวร  เวรละ 1  คน เปลี่ยนเวรทุก 24 ชม.  (มีนักศึกษาเปลี่ยนเวร 4 คน) การต้ังจุดบริการซ่อมรถ

เป็นโครงการของ สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาร่วมกับขนส่ง  งบประมาณในการซื้อวัสดุ 23,000 บาท  



งบประมาณเบ้ียเลี้ยงก่อนสงกรานต์ 21 มีนาคม – 10 เมษายน รวม 5,600 บาท  งบประมาณเบ้ียเลี้ยงในช่วง

สงกรานต์ 11 เมษายน – 17 เมษายน 14,000 บาท รวมท้ังสิน 42,600 บาท  การบริการซ่อมรถให้ประชาชน 
คือ บริการซ่อมฟรี แต่ในกรณีที่ต้องใช้ไหล่เปลี่ยน นักศึกษาจะพาเจ้าของรถไปซื้ออะไหล่และทางจุดบริการจะ

ดําเนินการเปลี่ยนให้ ในจุดบริการซ่อมรถยังให้บริการสอบถามเส้นทาง บริการน้ําด่ืมฟรี และบริการจุดพักรถ 
(ข้อมูลจากการสัมภาษณ์นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี อ.โชคชัย)   
 
ระยะประเมินผลสรุปผล/ผลลพัธ ์
     ปลัดเทศบาลตําบลโชคชัย กล่าวว่า ทางเทศบาลตําบลโชคชัยไม่ได้มีการถอดบทเรียนที่เกิดข้ึนใน

แต่และปี  เน่ืองจากการต้ังจุดบริการของทางเทศบาลตําบลโชคชัยเป็นส่วนหน่ึงของงานบริการประชาชนของ

หน่วยงานอยู่แล้ว  ไม่ได้มีหน้าที่ในการไปควบคุมเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น  งบประมาณที่ได้รับการ

สนับสนุนไม่เพียงพอทางเทศบาลต้องออกค่ายใช้จ่ายเพ่ิมเองทั้งที่มีรายจ่ายส่วนอ่ืนมีมากอยู่แล้ว การจัดสรร
งบประมาณให้กับเทศบาลจะจัดสรรให้ตามรายหัวของประชากรในเขตเทศบาลน้ันๆ แต่ในความเป็นจริงทาง

เทศบาลตําบลโชคชัยยังต้องนํางบบางส่วนไปบริการแก่ประชาชนในพ้ืนที่อ่ืนที่ไม่ใช่เขตพ้ืนที่รับผิดชอบของ

เทศบาล  ดังน้ัน  การตั้งจุดบริการก็เป็นเพียงการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ ควรจะให้มีการทํางานร่วมกันและ

ศึกษาพฤติกรรมของคนโดยมีการอบรมให้ความรู้ เน้นการป้องกันมากกว่าการแก้ไข  แต่จะต้องมีผู้มีความรู้
ชํานาญการเฉพาะมาช่วยคิด เพราะเจ้าหน้าที่ของเทศบาลยังไม่มีใครมีความรู้ในเรื่องดังกล่าว ทางเทศบาล

ทํางานตามความคิด ความรู้ ความสามารถที่ตนเองถนัดเท่าน้ัน  และจากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของ

อาสาสมัคร  เช่น  พนักงานดับเพลิง  อปพร.  ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดต้ังจุดบริการ คือ เป็นกิจกรรมท่ี

จัดทําเป็นประจําทุกๆปีอยู่แล้ว  การมาปฏิบัติงานในจุดบริการถือเป็นหน้าที่ส่วนหน่ึงในงานที่ทํา  สวัสดิการท่ี
ได้รับไม่เพียงพอบางคร้ังต้องออกค่าใช้จ่ายกันเอง  โดยเฉลี่ยแต่ล่ะวันมีผู้เข้ามาใช้บริการประมาณ 100 คน  
ลักษณะการใช้บริการ  สอบถามทาง  แวะพักรถ  ใช้บริการห้องนํ้า  รถเสีย  แวะด่ืมนํ้าและกาแฟ 

ปัญหา อุปสรรคที่พบในการดําเนินงานป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลแบบเชิงรุก  

- ผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติยังขาดแนวคิดวิธีการในการทํางานด้านอุบัติเหตุ และยัง
ไม่แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์อย่างจริง  เพราะเป็นการทํางานตาม

คําสั่งของหน่วยงานต้นสังกัด  เพราะการต้ังจุดบริการก็เป็นเพียงการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ  ถ้าจะให้ดีเสนอ

ให้มีการทํางานกับพฤติกรรมของคนโดยมีการอบรมให้ความรู้ เน้นการป้องกันมากกว่าการแก้ไข 

- ยังขาดการบูรณาการแผนร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  

- ประชาชนในพ้ืนที่ยังไม่ค่อยให้ความสําคัญกับการต้ังจุดบริการ สักเกตุได้จาก การขับขี่รถผ่านไป

มาของผู้ใช้รถใช้ถนน ไม่ค่อยลดความเร็วในตรงจุดตรวจ จุดบริการประชาชน  
 

พฤติกรรมของผู้ใช้รถใชถ้นนในพื้นท่ีเทศบาลตําบลโชคชยัในช่วงเทศกาลสงกรานต ์



  การเล่นนํ้าสงกรานต์ของเทศบาลตําบลโชคชัย พบว่า ส่วนใหญ่จะเล่นนํ้าสงกรานต์ตามถนน

สายรองในหมูบ้่านชุมชนจะไม่เห็นมาเล่นบนถนนสาย 24 เพราะเห็นว่าเป็นถนนสายหลัก รถสัญจรไปมามาก

กลัวไม่ปลอดภัยกลัววัยรุ่นเมาส่วนมากเห็นรถว่ิงเร็ว กลัวเกิดความไม่ปลอดภัยในการเล่นนํ้าสงกรานต์ และเห็น

ว่ามีจุดต้ังด่านตรวจ  และทางเทศบาลไม่มกีารแบ่งโซนการเล่นนํ้าที่ชัดเจน   การเกิดอุบัติเหตุที่เกิดข้ึนมีสาเหตุ

มาจากการหลบัใน เน่ืองจากเหน่ือยล้าจากการเล่นสงกรานต์ 

-  ทัศนคติของคนทั่วไปต่อการเกิดอุบัติเหตุในพ้ืนที่เทศบาลตําบลโชคชัย 

     มีการรับทราบข้อมูลข่าวสารจะได้รับจากการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายของทางเทศบาล  
ป้ายประชาสัมพันธ์  และการเดินรณรงค์   มาตรการท่ีจะทําให้อุบัติเหตุลดน้อยลง ไม่ได้อยู่ที่จุดหรือด่านเพียง

อย่างเดียว ต้องเน้นที่ตัวบุคคลด้วย ต้องใส่ใจในการขับข่ี  เน้นที่ความปลอดภัย  การปลูกฝังจิตสํานึก  น่าจะมี
การอบรมเรื่องความปลอดภัยในช่วงก่อนเทศกาล อีกสาเหตุหน่ึงของการเกิดอุบัติเหตุ คือ  รถบรรทกุว่ิงในช่วง

เทศกาล  ควรมีมาตรการห้ามรถบรรทุกว่ิงในช่วงเทศกาล   ทางชุมชนไม่ขายสุราให้กบัเยาวชน  และมีการขาย
เป็นเวลา  ซึ่งสามารถควบคุมได้เป็นอย่างดี    มีเจ้าหน้าทีตํ่ารวจคอยตรวจตรา  ใสใ่จ  ดูแลประชาชน 

 
สรุปผลการดําเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 สภาพปัญหาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของพ้ืนที่เทศบาลตําบลโชคชัยพบว่ามีประชาชนสัญจรไปมาเป็น

จํานวนมากส่วนใหญ่เป็น รถยนต์ รถจักยานยนต์ การเกิดอุบัติเหตุใหญ่อยู่บนถนนสายรองมากกว่าถนนสาย

หลักหมายเลข 24 สาเหตุ คือ เมาแล้วขับ  ประชาชนไม่เคารพกฎจราจร  ไม่มีนํ้าใจต่อเพ่ือนร่วมทาง   
 รูปแบบการต้ังจุดตรวจให้บริการประชาชน  ก่อนที่จะมีการต้ังด่านทางเจ้าหน้าที่ตํารวจมีการจัดอบรม

ให้แก่อปพร.  เจ้าหน้าที่เทศบาลตําบล อาสาสมัคร ประชาชนทั่วไป ร่วมกับ เทศบาลตําบล โรงพยาบาล จัด
อบรมในเรื่องการช่วยเหลือ ป้องกันสาธารณภัย การใช้อุปกรณ์ การให้บริการประชาชน การพูดต่อประชาชน  
การจัดอบรมจะจัดข้ึน 1ครั้ง/ปี และจัดอบรมทบทวนความทักษะและความรู้ก่อนถึงเทศกาล 1 วัน  ก่อนถึง

เทศกาลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สถานีตํารวจภูธร โรงพยาบาล เจ้าหน้าที่เทศบาล อปพร. อาสาสมัคร 
เจ้าหน้าที่จากมูลนิธิพุทธรรม จะมีการประชาคม ปรึกษา วางแผนข้อตกลงและการปฏิบัติงานร่วมกัน  การต้ัง
จุดบริการประชาชน หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ได้แก่ เจ้าหน้าที่ตํารวจ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อปพร. โรงพยาบาล 
เจ้าหน้าที่อบต. และมีวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีต้ังจุดบริการอยู่ข้างๆ เพ่ือให้บริการซ่อมรถด้วย  เมื่อเกิด

อุบัติเหตุจะประสานงานไปยังเจ้าหน้าที่มูลนิธิพุทธรรม31 ให้เข้าไปดูแล และช่วยเหลือผู้บาดเจ็บเบ้ืองต้นก่อน

นําส่งโรงพยาบาล  หน้าที่หลักของเจ้าหน้าที่จุดบริการประชาชน จะให้บริการเรื่องสอบถามทาง บริการอาหาร 
เครื่องด่ืม ผ้าเย็น ห้องนํ้า จุดหยุดรถเพ่ือพักผ่อน  และก่อนถึงเทศกาลจะมีการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ลด

อุบัติเหตุและขับขี่อย่างปลอดภัยโดยการติดป้าย รถประชาสัมพันธ์ หอกระจายข่าว วิทยุชุมชน  มีการจํากัด

ความเร็วของรถที่ขับขี่บนถนนสาย24 อยู่ในอัตรา 90 กิโลเมตร/ช่ัวโมง และในเขตชุมชน 60 กิโลเมตร/ช่ัวโมง 



 เทศบาลฯ ดําเนินการต้ังจุดตรวจและบริการประชาชน ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน พ.ศ. 
2555  มีจํานวน 2 จุดหลัก      คือ  จุดบริการประชาชนเทศบาลตําบลโชคชัย  ต้ังอยู่ถนนสายรอง (โชคชัย-
ครบุรี)  จุดบริการประชาชน สภ.โชคชัย ร่วมกับ อ.โชคชัย และจุดบริการประชาชนวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี 
 หลังการปฏิบัติงาน หลังจากปฏิบัติการแล้วทางเทศบาลตําบลโชคชัย  จะมีการสรุปทบทวน

บทเรียน  ในการประชุมที่มีการนําเสนอข้อมูลจากผู้นําฝ่ายปกครองและฝ่ายบริหารท้องถิ่น  เพ่ือระดมหา

ข้อเสนอแนะเรื่องมาตรการชุมชน   เพ่ือนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงแก้ไขปัญหา  
  ในส่วนมาตรการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 7 วันอันตราย เทศบาลตําบลโชค

ชัย พบว่า เทศบาลตําบลโชคชัย ได้ดําเนินการต้ังจุดตรวจจุดบริการประชาชน เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการ

เกิดอุบัติเหตุทางถนน และเป็นการให้บริการประชาชนที่สัญจรไปมาให้เกิดความสะดวกสบายในการเดินทาง 
โดยได้มีมาตรการ ซึ่งเป็นวิธีการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 
2555 ให้เกิดประสิทธิภาพ โดยให้ดําเนินงานตามมาตรการ ดังน้ี 

 -  มาตรการด้านบริหารจัดการ  โดยมีการประชุมร่วมกันในหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 -  มาตรการด้านการบังคับใช้กฎหมาย   เน้นเร่ืองการจําหน่ายสุรา โดยห้ามร้านค้าจําหน่ายสุรา

นอกเวลาที่กําหนดและห้ามจําหน่ายแก่เด็กและเยาวชน โดยเฉพาะในถนนสายหลัก แต่ถนนสายรองให้

จําหน่ายในเวลาที่กําหนดเท่าน้ัน  และเรียกตรวจรถว่ามีการเมาแล้วขับหรือไม่ หรือมีการดัดแปลงรถ  ไม่สวม
หมวกนิรภัย 
   -  มาตรการด้านสังคม ขอความร่วมมือกับโรงงานต่างๆ ให้งดใช้รถในช่วงเทศกาล 
       -   มาตรการด้านวิศวกรรมจราจร  ไม่มีมาตรการท่ีชัดเจน 
       -   มาตรการด้านประชาสัมพันธ์  ทําหนังสือถึงร้านค้าและการประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย 
      -   มาตรการด้านบริการการแพทย์ฉุกเฉิน กู้ชีพ กู้ภัย 
  ด้านปัญหาและอุปสรรคพบว่าทางเทศบาลไม่มีเวทีการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประสานงานใน

พ้ืนที่ทําให้เกิดความไม่เข้าใจตรงกัน  
  
ประมวลข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเก่ียวกับการต้ังเต็นท์และจุดบริการจากการศึกษาครั้งนี้ 
ข้อเสนอแนะ 

1. อยากให้ยกเลิกการขายแอลกอฮอล์ ในช่วงเทศกาล เพราะจะได้ลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุซึ่ง

สาเหตุส่วนใหญ่ที่เกิดอุบัติเหตุมาจากการเมา 
2. ให้มีมาตรการห้ามรถบรรทุกว่ิงในช่วงเทศกาล เพราะถ้ารถชํารุดหรือเสียในช่วงเทศกาล อาจทํา

ให้รถที่สัญจรไปมาติดขัดได้ 
3. อยากให้มีสถานที่อํานวยความสะดวกท่ีต้ังเป็นจุดถาวรให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนเข้ามาใช้บริการ เพ่ือ

ได้มาพักผ่อน พักรถไปในตัวด้วย แต่ก็อยากให้มีบริการมากกว่าน้ี เพ่ือสามารถให้ผู้บริการนําไปใช้

ต่อได้ในช่วงเดินทางที่ไม่ใช่เฉพาะช่วงเทศกาลสงกรานต์ 



4. การรณรงค์ให้ทุกคนมีความไม่ประมาท รักษากฎระเบียบ และเตือนสติ มีความระมัดระวังให้กับ

ผู้ใช้รถใช้ถนน 
5. ปลูกค่านิยมที่ถูกต้องเก่ียวกับการขับข่ีปลอดภัยให้กับเยาวชนและอยากให้หน่วยงานทุกหน่วยงาน  

ออกมาให้บริการกับประชาชนหลายๆบริการ  เช่น  มีที่นอนระหว่างทาง  มีต้นไม้ร่มเย็น  จะได้
เป็นสถานที่ในการพักผ่อนอย่างเหมาะสมกว่าน้ี 

6. อยากให้ส่งเสริมไม่ให้ผู้ขับรถเมาไม่ขับ อยากให้มีการรณรงค์มากขึ้น ขับรถไม่ประมาท 
 
 
ข้อคิดเห็นเก่ียวกับการต้ังเต็นท์และจุดบริการ 

1. ควรมีไว้เพ่ือสอบถามเส้นทาง สวัสดิการ ปฐมพยาบาลจากทีมแพทย์  
2. จุดบริการไม่มีสิ่งอํานวยความสะดวกแก่ผู้ที่เข้ามาใช้บริการถนนสายนี้เท่าที่ควร ประชาชนจะเข้า

ใช้บริการตามป๊ัมนํ้ามันระหว่างทางมากกว่า เพราะมีทั้งห้องนํ้าที่สะอาด อาหาร เคร่ืองด่ืม

มากมายให้เลือกซื้อในร้านสะดวกซื้อ ทั้งยังมีพ้ืนที่ให้จอดพักรถได้มากกว่าจุดบริการประชาชนซึ่ง

เป็นจุดของเจ้าหน้าที่เองด้วย 
3. ช่วยลดอุบัติเหตุได้บ้าง  มีการบังคับใช้กฎหมายในทางจราจร เพราะถ้าไม่มีการใช้กฎหมาย 

อาจจะเกิดความเสียหายมากกว่าน้ีก็ได้  เพราะส่วนใหญ่คนที่ประสบเหตุ ก็คือเหย่ือ ลูกหลง 
4. ควรจัดต้ังในพ้ืนที่กว้างๆ และเพียงพอสามารถบริการได้สะดวก  และควรต้ังในบริเวณที่มองเห็น

ง่าย มีแสงสว่างเพียงพอ 
5. การมีจุดบริการจะช่วยให้ผู้ขับขี่เกิดความสบายใจ ถ้าหากเกิดอะไรขึ้นก็อุ่นใจได้ว่ามีคนคอยให้

ความช่วยเหลือ แต่การต้ังจุดบริการก็เป็นเพียงการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ ถ้าจะให้ดีเสนอให้มี

การทํางานกับพฤติกรรมของคนโดยมีการอบรมให้ความรู้  
6. ไม่ควรเพ่ิมกิจกรรมใหม่ๆ นอกเหนือจากที่มีอยู่ เน่ืองจากไม่ค่อยมีประชาชนมาใช้บริการ ซึ่งจะทํา

ให้สิ้นเปลืองงบประมาณ ทั้งบริการบางอย่างเจ้าหน้าที่ยังใช้กันเองเสียส่วนใหญ่ 
7. การต้ังด่านหรือต้ังจุดบริการต่างๆ ขึ้นมาบางคร้ังก็ไม่ช่วยอะไรเลย เพราะยังคงเห็นผู้ที่เฝ้าด่านเอง

จัดกลุ่มกัน รวมกันด่ืมสุรา 
ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 
 -  เทศบาลตําบลโชคชัย  ควรมีงบประมาณในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุอย่างจริงจัง 
โดยเน้นกระบวนการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม หรือ จัดเวทีประชาคม หาความร่วมมือจากประชาชนใน

การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ  
- เทศบาลตําบลโชคชัย ควรเน้นกระบวนการบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทําผิดกฏจราจร ประกอบกับ 

เน้นกระบวนการปลูกฝังจิตสํานึกทางจราจรให้กับประชาชนในพ้ืนที่   
-  การทํางานควรมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานในพ้ืนที่  

 



ความต้องการสนับสนุนจากส่วนกลาง 
 - ต้องการให้มีการสนับสนุนในเร่ืองของงบประมาณในการต้ังจุดบริการ 
 - ต้องการความสนับสนุนเคร่ืองอุปโภคบริโภคจากห้างร้านต่างๆในพื้นที่  (เมื่อก่อนมีการ

สนับสนุนเป็นจํานวนมากแต่ในปัจจุบันลดลง) 
 - ต้องการให้สนับสนุนอุปกรณ์การซ่อมรถ 
 - การปรับปรุงสภาพถนนที่ชํารุดให้ใช้งานได้  ให้สามารถพร้อมใช้งานได้ตลอด 
 - อยากให้มีพยาบาล เจ้าหน้าที่ตํารวจ และเจ้าหน้าที่จากอําเภอมาช่วยดูแลในจุดบริการ 
 - อยากได้รถกู้ชีพ กู้ภัย หน่วยเคลื่อนที่เร็ว 
 

กรณีศึกษา 

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใหม่ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา 

จิราภรณ์ ประธรรมโย 

 การศึกษาในกรณีศึกษานี้มีขอบเขตเน้ือหาได้มีการศึกษาทัง้เชิงคุณภาพและปริมาณในการเก็บข้อมูล

ในพ้ืนที่ อบต.บ้านใหม่  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา มีกลุม่เป้าหมายเป็น 

• ผู้บริหารและอบต.บ้านใหม่  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 

• เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ ได้แก่  อปพร.  ตํารวจบ้าน  ในพ้ืนที่อบต.บ้านใหม่  อําเภอหนองบุญมาก  
จังหวัดนครราชสีมา 

• ผู้ใช้รถใช้ถนน ได้แก่ ผู้มาใช้บริการจุดตรวจ และประชาชนในพ้ืนที่อบต.บ้านใหม่  อําเภอหนองบุญ

มาก  จังหวัดนครราชสีมา 

 วิธีการในการศึกษา ใช้การสังเกต  สัมภาษณ์เชิงลึก  การสนทนากลุ่มแบบเฉพาะเจาะจงในกลุ่ม
ผู้ปฏิบัติงาน  การศึกษาข้อมูลจากเอกสาร  การใช้แบบสอบถาม และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 การสัมภาษณ์เชิงลึก  ทีมวิจัยได้สร้างเครื่องมือในการสัมภาษณ์คือ แบบสอบถาม  โดยแยกเป็น 
3  ชุด  เพ่ือสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง  3 กลุ่มตัวอย่าง  คือ ผู้บริหารอบต.บ้านใหม่  เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการใน

พ้ืนที่อบต.บ้านใหม่ และภาคประชาสังคม  ที่อยู่ในพ้ืนที่การต้ังจุดตรวจจุดบริการประชาชน ร่วมทั้งได้ไป

สอบถามประชาชนในพ้ืนที่โดยประเด็นคําถามในการสัมภาษณ์ของ ได้แก่  ข้อมูลพ้ืนฐานอบต.บ้านใหม่  ชุด
ความรู้เชิงกระบวน  ผลลัพธ์ของการดําเนินกิจกรรม และงบประมาณที่ใช้ในการดําเนินกิจกรรมการต้ังจุด

ตรวจจุดบริการ ตลอดจนการสนับสนุนการองค์กรภาคีเครือข่ายในการดําเนินกิจกรรม เช่น คู่มือปฏิบัติการ 
การอบรมให้ความรู้ก่อนปฏิบัติการ วัสดุอุปกรณ์การต้ังจุดตรวจ และงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดําเนิน

กิจกรรม  ซึ่งการต้ังจุดตรวจจุดบริการประชาชนของอบต.บ้านใหม่ มี 1 จุด คือ ต้ังอยู่ห่างจาก อบต.บ้านใหม่ 



ประมาณ 600 ม. (เป็นจุดที่ลงเนินจากหน้า อบต.)  ทั้งน้ีทีมวิจัยจึงได้ไปสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารท้องถิ่น 
เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ และภาคประชาชนที่อยู่บริเวณจุดตรวจ  เพ่ือเป็นการตรวจข้อมูลให้เกิดความสมบูรณ์

มากย่ิงขึ้น และข้อมูลที่เป็นจริง โดยทีมวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงดําเนินการสัมภาษณ์ โดยแบ่งออกเป็น 3 
กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้บริหารท้องถ่ิน  กลุ่มเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ และภาคประชาชน  ในแต่ละกลุ่มจะมีผู้

สัมภาษณ์ 1 คน และผู้จดบันทึก 1 คน  ส่วนการสัมภาษณ์หลังจากการสัมภาษณ์   กลุ่มวิจัยนําข้อมูลมาเรียบ
เรียง  ตรวจสอบข้อมูลของผู้ให้สัมภาษณ์  วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล  และสรุปเป็นข้อมูลเบ้ืองต้น  ทั้งน้ี

จะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลการสัมภาษณ์ของแต่ละบุคคลและหน่วยงาน  แต่ทีมวิจัยจะนํามาสรุปเป็นข้อมูลโดย

แยกตามประเด็นคําถาม และแยกเป็นกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มตัวอย่าง เพ่ือนําเสนอข้อมูลให้ทีมวิจัยทุกคน

รับทราบ  เพ่ือไม่ให้เกิดอคติต่อข้อมูลและกลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูล 
 การสนทนากลุ่ม (Focus Group) การเก็บรวบรวมข้อมูลของประชาชนตําบลบ้านใหม่  ทีมวิจัย
ใช้วิธีการ Focus Group  โดยใช้คําถามที่ทีมวิจัยร่วมกันคิด   และเลือกการเก็บข้อมูลเป็นกลุ่มพ้ืนที่หมู่บ้าน
ทั้งหมด  3  กลุ่มพ้ืนที่  คือ กลุ่มผู้บริหารท้องถิ่น กลุ่มเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ และกลุ่มประชาชน  ทั้งน้ีการทํา 
Focus Group  จะแบ่งเป็นกลุ่มย่อย ๆ กลุ่มละประมาณ 3 – 4 คน และมีผู้ดําเนินการสนทนา 1 คน (ดังภาพ
ที่ 1)  โดยมีทีมวิจัยอีกส่วนหน่ึงทําการบันทึกข้อมูลลงในสมุดบันทึก  และเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการก็มีการสรุป
ข้อมูลให้ผู้เข้าร่วมเวทีฟัง จากน้ันนํามาสรุปเป็นข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนตามประเด็นคําถาม (ดังภาพ) 
 

 

 

 

 

 

ภาพ   การเก็บรวบรวมข้อมูล ของประชาชน

ตําบลบ้านใหม่ 

 การเก็บข้อมูลจากเอกสาร ทีมวิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ของพ้ืนที่กรณีศึกษาเปรียบเทียบ ปี 2554 และ 2555 จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ และทบทวน
เอกสาร หนังสือ บทความ งานวิจัยที่เก่ียวข้อง เป็นต้น 
   การสังเกตอย่างมีส่วนร่วม  ทมีวิจัยได้ทําการเดินทางเพ่ือสํารวจกิจกรรมการป้องกันอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ อบต.บ้านใหม่ และการสังเกตพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนในพ้ืนที่ในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ ตลอดจนการคิดค้นหารูปแบบการดําเนินกิจกรรมอย่างมีส่วนร่วม และนวัตกรรมการต้ังจุดตรวจจุด
บริหารแบบใหม่ 
  การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล จากการดําเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการที่วางไว้    ทีม
วิจัยจึงได้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจาะลึก สนทนากลุม่ สังเกตอย่างมีส่วนร่วม และศึกษาเอกสารผลการ



ดําเนินงานการต้ังจุดตรวจจุดบริการ ปี 2554 จากน้ันทีมวิจัยก็ได้มาร่วมกันสรุปข้อมูล โดยการจําแนกประเภท
ข้อมูลเป็นหมวดหมู่ตามกลุ่มผู้ให้ข้อมลู จากน้ันนําข้อมูลมาวิเคราะห์ควบคู่บริบทพ้ืนที่อบต.บ้านใหม่  อําเภอ
หนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา  

 

ผลการศึกษา 
 

 การศึกษาโครงการสํารวจพ้ืนที่กรณีศึกษาการต้ังจุดตรวจ/จุดบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ กรณีถนนสาย 24 (จากเต็นท์ สู่เชิงรุก) โดยใช้แบบสัมภาษณ์เจาะลึก สนทนากลุ่ม 

และและศึกษาจากเอกสารสรุปผลการดําเนินงาน ประจําปี 2554  เป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมข้อมูลจาก 

ผู้บริหารท้องถ่ิน เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ ผู้ใช้รถใช้ถนน ในพ้ืนที่อบต.บ้านใหม่  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัด

นครราชสีมา  ผู้ศึกษาได้นําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์  และได้นําเสนอผลการศึกษา โดยแบ่งออกเป็น   ดังนี้ 

 

การศึกษาข้อมูลบริบทองคก์ารบริหารส่วนตําบลบ้านใหม่ อําเภอหนองบุญมากจังหวัดนครราชสีมา 

 

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใหม่ เป็นหน่วยบริการราชการส่วนท้องถิ่นรูปแบบใหม่ จัดต้ังขึ้น

ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) ซึ่งประกาศ

ใน ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 20 ธ.ค 2542 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใหม่ มีสถานะเป็นนิติบุคคล 
สามารถทํานิติกรรมสัญญาหรือการก่อหน้ีผูกพันตลอดจนปฏิบัติการอ่ืนๆให้มีผลบังคับตามกฎหมายทุกกรณี 

 สภาพทั่วไป ทําเลท่ีต้ังตําบล ตําบลบ้านใหม่มีเขตต้ังอยู่อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ

อําเภอ หนองบุญมาก ห่างจากตัวอําเภอประมาณ 1 กิโลเมตร ตามทางหลวงแผ่นดินสายโชคชัยเดชอุดม 

บริเวณกิโลเมตรที่ 24-26  

 อาณาเขตตําบล: ตําบลบ้านใหม่ มีอาณาเขตติดต่อกับองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นอ่ืนๆดังน้ี  

       ทิศเหนือ ติดต่อ องค์การบริหารส่วนตําบลสารภีและลุงเขว้า  

       ทิศใต้ ติดต่อ องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหัวแรต  

       ทิศตะวันออก ติดต่อ งค์การบริหารส่วนตําบลไทยเจริญ   

       ทิศตะวันตก ติดต่อ องค์การบริหารส่วนตําบลแหลมทอง 

โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากกึ่งกลางถนนสายสารภี- ไทยเจริญ บริเวณพิกัด TB 182356 ไปทางทิศ

ตะวันออก ผ่านทุ่งนาบ้านใหม่สมบูรณ์ ตําบลบ้านใหม่ ผ่านทุ่งคลองนาใน บริเวณพิกัด TB 196349 ผ่านทุ่งนา

บ้านทุ่งหัวขวาน ตําบลสารภี สิ้นสุดที่คลองเมือง บริเวณพิกัด TB 225345 รวมระยะทางด้านทิศเหนือ

ประมาณ 4.6 กิโลเมตร   



ทิศตะวันออก ติดต่อกับตําบลไทยเจริญ อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา โดยมีแนวเขต

เร่ิมต้นจากคลองเมือง บริเวณพิกัด TB 225345 ไปทางทิศใต้ผ่านทุ่งนาของหมู่บ้านปรางค์ประเสริฐ ถึงคลองคู

เก่า ถึงคลองน้อย บริเวณพิกัด TB 234304 ของบ้านคลองเมือง ตําบลบ้านใหม่ อําเภอหนองบุญมาก ถึงคลอง

เมือง บริเวณพิกัด TB 226304 ไปทางทิศใต้ตามแนวคลลองเมือง สิ้นสุดที่สะพานคลองเมือง (ช่วงหลัก

กิโลเมตรที่ 28-29 บนถนนทางหลวงแผ่นดินสายโชคชัย-เดชอุดม) บริเวณพิกัด TB 224293 รวมระยะ

ทางด้านทิศตะวันออกประมาณ 8.5 กิโลเมตร  

ทิศใต้ ติดต่อกับตําบลหนองหัวแรต อําเภอ หนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา โดยมีแนวเขต

เร่ิมต้นจากสะพานคลองเมือง (ช่วงหลักกิโลเมตรที่ 28-29 บนถนนทางหลวงแผ่นดินสายโชคชัย-เดชอุดม )
บริเวณพิกัด TB 224293 ไปทางทิศตะวันตก ตามแนวก่ึงกลางทางหลวงแผ่นดินสายโชคชัย-เดชอุดม ผ่าน

คลองเมืองบ้านใหม่อุดม ตําบลบ้านใหม ่ สิ้นสุดที่ถนนทางหลวงแผ่นดินสายโชคชัย-เดชอุดม (บรรจบกับทาง

เกวียนเก่า ช่วงหลักกิโลเมตรที่ 23-200) บริเวณพิกัด TB 176308 รวมระยะทางทิศใต้ประมาณ 6 กิโลเมตร  

ทิศตะวันตก ติดต่อกับตําบลแหลมทอง อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา โดยมีแนวเขต

เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินสายโชคชัย-เดชอุดมบริเวณพิกัด TB ไปทางทิศเหนือตามแนวคลองเมือง บริเวณ

พิกัด TB ไปทางทิศตะวันออกผ่านทุ่งนาของหมู่บ้านคลองเมือง ตําบลบ้านใหม่TB 234304 ไปทาง ทิศเหนือ

ตามแนวคลองน้อยและคลองเมือง ถึงคลองคูเก่า บรรจบกับคลองน้อยและคลองเมืองบริเวณพิกัดTB 235316 

ไปทางทิศตะวันอกตามแนวคลองคูเก่า บริเวณพิกัด TB 243317 ไปทางทิศเหนือตามแนวคลองคูเก่า บริเวณ

พิกัดTB 243324 ไปทางทิศตะวันตกตามแนวคลองขุด บรรจบกับคลองเมือง สิ้นสุดที่คลองเมือง บริเวณพิกัด 

TB 225345 รวมระยะทางด้านทิศตะวันตกประมาณ 8.5 กิโลเมตร 

ประชากรในพ้ืนที่   จํานวนประชากรและความหนาแน่นประชากร ประมาณ 4,934 คน แยก

เป็นชาย 2,427 คน หญิง 2,356 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 108 คน/ตารางกิโลเมตร จํานวนครัวเรือน 992 

ครัวเรือน (หมายเหตุ : * เป็นข้อมูลจากการสํารวจ จปฐ. ประจําปี 2551)  

 
สภาพปัญหาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

  ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จะมีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน เป็นช่วงเวลาที่มีประชาชน

จํานวนมากใช้รถใช้ถนนในการเดินทางกลับภูมิลําเนา เดินทางไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ และท่องเที่ยวเล่น

นํ้าสงกรานต์ เป็นผลให้ปริมาณการใช้รถใช้ถนนบนทางหลวงสายต่างๆ มีเป็นจํานวนมาก รวมท้ังการจัดเลี้ยง

สังสรรค์ ทําให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าช่วงปกติ  ถนนทางหลวงหมายเลข 24 ระหว่าง

จังหวัดนครราชสีมา – จังหวัดบุรีรัมย์  ส่วนถนนสายรอง คือ  ถนนเส้นในหมู่บ้านต่างๆ  สภาพถนนเป็นเนินลง

มอ เวลาฝนตก ถนนจะลื่นมาก 

 จุดเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุน้ัน  



 จุดที่ 1  เส้นทางเกิดอุบัติเหตุหน้าอําเภอจากป๊ัมทางแยกถงึหน้าอบต.บ้านใหม่ไทยเจริญ 

ส่วนมากอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นกับคนในชุมชน สาเหตุหลักมาจากการหลับในเหตุการณ์ล่าสุดเด็กในชุมชนสามคน

ได้ยืนรอรถอยู่ถูกคนหลับในขับมาชนตายทั้งสามคน 

 จุดที่ 2  บริเวณยูเทินตรงหน้าม.บ้านใหม่ไทยเจริญเป็นสถานที่ที่มักเกิดอุบุติเหตุสาเหตุหลักเกิด

จากการเมาสุรา 

 ลักษณะถนนในสาย 24 เขต อ.บ้านใหม่ไทยเจริญเป็นลักษณะมอมีบริเวณเป็นจุดสูงที่สามารถ

มองเห็นรถที่กาํลังว่ิงมาได้อย่างชัดเจน  บริเวณสี่แยกบ้านแม่จินดาทําแสงสว่างไม่เพียงพอในเวลากลางคืนทํา

ให้เกิดอันตรายเวลาที่คนงานเลิกงานในช่วงกลางดึกมักต้องเสียชีวิตจากการถูกรถชนเน่ืองจากแสงสว่างไม่
เพียงพอทําให้รถที่สญัจรผ่านไปมาไม่เห็น 

 อุบัติเหตุที่เกิดข้ึนจะเกิดบริเวณอบต.บ้านใหม่ จะเป็นอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆ สําหรับสถิติอุบัติเหตุ

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2553-2555 แสดงในตารางที่ 3.1 

  ตารางที่ สรุปสถิติอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 7 วันอันตราย  ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2553-2555  

ปี พ.ศ. การเกิดอุบัติเหตุ  

(จํานวนคร้ัง) 

บาดเจ็บ (คน) เสียชีวิต (คน) 

2553 3 2 - 

2554 2 1 - 

2555 1 1 - 

  ที่มา: สํานักปลัด อบต.บ้านใหม่ (พฤษภาคม 2555 

  จากสถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจะพบว่า  ในปีพ.ศ.2553 เกิดอุบัติเหตุ 3 ราย  บาดเจ็บ 2  ราย ไม่มี

ผู้เสียชีวิต  ในปีพ.ศ.2554 เกิดอุบัติเหตุ 2 ราย  บาดเจ็บ 1  ราย ตาย 0 คน  และในปีพ.ศ.2555 เกิดอุบัติเหตุ 

1 ราย  บาดเจ็บ 1  ราย ตาย 0 คน  เมื่อเปรียบเทียบกันจะเห็นว่าในปีพ.ศ.2555  สถิติการเกิดอุบัติเหตุมี

จํานวนการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บและเสียชีวิตลดลง 

  สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่ในพ้ืนที่ตําบลบ้านใหม่ 
  1) ปัจจัยด้านคน 

  - ความสามารถในการขับขี่ยานพาหนะลดลงจากการด่ืมของมึนเมา  

  - สภาพร่างกายไม่พร้อมในการควบคุมรถ เน่ืองจากความอ่อนเพลียจากการขับขี่รถเป็นเวลานาน 

  - ไม่ทําตามกฎจราจร ว่ิงย้อนศร ไม่ทําตามป้ายสัญญาณ   

  - ขับรถด้วยความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกําหนด 



  2) ปัจจัยด้านยานพาหนะ 

   - 

  3) ปัจจัยด้านถนน 

  - ไม่สวมหมวกกันน๊อค 

  4) ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับการเกิดอุบัติเหตุ 

  - แสงสว่างไม่เพียงพอเพราะบางจุดไม่มีไฟฟ้า 

         - สภาพภูมิอากาศ เช่น ฝนตกทําให้ถนนลื่น 

  -  ไม่มีไฟเตือนในช่วงลงมอ 
 

รูปแบบการต้ังจุดตรวจให้บริการประชาชน 

      การต้ังจุดบริการประชาชนของอบต.บ้านใหม่  อยู่ห่างจาก อบต.บ้านใหม่ ประมาณ 600 ม. (เป็น

จุดที่ลงเนินจากหน้า อบต.) ดังภาพ   

  

  

 

 

 

ภาพ จุดต้ังเต็นท์บริการของอบต.บ้านใหม่ 

พนักงาน เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครที่เข้าประจําเต็นท์ ผ่านการกระบวนการเรียนรู้เก่ียวกับความ

ปลอดภัยทางถนนดังน้ี 

  -  กลุ่มประชาสังคมผ่านการอบรมโครงการถนนสีขาว อมรบปีละหน่ึงครั้งตามงบที่อําเภอให้มา  

  -  อปพร. ผ่านการอบรมอบรมการกู้ภัย อบรมอปพร.  อบรมเร่ืองจราจร การรักษาความ

ปลอดภัยมีการซ้อมแผนการป้องกันอุบัติเหตุหมู่ ป้องกันสารเคมี  ได้เข้าร่วมประชาคม วางแผนในการต้ังจุด

หน่วยบริการประชาชน  งบประมาณได้มาจากทาง อบต.บ้านใหม่ กองทุนของชาวบ้าน 

  - อาสาสมัครตํารวจบ้าน  ผ่านการอบรมตํารวจบ้าน  การปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น  อบรมที่ค่าย

ลูกเสือวนานุรักษ์  จังหวัดนครราชสีมา 

 

บุคลากร/เครือข่ายที่ร่วมปฏิบัติการในจุดตรวจ จุดบริการ 



  -  สถานีตํารวจภูธรหนองบุญมาก   

  -  เจ้าหน้าที่จาก รพสต.บ้านใหม่ 

  -  โรงพยาบาลหนองบุญมาก  มีบทบาทในการมาเข้าอบรมให้ความรู้ในการอบรบการปฐม

พยาบาล   

 

ผลลัพธ์ของการดําเนินงาน 

  หลังจากปฏิบัติการแล้วทางองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใหม่และภาคประชาสังคม     จะมีการ

สรุปทบทวนบทเรียน ในการประชุมที่มีการนําเสนอข้อมูลจากผู้นําฝ่ายปกครอง  ภาคประชาสังคมและฝ่าย
บริหารท้องถ่ิน  เพ่ือระดมหาข้อเสนอแนะเร่ืองมาตรการชุมชน   เพ่ือนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงแก้ไขปัญหา ซึ่ง

อาจจะมีการร่วมกันสรุปบทเรียนผลการทํางาน และประเมินผล จากปีที่ผ่านมา พบว่า  การต้ังจุดบริการในปี 

2555  ได้มีการปรับเปลี่ยนสถานที่ต้ังจุดบริการซึ่งเดิมจะต้ังบริเวณหน้า อบต.บ้านใหม่  แต่ในปีน้ีย้ายจากจุด

เดิมมาประมาณ 600 เมตร  เน่ืองจากจุดเดิมเป็นเนินและเป็นจุดเสี่ยงไม่ค่อยมีผู้เข้าไปใช้บริการเพ่ิมกิจกรรม 

เช่น บริการนวด  และบริการนํ้าเพ่ือสุขภาพ ของกลุ่มสตรีแม่บ้าน  มีการเข้มงวดในจุดต่างของหมู่บ้าน และ

การจําหน่ายสุรา 

     ผู้มาใช้บริการ  แสดงดังตาราง  

     ตาราง แสดงจํานวนผู้มาใช้บริการในจุดบริการของอบต.บ้านใหม ่

ปี พ.ศ. การให้บริการ* ห้ามเหตุทะเลาะวิวาท 

2553 25 2 

2554 30 - 

2555 35 3 

    ที่มา: สํานักปลัด อบต.บ้านใหม่ (พฤษภาคม 2555) 

   * บริการพักรถ  ด่ืมนํ้า  กาแฟ โอวัลติน  บริการถามทางและการจราจร 

    

งบประมาณที่ใช้ในการดําเนินกิจกรรมการต้ังจุดตรวจจุดบริการและส่วนที่เก่ียวข้อง 

  1)  โครงการรณรงค์ให้ความรู้ เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ต้ังไว้  20,000 บาท   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และการมีส่วนร่วมแก่ประชาชนในพ้ืนที่ ให้มีวินัยจราจร

และปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน 



  2)  ค่าใช้จ่ายในการทบทวนเครือข่าย  อปพร.  บ้านใหม่  ต้ังไว้  100,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่า

ฝึกอบรมทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ตามนโยบายการเพ่ิมศักยภาพของสมาชิก อพปร. 

 

การสนับสนุนจากองค์กรภาคีเครือข่ายในการดําเนินกิจกรรม 

  องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใหม่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ ภาค

ประชาชน ได้สนับสนุน บุคลากร อาสาสมัครตํารวจชุมชนตําบลจากคนในหมู่บ้านที่จัดต้ังขึ้นเพ่ือเป็นแนวร่วม

และกําลังเสริมในการแบ่งเบาหน้าที่ของตํารวจ  ในการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ และได้รับการสนับสนุน เงินจาก

กองทุนหมู่บ้านในการจัดซื้ออาหาร  เคร่ืองด่ืม 
  

มาตรการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต ์7 วันอันตราย องค์การบรหิารส่วนตําบลบ้านใหม่  

 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใหม่  ได้ดําเนินการต้ังจุดตรวจจุดบริการประชาชน เพ่ือป้องกัน

และแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และเป็นการให้บริการประชาชนที่สัญจรไปมาให้เกิดความ

สะดวกสบายในการเดินทาง โดยได้มีมาตรการ ซึ่งเป็นวิธีการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2555 ให้เกิดประสิทธิภาพ โดยให้ดําเนินงานตามมาตรการ ดังน้ี 

 

 มาตรการด้านบริหารจัดการ 

 เริ่มต้นจากคําสั่งของรัฐบาล ส่งลงมาที่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ทําหนังสือสั่งให้ผู้บริหาร

ท้องถิ่น ได้แก่ นายก อบต. ให้ดําเนินการต้ังจุดตรวจจุดบริการประชาชนในการสัญจรผ่านไปมาในช่วงเทศกาล

สงกรานต์ เพ่ือใช้ป้องกันแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในพ้ืนที่ จากนั้น นายก องค์การบริหารส่วนตําบล ก็ได้

เชิญหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมาเข้าประชุมร่วมกัน ได้แก่ ภาคประชาสังคม กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 

อส.อบต. อสม อปพร. ในการวางแผนการตั้งจุดตรวจจุดบริการในช่วงเทศกาล และได้แต่งต้ังคณะทํางาน

บูรณาการการต้ังจุดตรวจจุดบริการโดย นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใหม่เป็นประธาน ตามแผนปฏิบัติ
การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2555 จังหวัดนครราชสีมา จากการ

สัมภาษณ์ นายสรร  ฉัตรวีรกุล ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใหม่  ได้มีการจัดสรร/ใช้งบประมาณ เพ่ือ

เป็นค่าใช้จ่ายใช้การปฏิบัติตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุตามท้องถนน   ขององค์การบริหาร

ส่วนตําบลบ้านใหม่  ที่ต้ังงบประมาณในแผนนโยบายส่วนการต้ังจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

ประจําปี 2555 ของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใหม่  20,000 บาท ในส่วนเบ้ียเลี้ยง/ค่าตอบแทน

ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  รวมกับหมวดอาหารเคร่ืองด่ืม ที่มีเบิกค่าตอบแทนในการ

ปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  นายละ 200.-บาท   ซึ่งเป็นจํานวนเงิน ไม่มีความ

เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่อาสา เพราะค่อนข้างน้อยซึ่งอาจไม่เทียบเท่าได้กับการเสียสละ

เวลาส่วนตัว/ครอบครัวของเจ้าหน้าที่     ในขณะที่ต้องการเห็นผู้เดินทางสัญจรไปมาเดินทางอย่างมีสวัสดิภาพ 

ส่วนการสนับสนุนส่วนอ่ืนๆในการดําเนินกิจกรรม นับว่างบประมาณมีน้อย ยังไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรรมที่



หลากหลายและเต็มที่ได้เท่าไรนัก โดยทางองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใหม่ได้มีการแบ่งช่วงเวลาออกเป็น 2 

ช่วง  ผลัดละ 5 คน 

ช่วงที่ 1 เวลา 06.00 น. -18.00 น.  

ช่วงที่ 2 เวลา 18.00 – 06.00 น.  

โดยมีเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันช่วงเวลา ซึ่งองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใหม่ได้แบ่งจุด

ตรวจจุดบริการออกเป็น 1 จดุ ได้แก่ จุดที่ 1 ต้ังจุดตรวจจุดบริการต้ังอยู่ห่างจาก อบต.บ้านใหม่ ประมาณ 600 

ม. (เป็นจุดที่ลงเนินจากหน้า อบต.) เป็นถนนสายหลัก 24  ซึ่งจะมี อปพร. เป็นกําลังหลัก  อาสาสมัครตํารวจ

บ้านและกลุ่มสตรีแม่บ้านร่วมด้วย  โดยทางอบต.จะจัดสรรงบประมาณประจําปีส่วนหน่ึงไว้เพ่ือจัดกิจกรรมน้ี
โดยเฉพาะ  และมีอีกส่วนหนึ่งได้จากจิตอาสา (ลงขัน), กองทุนหมู่บ้าน (จ่ายเบ้ียเลีย้ง อปพร.) และได้จาก

เครือข่ายงดเหล้าของจังหวัด 2,000 บาท 

   จุดบริการจะมีรูปแบบของการให้บริการประชาชน ได้แก่ การบริการให้ความรู้เรื่องเส้นทางกรณี

มีผู้มาสอบถามเส้นทางหรือหลงทาง ให้บริการท่ีพักผ่อน นํ้าด่ืม เครื่องด่ืม กาแฟ  นํ้าด่ืมเพ่ือสุขภาพจัดทําโดย

กลุ่มสตรีหมู่บ้าน  มีบริการนวดคลายความเมื่อยล้า และมีอุปกรณ์ไปอํานวยความสะดวกในเวลากลางคืน 

 

   

  

 

    

 

ภาพ  การบริการภายในจุดบริการของอบต.บ้านใหม่ 

 

 มาตรการด้านการบังคบัใช้กฎหมาย  

 ไม่มี เน่ืองจากเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการไม่มีอํานาจหน้าที่ไปจับกุม ตรวจค้น อีกทั้งในจุด

บริการไม่มีเจ้าหน้าที่ตํารวจมาน่ังอยู่ประจําจุดตรวจจุดบริหาร จึงทําให้คนที่กระทําผิดกฎหมายไม่เกิดการเกรง

กลัว มีเพียงแต่สายตรวจที่มาลงช่ือแล้วก็กลับ มีแต่ ตํารวจชุมชน ซึ่งไม่มีหน้าที่ในการตรวจจับประชาชน อีก

อย่างประชาชนในพ้ืนที่ไม่เกรงกลัว จึงทําให้มาตรการด้านการบังคับใช้กฎหมายไม่เกิดประสิทธิภาพได้เต็มที่ 

 มาตรการด้านสังคม 



 - ทางกลุ่มประชาสังคมของแม่จินดามีการทําความเข้าใจกับร้านค้าในชุมชนได้ให้ความรู้

กับแม่ค้าเกี่ยวกับการจําหน่ายสุราให้กับเด็กและเยาวชน จําหน่ายสุราในช่วงเทศกาลเป็นสิ่งผิดกฎหมาย ทําให้

แม่ค้าในชุมชนเกิดการต่ืนตัวและยอมรับในการให้ข้อมูลการจําหน่ายสุราโดยกําหนดระยะเวลาในการจําหน่าย

ในแต่ละวันซึ่งแม่ค้าและประชาชนในแต่ชุมชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเน่ืองจากผู้นําชุมชนมีความเข้มแข็ง

และให้ความสําคัญกับเร่ืองน้ี 

  

  - จัดกิจกรรมต้ังด่านหน้าชุมชนมี อพปร. มีผูนํ้าชุมชนและชาวบ้านมาประจําอยู่ใน

ด่านเพ่ือดูแลความเรียบร้อยและตรวจเส้นทางโดยไม่ได้ใช้งบประมาณจากส่วนใด 
  - มีการจัดกิจกรรมตักไข่ปลา นําเด็กๆ หนุ่มสาวในชุมชนเข้ามาร่วมงาน 

  - มีกิจกรรมการแลกของขวัญโดยการนําของที่คนในชุมชนรว่มบริจาคมาเป็นของขวัญ 

  - มีการจัดกิจกรรมเป็นจุดศูนย์รวมการเล่นนํ้าภายในชุมชนลดการออกไปเล่นนํ้านอก

ชุมชน ภายในจุดการเล่นนํ้าจะมีเคร่ืองเสียง มีของเล่น  อาหาร จัดกิจกรรมให้เด็กมีความสนุกภายในหมู่บ้าน

ถ้าเด็กในชุมชนมีสถานที่ทํากิจกรรมจะได้ไม่ต้องออกไปเล่นนอกชุมชน  

 มาตรการด้านวิศวกรรมจราจร 

 ยังไม่มีมาตรการในส่วนน้ี จากการสอบถามกับผู้บริหารท้องถ่ิน พบว่า ทางองค์การบริหาร

ส่วนตําบลไม่มีงบประมาณ ในการจัดกิจกรรมสํารวจจุดเสีย่ง จุดอันตราย หรือสภาพถนนไม่สมบูรณ ์เพราะยัง

ไม่มีงบประมาณในส่วนน้ี  

 มาตรการด้านประชาสัมพันธ ์

        การดําเนินงานเน้นในเร่ืองการประชาสัมพันธ์ของภาคประชาสังคมมีเวทีพูดคุยกัน และ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  การจัดกิจกรรมในชุมชนเป็นสิ่งที่ชาวบ้านร่วมกันคิดทุกคนจึงให้ความสําคญัและ

มองเห็นคุณค่า  ทางชุมชนมีการประชาสัมพันธ์จากหอกระจายข่าวโดยแม่จินดาเป็นผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับ

เทศกาลและการดูแลบุตรหลานให้กินเหล้าในหมู่บ้านห้ามออกนอกพ้ืนที่  และให้ผู้นําชุมชน ได้แก่ ผูใ้หญ่บ้าน 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับทราบในการต้ังจุดตรวจจุดบริการประชาชน 

และให้ประชาชนในพ้ืนที่เล่นนํ้าสงกรานต์อย่างระมัดระวัง ไม่ด่ืมสุราแล้วขับ เพ่ือเป็นการสํานึกความตระหนึก

ให้กับประชาชนในพ้ืนที่ ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้มีการเลน่นํ้าสงกรานต์ตามประเพณีที่ดีงามและคํานึงถึงความ

ปลอดภัยของตนเองและผู้อ่ืน  

 มาตรการด้านบริการการแพทย์ฉุกเฉิน กู้ชพี กู้ภัย 

 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใหม่  ยังไม่มีรถหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน อยู่ประจําใน

จุดตรวจจุดบริหารประชาชน  

 

แนวทางการดําเนนิงาน  7 วันอันตราย ของอบต.บ้านใหม่  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 



 โดยแนวทางการดําเนินงานของอบต.บ้านใหม่  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา  ได้แบ่ง

ช่วงเวลาในการปฏิบัติการต้ังจุดตรวจจุดบริการประชนออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ 

1. ระยะเตรียมการการต้ังจุดตรวจจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์   

2. ระยะปฏิบัติการการต้ังจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์   

3. ระยะประเมินผลสรุปผล/ผลลัพธ์ 

 

 ระยะเตรียมการการต้ังจุดตรวจจุดบริหารประชาชนในชว่งเทศกาลสงกรานต์ 

 จากการสัมภาษณ์ปลัดอบต.บ้านใหม่  ผู้ใหญ่บ้าน และแม่จินดา  พบว่า  ทางอบต. จะจัด

กิจกรรมนี้เป็นประจําทุกปี  ซึ่งจะเป็นการส่งหนังสือแจ้งมาจากทางอําเภอเป็นคําสั่งให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นต้ังจุดบริการประชาชนเพ่ือดูแลความปลอดภัยของประชาชนในช่วงเทศบาล  ถือเป็นงานเฉพาะกิจ

เพราะเป็นคําสั่งหรือนโยบายของภาครัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย 

 -  การวางแผนการทํางาน จะมีการประชุมเก่ียวกับการป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์   

2-3 ครั้ง  ในการประชุมประจําเดือนที่อําเภอ  หลังจากน้ันทางอบต. ก็ทําหนังสือเชิญกลุ่มตํารวจบ้าน  อปพร.

ตําบลบ้านใหม่  ตํารวจ สภ.หนองบุญมาก  และกลุ่มแม่บ้านสตรี  เข้าร่วมประชุมเพ่ือเตรียมงาน  ซึ่งการ

ดําเนินงานมีการประชุมทีมก่อนการทํางานจริง  มีการประชาสัมพันธ์จากผู้นําชุมชน       

 - กลุ่มภาคประชาสังคม มีการวางแผนงาน  “ทําอย่างไรไม่ให้ลูกหลานออกจากพ้ืนที่”   ใน

หมู่บ้านจะมีหน่วยบริการและเป็นจุดสกัดอยู่ในหมู่บ้าน มีกิจกรรมคือ  เล่นนํ้าสงกรานต์ และกิจกรรมผ้าป่า 

เจ้าหน้าที่ประจําจุด ได้แก่ ตํารวจภูธร, อปพร.และผู้นําชุมชน ก่อนเทศกาลสงกรานต์มีการประชาสัมพันธ์ 

เสียงตามสาย ป้ายเตือน และมีการประชาคม การประชุมที่ อบจ. 

 - การจําหน่ายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ มีการทําความเข้าใจกับร้านค้าในชุมชน 

  

 ระยะปฏิบัติการการต้ังจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์   
 ในช่วงขั้นปฏิบัติการเข้มข้น ( ช่วงวันที่ 11 – 17 เมษายน 2555 )  ทางอบต.และภาคประชา

สังคม  ต้ังจุดบริการประชาชนที่ให้บริการแก่ประชาชนในเขต อบต.บ้านใหม่ บนถนนสาย 24  ซึ่งจะมี อปพร. 

เป็นกําลังหลัก  อาสาสมัครตํารวจบ้านและกลุ่มสตรีแม่บ้านร่วมด้วย  โดยทางอบต.จะจัดสรรงบประมาณ

ประจําปีส่วนหน่ึงไว้เพ่ือจัดกิจกรรมนี้โดยเฉพาะ  และมีอีกส่วนหน่ึงได้จากจิตอาสา (ลงขัน), กองทุนหมู่บ้าน 

(จ่ายเบ้ียเลี้ยง อปพร.) และได้จากเครือข่ายงดเหล้าของจังหวัด 2,000 บาท 

 ระยะประเมินผลสรุปผล/ผลลพัธ ์

     ปลัดอบต.บ้านใหม่ กล่าวว่า ทางอบต.บ้านใหม่ร่วมกับภาคประชาชนและเครือข่ายที่เก่ียวข้อง  

ได้มีการถอดบทเรียนที่เกิดขึ้นในแต่และปี  เน่ืองจากการตั้งจุดบริการของทางอบต.บ้านใหม่เป็นส่วนหนึ่งของ

งานบริการประชาชนของหน่วยงานอยู่แล้ว  และเป็นการช่วยกันแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นกับ



คนในชุมชนและจากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของอาสาสมัคร  เช่น  อปพร  ตํารวจบ้าน  มีความเต็มใจที่จะ

มาปฏิบัติหน้าที่  ซึ่งทุกคนที่มาอยู่ในจุดบริการน้ีมาด้วยความเต็มใจ และมีจิตอาสา  ถึงแม้ว่าจะไม่มี

ค่าตอบแทนให้ก็ตาม 

สรุปผลการดําเนนิงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

  

การศึกษาคร้ังน้ีได้ทําการรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เจ้าหน้าที่ชุด

ปฏิบัติการ  ภาคประชาชน  ในเขตอบต.บ้านใหม่  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา  โดยใช้แบบ

สัมภาษณ์เจาะลึก สนทนากลุ่ม และศึกษาจากเอกสารสรุปผลการดําเนินงาน ประจําปี 2554 ผู้ศึกษาได้นํา

ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ และได้นําเสนอผลการศึกษา โดยแบ่งออกเป็น   ดังนี้ 

 1.การศึกษาข้อมูลบริบทองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใหม่ อําเภอหนองบุญมากจังหวัดนครราชสีมา 

   ตําบลบ้านใหม่มีเขตต้ังอยู่อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอําเภอ หนองบุญมาก ห่างจากตัว

อําเภอประมาณ 1 กิโลเมตร ตามทางหลวงแผ่นดินสายโชคชัยเดชอุดม บริเวณกิโลเมตรที่ 24-26  มีเน้ือที่

ทั้งหมดประมาณ 21,790 ไร่ หรือ 34.87 ตารางกิโลเมตร  จํานวนประชากรและความหนาแน่นประชากร 

ประมาณ 4,934 คน แยกเป็นชาย 2,427 คน หญิง 2,356 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 108 คน/ตารางกิโลเมตร 

จํานวนครัวเรือน 992 ครัวเรือน 

 2. สภาพปัญหาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

 การใช้ยานพาหนะในช่วงปกติการใช้ยานพาหนะในช่วงปกติสามารถสัญจรได้อย่างคล่องตัว ส่วน

ในช่วงเทศกาลมีรถว่ิงเป็นจํานวนมากการสัญจรติดขัดเล็กน้อย  ช่วงเทศกาลมักเกิดอุบัติเหตุมากกว่าเพราะเกิด

จากการหลับในและขับรถเร็ว 

 3. รูปแบบการต้ังจุดตรวจให้บริการประชาชน 

 ก่อนต้ังจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ได้มีการส่งเจ้าหน้าชุดปฏิบัติการอปพร. 

ผ่านการอบรมอบรมการกู้ภัย อบรมอปพร.  อบรมเร่ืองจราจร การรักษาความปลอดภัย  กลุ่มประชาสังคม

ผ่านการอบรมโครงการถนนสีขาว อมรบปีละหน่ึงครั้งตามงบที่อําเภอให้มา มีการซ้อมแผนการป้องกันอุบัติเหตุ

หมู่ ป้องกันสารเคมี  ได้เข้าร่วมประชาคม วางแผนในการต้ังจุดหน่วยบริการประชาชน  งบประมาณได้มาจาก

ทาง อบต.บ้านใหม่ กองทุนของชาวบ้าน และอาสาสมัครตํารวจบ้าน  ผ่านการอบรมตํารวจบ้าน  การปฐม

พยาบาลเบ้ืองต้น  อบรมที่ค่ายลูกเสือวนานุรักษ์  จังหวัดนครราชสีมา  

 4.มาตรการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 7 วันอันตราย อบต.บ้านใหม่ 



 อบต.บ้านใหม่ ได้ดําเนินการต้ังจุดตรวจจุดบริการประชาชน เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิด

อุบัติเหตุทางถนน และเป็นการให้บริการประชาชนที่สัญจรไปมาให้เกิดความสะดวกสบายในการเดินทาง โดย

ได้มีมาตรการ ซึ่งเป็นวิธีการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2555 

ให้เกิดประสิทธิภาพ โดยให้ดําเนินงานตามมาตรการ ดังน้ี 

 -  มาตรการด้านบริหารจัดการ  โดยมีการประชุมร่วมกันในหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

 -  มาตรการด้านการบังคับใช้กฎหมาย   เน้นการทําความเข้าใจกับร้านค้าในชุมชนได้ให้ความรู้

กับแม่ค้าเกี่ยวกับการจําหน่ายสุราให้กับเด็กและเยาวชน จําหน่ายสุราในช่วงเทศกาลเป็นสิ่งผิดกฎหมาย ทําให้

แม่ค้าในชุมชนเกิดการต่ืนตัวและยอมรับในการให้ข้อมูลการจําหน่ายสุราโดยกําหนดระยะเวลาในการจําหน่าย

ในแต่ละวันซึ่งแม่ค้าและประชาชนในแต่ชุมชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเน่ืองจากผู้นําชุมชนมีความเข้มแข็ง

และให้ความสําคัญกับเร่ืองน้ี 

   -  มาตรการด้านสังคม ขอความร่วมมือกับคนในชุมชนมีการจัดกกิจกรรมต่างๆ ให้คนในหมู่บ้าน
ช่วยกันดูแลลูกหลานตัวเอง 

       -   มาตรการด้านวิศวกรรมจราจร  ไม่มีมาตรการท่ีชัดเจน 

       -   มาตรการด้านประชาสัมพันธ์  การประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย 

      -   มาตรการด้านบริการการแพทย์ฉุกเฉิน กู้ชีพ กู้ภัย  ไม่มี 

 

ปัญหาและอุปสรรค 

 การดําเนินงานเน้นในเร่ืองการประชาสัมพันธ์ของภาคประชาสังคมมีเวทีพูดคุยกัน และ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  การจัดกิจกรรมในชุมชนเป็นสิ่งที่ชาวบ้านร่วมกันคิดทุกคนจึงให้ความสําคัญและ

มองเห็นคุณค่า  แต่อุปสรรคที่เกิดขึ้นคือ ไม่มีเวลาในการเตีรยมงานมากพอเพราะทุกคนต่างมีภารกิจที่ต้อง

รับผิดชอบและอยู่ในช่วงที่มีการเลือกต้ัง สอบต. ทําให้การทํางานบางอย่างติดขัด 

 

ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเก่ียวกับการต้ังเต็นท์และจุดบริการ   

ข้อเสนอแนะ 

1. อยากให้จุดบริการต้ังอยู่ในสถานท่ีที่ร่มมากกว่าในสถานที่โล่งแจ้งเพราะเจ้าหน้าที่จะเกิดความ

เหน่ือยล้าได้ง่าย 

2. ควรมีป้ายบอกเตือนล่วงหน้าก่อนถึงจุดบริการจริง 

3. การซื้อเหล้าของญาติพ่ีน้อง เป็นวัฒนธรรมประเพณีมีการพบปะลูกหลาน ลูกหลานก็ต้องกินกับ

คนในครอบครัว 



4. ผู้นําต้องเป็นแบบอย่างในสิ่งที่ดี ค้นหาคนดี ยกย่องคนดีในชุมชน 

5. การจัดเตรียมงานควรมีการพูดคุยกันมากกว่าน้ีเน่ืองจากปีน้ีมีเวลาเตรียมตัวน้อย  และอยู่ในช่วง

หาเสียงเลือกต้ัง สมาชิกอบต.  การประชุมของภาครัฐมีความกระช้ันชิด 

6. จัดต้ังเยาวชนจิตอาสา มาทํากิจกรรมร่วมกันในช่วงเทศกา 

7. การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด  เช่น การด่ืมแอลกอฮอล์  การคาดเข็มขัดนิรภัย 

8. การสร้างจิตสํานึกให้กับเยาวชนและประชาชน 

  

ข้อคิดเห็นเก่ียวกับการต้ังเต็นท์และจุดบริการ 

1.  การต้ังจุดบริการสามารถลดอุบัติเหตุได้ดีเพราะมีเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานมาให้ความช่วยเหลือ

กับประชาชนเป็นอย่างดี 

2. ควรจัดต้ังจุดบริการถาวร มีห้องนํ้า มีสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ 

ความต้องการสนับสนุน 

 - ต้องการให้มีการสนับสนุนในเรื่องของงบประมาณในการต้ังจุดบริการ ในการช่วยเหลือใน

เร่ืองของอาหารและเคร่ืองด่ืม 

 - ป้ายเตือนในเรื่องความปลอดภัย 

 - อยากให้สนับสนุน กรวยถนน ป้ายไฟ เพ่ิมเติมเพราะขาดแคลนมาก 

 - ต้องการสนับสนุนกําลังคน เพราะคนหน่ึงคนต้องทํางานหลายหน้าที่ 

 

กรณีศึกษา 
 

องค์การบริหารส่วนตําบลหัวถนน  อ.นางรอง  จ.บุรีรัมย ์
จิราภรณ์ ประธรรมโย 

 

 ในการศึกษาพื้นที่กรณีศึกษา ได้มีการกําหนดกลุ่มประชากรในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ผู้บริหารในระดับ

อําเภอ  ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลหัวถนน พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลหัวถนน เจ้าหน้าที่

ระดับปฏิบัติการ  ผู้ใช้รถใช้ถนน และประชาชนทั่วไป องค์การบริหารส่วนตําบลหัวถนน  อ.นางรองจ.บุรีรัมย์

ประกอบด้วย 

    1. ระดับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  

    -นักบริหารงานช่างของอบต.หัวถนน 



    -เจ้าหน้าที่บุคลากรอบต.หัวถนน 

    -เจ้าหน้าที่รพสต. หัวถนน 

    -อาสาสมัครตู้ยามหัวถนน 

    -อปพร. 

    -เจ้าหน้าที่ตํารวจ  

  2.   ประชาชน ประกอบไปด้วย 

    - ประชาชน จํานวน 2 คน  

 

 วิธีการในการศึกษา  ใช้การสังเกต  สัมภาษณ์เชิงลึก  การสนทนากลุ่มแบบเฉพาะเจาะจงในกลุ่ม

ผู้ปฏิบัติงาน  การศึกษาข้อมูลจากเอกสาร  การใช้แบบสอบถาม และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

 การสัมภาษณ์เชิงลึก ทีมวิจัยได้สร้างเครื่องมือในการสัมภาษณ์คือ แบบสอบถาม  โดยแยกเป็น 3  

ชุด  เพ่ือสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง  3 กลุ่มตัวอย่าง  คือ เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการในพ้ืนที่อบต.หัวถนน และภาค

ประชาสังคม  ที่อยู่ในพ้ืนที่การต้ังจุดตรวจจุดบริการประชาชน ร่วมทั้งได้ไปสอบถามประชาชนในพื้นที่โดย
ประเด็นคําถามในการสัมภาษณ์ของ ได้แก่  ข้อมูลพ้ืนฐานอบต.หัวถนน  ชุดความรู้เชิงกระบวน  ผลลัพธ์ของ

การดําเนินกิจกรรม และงบประมาณที่ใช้ในการดําเนินกิจกรรมการต้ังจุดตรวจจุดบริการ ตลอดจนการ

สนับสนุนการองค์กรภาคีเครือข่ายในการดําเนินกิจกรรม เช่น คู่มือปฏิบัติการ การอบรมให้ความรู้ก่อน

ปฏิบัติการ วัสดุอุปกรณ์การต้ังจุดตรวจ และงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรม   

ซึ่งการต้ังจุดตรวจจุดบริการประชาชนของอบต.หัวถนน มี 1 จุด คือ จุดบริการประชาชนจะต้ังอยู่

ถนนสายโชคชัย-เดชอุดม  บริเวณหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหัวถนน ซึ่งอยู่ริมถนนสาย 24   ทั้งน้ี

ทีมวิจัยจึงได้ไปสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารท้องถ่ิน เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ และภาคประชาชนที่อยู่บริเวณจุด

ตรวจ  เ พ่ือเป็นการตรวจข้อมูลให้ เ กิดความสมบูรณ์มากยิ่ ง ข้ึน และข้อมูลที่ เ ป็นจริง โดยทีมวิจัย

มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงดําเนินการสัมภาษณ์ โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้บริหารท้องถิ่น  กลุ่ม

เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ และภาคประชาชน  ในแต่ละกลุ่มจะมีผู้สัมภาษณ์ 1 คน และผู้จดบันทึก 1 คน  ส่วน

การสัมภาษณ์หลังจากการสัมภาษณ์   กลุ่มวิจัยนําข้อมูลมาเรียบเรียง  ตรวจสอบข้อมูลของผู้ให้สัมภาษณ์  

วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล  และสรุปเป็นข้อมูลเบ้ืองต้น  ทั้งน้ีจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลการสัมภาษณ์ของ

แต่ละบุคคลและหน่วยงาน  แต่ทีมวิจัยจะนํามาสรุปเป็นข้อมูลโดยแยกตามประเด็นคําถาม และแยกเป็นกลุ่ม

ตัวอย่าง 2 กลุ่มตัวอย่าง เพ่ือนําเสนอข้อมูลให้ทีมวิจัยทุกคนรับทราบ  เพ่ือไม่ให้เกิดอคติต่อข้อมูลและกลุ่ม

ตัวอย่างผู้ให้ข้อมูล 



  การสนทนากลุ่ม (Focus Group)  การเก็บรวบรวมข้อมูลของประชาชนตําบลบ้านใหม่  ทีมวิจัย

ใช้วิธีการ Focus Group  โดยใช้คําถามที่ทีมวิจัยร่วมกันคิด   และเลือกการเก็บข้อมูลเป็นกลุ่มพ้ืนที่หมู่บ้าน

ทั้งหมด  3  กลุ่มพ้ืนที่  คือ กลุ่มผู้บริหารท้องถิ่น กลุ่มเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ และกลุ่มประชาชน  ทั้งน้ีการ

ทํา Focus Group  จะแบ่งเป็นกลุ่มย่อย ๆ กลุ่มละประมาณ 3 – 4 คน และมีผู้ดําเนินการสนทนา 1 คน 

(ดังภาพที่  )  โดยมีทีมวิจัยอีกส่วนหน่ึงทําการบันทึกข้อมูลลงในสมุดบันทึก  และเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการก็มี

การสรุปข้อมูลให้ผู้เข้าร่วมเวทีฟัง จากน้ันนํามาสรุปเป็นข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนตามประเด็นคําถาม  

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี    การเก็บรวบรวมข้อมูลของประชาชนตําบลบ้านใหม่ 

 

 การเก็บข้อมูลจากเอกสาร  ทีมวิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล

สงกรานต์ของพ้ืนที่กรณีศึกษาเปรียบเทียบ ปี 2554 และ 2555 จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ และทบทวน

เอกสาร หนังสือ บทความ งานวิจัยที่เก่ียวข้อง เป็นต้น 

   การสังเกตอย่างมีส่วนร่วม  ทมีวิจัยได้ทําการเดินทางเพ่ือสํารวจกิจกรรมการป้องกันอุบัติเหตุทาง

ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ อบต.หัวถนน และการสังเกตพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนในพ้ืนที่ในช่วงเทศกาล

สงกรานต์ ตลอดจนการคิดค้นหารูปแบบการดําเนินกิจกรรมอย่างมีส่วนร่วม และนวัตกรรมการต้ังจุดตรวจจุด

บริหารแบบใหม่ 

  การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล  จากการดําเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการที่วางไว้    ทมี

วิจัยจึงได้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจาะลึก สนทนากลุม่ สังเกตอย่างมีส่วนร่วม และศึกษาเอกสารผลการ

ดําเนินงานการต้ังจุดตรวจจุดบริการ    ปี 2554 จากน้ันทีมวิจัยก็ได้มาร่วมกันสรปุข้อมูล โดยการจําแนก

ประเภทข้อมูลเป็นหมวดหมู่ตามกลุ่มผูใ้ห้ข้อมูล จากน้ันนําข้อมูลมาวิเคราะห์ควบคู่บริบทพ้ืนที่อบต.หัวถนน  

อําเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์  

 



 

ผลการศึกษา 

 
 การศึกษาโครงการสํารวจพ้ืนที่กรณีศึกษาการต้ังจุดตรวจ/จุดบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ กรณีถนนสาย 24 (จากเต็นท์ สู่เชิงรุก) โดยใช้แบบสัมภาษณ์เจาะลึก สนทนากลุ่ม 

และและศึกษาจากเอกสารสรุปผลการดําเนินงาน ประจําปี 2554  เป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมข้อมูลจาก 

ผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ ผู้ใช้รถใช้ถนน ในพ้ืนที่อบต.หัวถนน  อําเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์  

ผู้ศึกษาได้นําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์  และได้นําเสนอผลการศึกษา โดยแบ่งออกเป็น   ดังนี้ 

 

การศึกษาข้อมูลบริบทองค์การบริหารส่วนตําบลหัวถนน อําเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ 
 ประวัติความเป็นมา 

 ตําบลหัวถนน อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นตําบลที่ต้ังอยู่ทางทิศตะวันตกของ

จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งในอดีตอยู่ในเขตพ้ืนที่ปกครองของตําบลชุมแสง ซึ่งต่อมามีประชากรและมีการขยาย

ครัวเรือนมากขึ้น จึงมีการต้ังตําบลใหม่เป็นตําบลหนองโบสถ์ ลําไทรโยง และเป็นตําบลหัวถนนตามลําดับ 

ปัจจุบันตําบลหัวถนนมีทั้งหมด 11 หมู่บ้านอยู่ในการดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบลหัวถนน ประชาชนส่วน

ใหญ่ประกอบอาชีพทํานา 
 สภาพท่ัวไป 

 ตําบลหัวถนน ต้ังอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นจุดกึ่งกลางระหว่าง 3 

อําเภอ คือ อําเภอนางรอง อําเภอหนองกี่ และอําเภอโนนสุวรรณ ระยะทางจากตําบลถึงอําเภอนางรอง 14 

กิโลเมตร มีเน้ือที่ทั้งหมดประมาณ 30.8 ตารางกิโลเมตร หรือ 19,293 ไร่ มีพ้ืนที่ทําการเกษตรประมาณ 25.5 

ตารางกิโลเมตร หรือ 15,934 ไร่ ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบสูงทางด้านทิศเหนือ และทิศใต้ โดย

พ้ืนที่ตอนกลางของตําบล เป็นที่ราบลุ่มริมห้วยลําไทรโยง ซึ่งเหมาะสําหรับการพัฒนาเป็นแหล่งนํ้าเพ่ือ

การเกษตร 

 อาณาเขตตําบล: ตําบลบ้านใหม่ 

 ทิศเหนือ ติดกับ ตําบลก้านเหลือง อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 

 ทิศใต้ ติดกับ ตําบลโกรกแก้ว อําเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ 

 ทิศตะวันออก ติดกับ ตําบลลําไทรโยง และ ตําบลหนองโบสถ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 

 ทิศตะวันตก ติดกับ ตําบลทุ่งกระเต็น และ ตําบลท่าโพธ์ิชัย อําเภอหนองก่ี จังหวัด

บุรีรัมย์ 

ประชากรในพ้ืนที่    

     จํานวนประชากรในเขต อบต. 4,582 คน และจํานวนหลังคาเรือน 1,056 หลังคาเรือน 



    

    การประกอบอาชีพของประชากร 

          อาชีพหลัก ทํานา อาชีพเสริม รับจ้าง เลี้ยงสตัว์ หัตถกรรม 

   ข้อมูลสถานทีส่ําคัญของตําบล  

      1) สถานีอนามัยบ้านหัวถนน 

      2) ป้อมตํารวจบ้านหัวถนน ตําบลหัวถนน 

      3) องค์การบริหารส่วนตําบลหัวถนน 

สภาพปัญหาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
  เส้นทางหลัก คือ ถนนสาย 24  ส่วนถนนสายรอง คือ ถนนเข้าหมู่บ้าน ถนนสาย 24  เป็นถนน 4 

เลน มีเกาะกลางถนน เพราะเป็นทางตรง  การใช้ยานพาหนะในช่วงปกติรถจะว่ิงเร็ว  แต่ในช่วงเทศกาลรถจะ

ว่ิงเร็วมากกว่าเดิม และรถจะมากกว่าปกติส่วนใหญ่จะเป็นรถยนต์และรถบรรทุก อุบัติเหตุที่เกิดข้ึนจะเกิดจาก

การขับขี่ด้วยความประมาท เวลาฝนตกถนนจะล่ืนรถที่ขับมาด้วยความเร็วก็จะเสียหลักตกขอบถนน ชนต้นไม้ 

รถบรรทุกก็มักจะยางแตก  

  จุดเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุน้ัน  คือ  จุดเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยคือ กม.ที่ 51-53 รอยต่อระหว่าง

หนองก่ีกับนางรอง เป็นจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยสุด รองลงมาเป็นสามแยกทางไปอําเภอโนนสุวรรณ (สามแยก

หน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหัวถนน) เพราะไม่มีสัญญาณไฟจราจร  ทางอบต.จึงจัดให้มีการต้ังจุด

บริการบริเวณทางสามแยกในช่วงเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์ทุกปี 

  สาเหตุของอุบัติเหตุเกิดจาก คนเดินข้ามถนนประมาท  รถที่ขับมาด้วยความเร็ว และถนนทาง
ตรงที่ทําให้คนขับรถเร็ว  ฝนตกก็เป็นมีส่วนหน่ึงที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุเน่ืองจากถนนลื่น ทําให้รถรถตกข้างทาง 

  ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุบ่อย คือ ช่วงตี 1 เป็นต้นไปจนถึงเวลาฟ้าสาง  ฯ 

  อุบัติเหตุที่เกิดข้ึนจะเกิดบริเวณอบต.หัวถนน จะเป็นอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆ สําหรับสถิติอุบัติเหตุ

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2554-2555 แสดงในตารางที่ 3.1 

   

 

 

 



 

ตารางที่     สรุปสถิติอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 7 วันอันตราย  ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2553-2555  

ปี พ.ศ. เกิด (ราย) บาดเจ็บ (คน) เสียชีวิต (คน) 

2553 2 1 0 

2554 0 0 0 

2555 2 2 1 

  ที่มา: สํานักปลัด อบต.หัวถนน (พฤษภาคม 2555) 

   ในปี พ.ศ. 2555  ได้เกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนประสานกับรถปิกอัพ  เหตุเกิดช่วงเวลา 

10.25น. และเสียชีวิตในเวลา 11.15น. เพราะทนพิษบาดแผลไม่ไหว 

  สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่ในพื้นที่ตําบลบ้านใหม่ 
   ปัจจัยด้านคน 

    - ความสามารถในการขับขี่ยานพาหนะลดลงจากการด่ืมของมึนเมา  

    - ไม่ทําตามกฎจราจร ว่ิงย้อนศร ไม่ทําตามป้ายสัญญาณ   

    - ขับรถด้วยความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกําหนด 

    - วัยรุ่นขับรถด้วยความคึกคะนอง 

    - คุยโทรศัพท์ขณะขับรถ 

    

 

 

 

 

  

  

 

 

 



 

 

รูปแบบการตั้งจุดตรวจให้บริการประชาชน 
        จุดบริการประชาชนจะต้ังอยู่ถนนสายโชคชัย-เดชอุดม  บริเวณหน้าโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพตําบลหัวถนน ซึ่งอยู่ริมถนนสาย 24  (ดังภาพที่  )   

 

  

 

 

 

 

ภาพท่ี   จุดต้ังเต็นท์บริการของอบต.หัวถนน 

 

  ชุดความรู้เชิงกระบวน 

   ทางอบต. จะจัดการอบรมให้กับ อปพร. ให้ไปอบรมกับตชด.จังหวัดบุรีรัมย์ เช่น การกู้ชีพ
เบ้ืองต้น การรักษาพยาบาลเบ้ืองต้น ในช่วงเทศกาลนี้จะมีงบประมาณสนับสนุนจุดบริการของตําบล 20,000-

30,000 บาท อบต.ไม่มีรถ EMS แต่มีรถดับเพลิง จุดบริการจะมีอปพร.ประจําจุดในช่วง 7 วันอันตราย ช่วงเย็น

จะมีเจ้าหน้าที่จากอบต.ไปตรวจทุกวัน ตํารวจจะเข้าไปตรวจตอนบ่าย นํ้า เครื่องด่ืม อบต.จะเป็นผู้จัดการเอา

มาไว้ในจุดบริการ 

  บุคลากร/เครือข่าย 

   มูลนิธิสว่างธรรม  โรงพยาบาลนางรอง  สายตรวจตํารวจ   

  ผลลัพธ์ของการดําเนินงาน 

   1)  กระบวนการเรียนรู้ 

    การต้ังจุดบริการ จะแบ่งเป็นกะละ 24 ชม.  โดยมี ตํารวจ  ตํารวจบ้าน อพปร.ไป

ประจําจุดบริการ  และมีสายตรวจประจําตําบล ส่วนฝ่ายบริหารจะเป็นการไปตรวจเย่ียมมากกว่า  



   อบต. ไม่มีบุคลากรท่ีทําหน้าทีรับผิดชอบเรื่องน้ีโดยตรง ซึ่งบุคลากรก็ไม่มีความพร้อม 

การต้ังจุดบริการเป็นสิ่งที่เคยชินที่ต้องทําในช่วงเทศกาล เพ่ือบริการประชาชน ช่วยเหลืออุบัติเหตุ เฉลี่ยคนมา

รับบริการปีที่แล้วประมาณ 20-30 คน อยากให้ปรับปรุงงบประมาณเพราะไม่เพียงพอ ส่วนใหญ่ผู้ที่เข้ามาใช้

บริการจะมาใช้บริการตอนกลางคืน เช่น พักรถ ด่ืมกาแฟ เข้าห้องนํ้า เป็นต้น 

   2) ผู้มาใช้บริการ 

    คนที่มาใช้บริการโดยเฉลี่ย วันละ 20-30 คน  เหตุการณ์โดยรวมในแต่ละวันปกติ 

  งบประมาณที่ใช้ในการดําเนินกิจกรรมการต้ังจุดตรวจจุดบริการและส่วนที่เก่ียวข้อง 

   1)  โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตําบลหัวถนนและอาสากู้
ชีพตําบลหัวถนน  การจัดต้ังจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลประจําปี   ต้ังไว้  280,000 บาท  

ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน     

   2)  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจร  ต้ังไว้ 50,000 

บาท  ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 

  สนับสนุนจากองค์กรภาคีเครือข่ายในการดําเนินกิจกรรม 

   องค์การบริหารส่วนตําบลหัวถนนได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 

ภาคประชาชน ได้สนับสนุน บุคลากร ตํารวจประจําป้อมยาม  อาสาสมัครตํารวจชุมชนตําบลจากคนใน

หมู่บ้านที่จัดต้ังข้ึนเพ่ือเป็นแนวร่วมและกําลังเสริมในการแบ่งเบาหน้าที่ของตํารวจ  ในการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ  

 

 มาตรการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต ์7 วันอันตราย องค์การบรหิารส่วนตําบล

หัวถนน  

 องค์การบริหารส่วนตําบลหัวถนน  ได้ดําเนินการต้ังจุดตรวจจุดบริการประชาชน เพ่ือป้องกันและ

แก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และเป็นการให้บริการประชาชนที่สัญจรไปมาให้เกิดความสะดวกสบาย

ในการเดินทาง โดยได้มีมาตรการ ซึ่งเป็นวิธีการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ ปี 2555 ให้เกิดประสิทธิภาพ โดยให้ดําเนินงานตามมาตรการ ดังนี้ 

 

   มาตรการด้านบริหารจัดการ 

 มีหนังสือคําสั่งมาจากอําเภอ  ให้มีศูนย์ปฏิบัติการร่วมกันเพ่ือจะได้ดูแลและรักษาได้อย่าง

ทั่วถึง  ทางอบต.หัวถนนก็มีการออกคําสั่ง จากศูนย์อํานวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน สั่งการให้ สมาชิกอบต. 

อปพร.  รองนายกและเลขานุการนายก  ปฏิบัติหน้าที่ประจําจุดตรวจและบริการประชาชนตําบลหัวถนน ตาม

วันเวลาที่กําหนด 

  มาตรการด้านการบังคับใช้กฎหมาย  

 ไม่มี เน่ืองจากเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการไม่มีอํานาจหน้าที่ไปจับกุม ตรวจค้น อีกทั้งในจุด

บริการไม่มีเจ้าหน้าที่ตํารวจมาน่ังอยู่ประจําจุดตรวจจุดบริหาร จึงทําให้คนที่กระทําผิดกฎหมายไม่เกิดการเกรง



กลัว มีเพียงแต่สายตรวจที่มาลงช่ือแล้วก็กลับ มีแต่ ตํารวจชุมชน ซึ่งไม่มีหน้าที่ในการตรวจจับประชาชน อีก

อย่างประชาชนในพ้ืนที่ไม่เกรงกลัว จึงทําให้มาตรการด้านการบังคับใช้กฎหมายไม่เกิดประสิทธิภาพได้เต็มที่ 

 มาตรการด้านสังคม 

 ยังไม่มีมาตรการ 

   

 มาตรการด้านวิศวกรรมจราจร 

 ยังไม่มีมาตรการในส่วนน้ี จากการสอบถามกับผู้บริหารท้องถ่ิน พบว่า ทางองค์การบริหาร

ส่วนตําบลไม่มีงบประมาณ ในการจัดกิจกรรมสํารวจจุดเสีย่ง จุดอันตราย หรือสภาพถนนไม่สมบูรณ ์เพราะยัง
ไม่มีงบประมาณในส่วนน้ี  

  มาตรการด้านประชาสัมพันธ์ 

        - การประชุมแต่ละหน่วยงานจะแยกกันประชุม ใกลจ้ะถึงช่วงเทศกาลก็มีการ

ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ให้พ่อแม่ ผู้สูงอายุตักเตือนคนในครอบครัวไม่ให้เมาแล้วขบัไปถนนใหญ ่และมี

การติดป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ 

  -  มีการประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวและสื่อต่างๆ  ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุ

ทางถนนระหว่างวันที่ 1-28 ธันวาคม 2555  เช่น การปฏิบัติตามกฎและวินัยจราจร และกฎหมายอ่ืนๆ  

มอบหมายให้ผูใ้หญ่บ้านดําเนินการ 

  มาตรการด้านบริการการแพทย์ฉุกเฉิน กู้ชีพ กู้ภัย 

 องค์การบริหารส่วนตําบลหัวถนน  ยังไม่มีรถหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน อยู่ประจําใน

จุดตรวจจุดบริหารประชาชน  

 

แนวทางการดําเนินงาน  7 วันอันตราย ของอบต.หัวถนน  อําเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรมัย์ 
 โดยแนวทางการดําเนินงานของอบต.หัวถนน  อําเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์  ได้แบ่งช่วงเวลาในการ

ปฏิบัติการต้ังจุดตรวจจุดบริการประชนออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ 

 1) ระยะเตรียมการการต้ังจุดตรวจจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์   

 2) ระยะปฏิบัติการการต้ังจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์   

 3) ระยะประเมินผลสรุปผล/ผลลัพธ์ 

 

ระยะเตรียมการการตั้งจุดตรวจจุดบริหารประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

 จากการสัมภาษณ์ นักบริหารงานช่างของอบต.หัวถนน  เจ้าหน้าที่บุคลากรอบต.หัวถนน  อปพร

พบว่า  ทางอบต. จะจัดกิจกรรมน้ีเป็นประจําทุกปี  ซึ่งจะเป็นการส่งหนังสือแจ้งมาจากทางอําเภอเป็นคําสั่งให้



องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้ังจุดบริการประชาชนเพ่ือดูแลความปลอดภัยของประชาชนในช่วงเทศบาล  ถือ

เป็นงานเฉพาะกิจเพราะเป็นคําสั่งหรือนโยบายของภาครัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย 

 มีการประชุมแบ่งงานกันตามความถนัดและแบ่งตามบทบาทหน้าที่ ที่สําคัญมีการอบรม อปพร. 

เพ่ือจะได้ดูแลและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทั่วถึง   

    

 

 

ระยะปฏิบัติการการต้ังจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์   
 ในช่วงขั้นปฏิบัติการเข้มข้น ( ช่วงวันที่ 11 – 17 เมษายน 2555 )  ทางอบต. ต้ังจุดบริการ

ประชาชนท่ีให้บริการแก่ประชาชนในเขต อบต.หัวถนน ต้ังอยู่ถนนสายโชคชัย-เดชอุดม  บริเวณหน้า

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหัวถนน ซึ่งอยู่ริมถนนสาย 24    ซึ่งจะมี อปพร. เป็นกําลังหลัก  อาสาสมัคร

ตํารวจบ้าน  กิจกรรมที่ดําเนินการในช่วงเทศกาลสงกรานต์  ดูแลและให้คําแนะนําเส้นทางการเดินทาง  

บริการจุดพักรถ  สอดส่อง หรือป้องปราบพฤติกรรมของผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุในเขต

พ้ืนที่ตําบลหัวถนน  และดําเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน (มาตรา 3ม. 3ข) 

 การต้ังจุดบริการ จะแบ่งเป็นกะละ 24 ชม.  โดยมี ตํารวจ  ตํารวจบ้าน อพปร.ไปประจําจุด

บริการ  และมีสายตรวจประจําตําบล ส่วนฝ่ายบริหารจะเป็นการไปตรวจเย่ียมมากกว่า 

 

ระยะประเมินผลสรุปผล/ผลลัพธ์ 

     อบต. ไม่มีบุคลากรท่ีทําหน้าทีรับผิดชอบเร่ืองน้ีโดยตรง ซึ่งบุคลากรก็ไม่มีความพร้อม การต้ังจุด

บริการเป็นสิ่งที่เคยชินที่ต้องทําในช่วงเทศกาล เพ่ือบริการประชาชน ช่วยเหลืออุบัติเหตุ เฉลี่ยคนมารับบริการ

ปีที่แล้วประมาณ 20-30 คน อยากให้ปรับปรุงงบประมาณเพราะไม่เพียงพอ ส่วนใหญ่ผู้ที่เข้ามาใช้บริการจะมา

ใช้บริการตอนกลางคืน เช่น พักรถ ด่ืมกาแฟ เข้าห้องนํ้า เป็นต้น 

 

สรุปผลการดําเนนิงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

 การศึกษาโครงการสํารวจพ้ืนที่กรณีศึกษาการต้ังจุดตรวจ/จุดบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ กรณีถนนสาย 24 (จากเต็นท์ สู่เชิงรุก) มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาดังน้ี  

1. เพ่ือศึกษากระบวนการในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ กรณีศึกษาตําบลบนถนนสาย 24 

2. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิของกระบวนการในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ กรณีศึกษาตําบลบนถนนสาย 24 



3. เพ่ือศึกษาการใช้งบประมาณในการทํากิจกรรมที่เก่ียวกับความปลอดภัยทางถนนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่กรณีศึกษาตําบลบนถนนสาย 24 

การศึกษาคร้ังน้ีได้ทําการรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เจ้าหน้าที่ชุด

ปฏิบัติการ  ภาคประชาชน  ในเขตอบต.หัวถนน  อําเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์  โดยใช้แบบสัมภาษณ์

เจาะลึก สนทนากลุ่ม และศึกษาจากเอกสารสรุปผลการดําเนินงาน ประจําปี 2554 ผู้ศึกษาได้นําข้อมูลที่ได้มา

วิเคราะห์ และได้นําเสนอผลการศึกษา โดยแบ่งออกเป็น   ดังนี้ 

 การศึกษาข้อมูลบริบทองค์การบริหารส่วนตําบลหัวถนน อําเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ 

   ตําบลหัวถนน อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นตําบลท่ีต้ังอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัด

บุรีรัมย์ ซึ่งในอดีตอยู่ในเขตพ้ืนที่ปกครองของตําบลชุมแสง ซึ่งต่อมามีประชากรและมีการขยายครัวเรือนมาก

ขึ้น จึงมีการตั้งตําบลใหม่เป็นตําบลหนองโบสถ์ ลําไทรโยง และเป็นตําบลหัวถนนตามลําดับ ปัจจุบันตําบลหัว

ถนนมีทั้งหมด 11 หมู่บ้านอยู่ในการดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบลหัวถนน ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบ

อาชีพทํานา 

 สภาพปัญหาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

 การใช้ยานพาหนะในช่วงปกติรถจะว่ิงเร็ว  แต่ในช่วงเทศกาลรถจะว่ิงเร็วมากกว่าเดิม และรถจะ

มากกว่าปกติส่วนใหญ่จะเป็นรถยนต์และรถบรรทุก อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจะเกิดจากการขับข่ีด้วยความประมาท 

เวลาฝนตกถนนจะลื่นรถที่ขับมาด้วยความเร็วก็จะเสียหลักตกขอบถนน ชนต้นไม้ รถบรรทุกก็มักจะยางแตก 

 รูปแบบการต้ังจุดตรวจให้บริการประชาชน 

 ก่อนต้ังจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ได้มีการส่งเจ้าหน้าชุดปฏิบัติการไป

ฝึกอบรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติช่วงสงกรานต์ ได้แก่ การปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น การช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัย  

 ระหว่างปฏิบัติการ องค์การบริหารส่วนตําบลหัวถนนจึงได้ร่วมมือกับผู้นําหมู่บ้าน  อปพร. 

ตํารวจชุมชนตําบลหัวถนน  ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทั้งฝ่ายบริหารและปกครองต่างๆ ภายในตําบลร่วมกันรณรงค์

และประชาสัมพันธ์ ตลอดจนต้ังจุดตรวจและจุดบริการประชาชน เพ่ืออํานวยความสะดวกในการสัญจรไป–มา 

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยแบ่งออกเป็น 1 จุด คือ จุดบริการประชาชนจะต้ังอยู่ถนนสายโชคชัย-เดชอุดม  

บริเวณหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหัวถนน ซึ่งอยู่ริมถนนสาย 24   

 หลังจากปฏิบัติการแล้วทางองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใหม่   จะมีการสรุปทบทวนบทเรียน 

ในการประชุมที่มีการนําเสนอข้อมูลจากผู้นําฝ่ายปกครองและฝ่ายบริหารท้องถิ่น  เพ่ือสรุปภาพรวมของการ



ดําเนินกิจกรรมการต้ังจุดตรวจ/จุดบริการ เพ่ือป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์    

เพ่ือลดจุดอ่อน เพ่ิมจุดแข็งของกระบวนการจัดกิจกรรม  

 

ปัญหาและอุปสรรค 

 อบต. ไม่มีบุคลากรท่ีทําหน้าทีรับผิดชอบเร่ืองน้ีโดยตรง ซึ่งบุคลากรก็ไม่มีความพร้อม การต้ังจุด

บริการเป็นสิ่งที่เคยชินที่ต้องทําในช่วงเทศกาล เพ่ือบริการประชาชน ช่วยเหลืออุบัติเหตุ 

  

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ควรให้จุดบริการมีรถกู้ชีพหรือรถจากอบต.มาประจํา หากเกิดเหตุจะได้นําส่งโรงพยาบาลทันเวลา 

2. ควรให้ตํารวจมาอยู่ด้วยเพ่ือประชาชนจะได้อุ่นใจ โดยเฉพาะเวลาปกติที่ไม่ใช่ช่วงเทศกาล ตํารวจมักไม่

ค่อยอยู่ประจําตู้ยามเท่าที่ควร 

3. หากเป็นไปได้ ควรจะมีสัญญาณไปจราจรตรงแยกใหญ่ของอนามัย เพราะเป็นทางแยก 5 แยก ไม่อยาก

ให้มีอุบัติเหตุ 

4. ให้มีการรณรงค์เร่ืองของความปลอดภัย  ให้เริ่มรณรงค์ก่อนที่จะถึงเทศกาล  โดยมอบหมายให้ฝ่าย

ปกครอง (ผู้ใหญ่บ้าน) ช่วยประชาสัมพันธ์ เสียงตามสายภายในหมู่บ้าน  ให้คนในชุมชนได้รับรู้ 

 

ข้อคิดเห็นเก่ียวกับการต้ังเต็นท์และจุดบริการ 

1. การต้ังจุดบริการอยากให้ทําต่อไปเร่ือยๆทุกปี แต่อยากให้มีการปรับปรุงอุปกรณ์ปฐมพยาบาล รถกู้ภัย 

เพราะบางครั้งก็ต้องอาศัยรถจากโรงพยาบาลใกล้เคียง ควรมีผู้ปฏิบัติหน้าที่ในจุดบริการมากกว่าน้ี

ปรับปรุงให้มีหน่วยงานที่เก่ียวข้องมาดูแลและประสานงานกัน ทําสัญญาณไฟจราจร 

2. การต้ังด่านทุกปีเป็นสิ่งที่ดี เพราะจะช่วยให้มีความปลอดภัยในการเดินทางมากขึ้น แต่ก็มีข้อเสียคือ 

งบประมาณไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย 

3. นอกจากการต้ังจุดบริการก็ไม่มีกิจกรรมอย่างอ่ืน  ที่รณรงค์เร่ืองความปลอดภัย 

4. การต้ังด่านไม่ค่อยช่วยลดอุบัติเหตุมากนัก  จากการสังเกตของชาวบ้าน  ก็ไม่ค่อยมีคนมาแวะที่จุด

บริการ  ส่วนใหญ่จะเป็นอปพร.ที่มาเฝ้าที่เต็นท์ 

5. การมีด่าน/จุดบริการก็สามารถช่วยลดอุบัติเหตุได้จริง  แต่อีกวิธีหน่ึงที่จะช่วยลดอุบัติเหตุ คือ การทําลูก

ระนาด เพ่ือชะลอความเร็ว  ในปีน้ีคาดว่าจะเกิดอุบัติเหตุลดลง  เพราะว่าโทษที่จะได้รับหนักมาก 



6. ถือว่ามีประโยชน์มาก  เพราะอย่างน้อย ประชาชนก็ได้ถามทาง  พักผ่อน  อุ่นใจดี  แต่อยากให้มี

เพ่ิมเติมคือ  อยากให้มีบริการนวด  มีที่น่ังพักให้มากกว่าน้ี  สัญญาณไฟ ที่บริเวณสามแยก ควรจะมี  

ส่วนเรื่องการมาทําหน้าที่ของตํารวจ และเจ้าหน้าที่อบต.ควร ทําหน้าที่ให้ดี มาตรงต่อเวลา  

 

ความต้องการสนับสนุน 

 -  ต้องการรถ EMS มาประจําจุดบริการเพ่ือจะได้นํามาใช้ในเวลาที่เกิดอุบัติเหตุ 

 

กรณีศึกษา 
 

เทศบาลเมืองนางรอง  อ.นางรอง  จ.บุรีรัมย์ 
จิราภรณ์ ประธรรมโย 

 

 ในการศึกษาพื้นที่กรณีศึกษา ได้มีการกําหนดกลุ่มประชากรในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ผู้บริหารในระดับ

อําเภอ  ผู้บริหารของเทศบาลเมืองนางรอง   พนักงานเทศบาลเมืองนางรอง   เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ  ผู้ใช้
รถใช้ถนน และประชาชนท่ัวไป เทศบาลเมืองนางรอง  อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์   ประกอบด้วย 

   1. ระดับผู้บริหาร 

      -  รองนายกเทศมนตรี  เทศบาลเมืองนางรอง 

    -  ปลัดฝ่ายความมั่นคงอําเภอนางรอง 

   2. ระดับเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ  

    -  หัวหน้าส่วนป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย เทศบาลเมืองนางรอง และ 

    -  อปพร.  

    -  ตํารวจ สภ.นางรอง 

    -  ตํารวจทางหลวง 

    -  ขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ 

    -  อาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพอําเภอนางรอง 

    -  มูลนิธิ (กู้ภัยสว่างจรรยาธรรม) 

    -  เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 

  3.   ภาคประชาชน ประกอบไปด้วย  ประชาชนในพ้ืนที่เทศบาลเมืองนางรอง และผู้ที่

สัญจรไปมาบริเวณป๊ัม ปตท. 



วิธีการในการศึกษา  ใช้การสังเกต  สัมภาษณ์เชิงลึก  การสนทนากลุ่มแบบเฉพาะเจาะจงในกลุ่ม

ผู้ปฏิบัติงาน  การศึกษาข้อมูลจากเอกสาร  การใช้แบบสอบถาม และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

การสัมภาษณ์เชิงลึก  ทีมวิจัยได้สร้างเคร่ืองมือในการสัมภาษณ์คือ แบบสอบถาม  โดยแยกเป็น 3  

ชุด  เพ่ือสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง  3 กลุ่มตัวอย่าง  คือ ผู้บริหารเทศบาลเมืองนางรอง  เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ

ในพ้ืนที่เทศบาลเมืองนางรอง และภาคประชาชน  ที่อยู่ในพ้ืนที่การต้ังจุดตรวจจุดบริการประชาชน ร่วมทั้งได้

ไปสอบถามประชาชนในพ้ืนที่โดยประเด็นคําถามในการสัมภาษณ์ของ ได้แก่  ข้อมูลพ้ืนฐานเทศบาลเมือง

นางรอง  ชุดความรู้เชิงกระบวน  ผลลัพธ์ของการดําเนินกิจกรรม และงบประมาณที่ใช้ในการดําเนินกิจกรรม

การต้ังจุดตรวจจุดบริการ ตลอดจนการสนับสนุนการองค์กรภาคีเครือข่ายในการดําเนินกิจกรรม เช่น คู่มือ

ปฏิบัติการ การอบรมให้ความรู้ก่อนปฏิบัติการ วัสดุอุปกรณ์การต้ังจุดตรวจ และงบประมาณค่าใช้จ่ายในการ

ดําเนินกิจกรรม   

ซึ่งการต้ังจุดตรวจจุดบริการประชาชนของเทศบาลเมืองนางรอง มี 2 จุด คือ จุดที่ 1 ต้ังอยู่หน้า

เทศบาลเมืองนางรอง ซึ่งเป็นจุดเดิมที่ต้ังทุกๆปี เน่ืองจากสะดวกและที่สําคัญเป็นจุดที่ติดถนนหมายเลข 24 

ประชาชนสามารถมองเห็นได้ชัดเจน  และจุดที่ 2 ต้ังอยู่บริเวณหน้าโรงเรียนนางรองพิทยาคม ถนนเส้นหลักใน

การสัญจรเดินทาง ทั้งช่วงปกติและช่วงเทศกาล คือ ถนนหมายเลข 24  (โชคชัย-เดชอุดม) และถนนสายรอง

จากภาคตะวันออกคือถนน สาย นางรอง-สระแก้ว ทั้งน้ีทีมวิจัยจึงได้ไปสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารท้องถิ่น 

เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ และภาคประชาชนท่ีอยู่บริเวณจุดตรวจ  เพ่ือเป็นการตรวจข้อมูลให้เกิดความสมบูรณ์

มากย่ิงขึ้น และข้อมูลที่เป็นจริง โดยทีมวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงดําเนินการสัมภาษณ์ โดยแบ่งออกเป็น 3 

กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้บริหารท้องถ่ิน  กลุ่มเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ และภาคประชาชน  ในแต่ละกลุ่มจะมีผู้

สัมภาษณ์ 1 คน และผู้จดบันทึก 1 คน  ส่วนการสัมภาษณ์หลังจากการสัมภาษณ์   กลุ่มวิจัยนําข้อมูลมาเรียบ

เรียง  ตรวจสอบข้อมูลของผู้ให้สัมภาษณ์  วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล  และสรุปเป็นข้อมูลเบ้ืองต้น  ทั้งน้ี

จะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลการสัมภาษณ์ของแต่ละบุคคลและหน่วยงาน  แต่ทีมวิจัยจะนํามาสรุปเป็นข้อมูลโดย

แยกตามประเด็นคําถาม และแยกเป็นกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มตัวอย่าง เพ่ือนําเสนอข้อมูลให้ทีมวิจัยทุกคน

รับทราบ  เพ่ือไม่ให้เกิดอคติต่อข้อมูลและกลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูล 

 การสนทนากลุ่ม (Focus Group)  การเก็บรวบรวมข้อมูลของประชาชนเทศบาลเมืองนางรอง  

ทีมวิจัยใช้วิธีการ Focus Group  โดยใช้คําถามที่ทีมวิจัยร่วมกันคิด   และเลือกการเก็บข้อมูลเป็นกลุ่มพ้ืนที่

หมู่บ้านทั้งหมด  3  กลุ่มพ้ืนที่  คือ กลุ่มผู้บริหารท้องถ่ิน กลุ่มเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ และกลุ่มประชาชน  

ทั้งน้ีการทํา Focus Group  จะแบ่งเป็นกลุ่มย่อย ๆ กลุ่มละประมาณ 3 – 4 คน และมีผู้ดําเนินการสนทนา 1 



คน   โดยมีทีมวิจัยอีกส่วนหน่ึงทําการบันทึกข้อมูลลงในสมุดบันทึก  และเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการก็มีการสรุป

ข้อมูลให้ผู้เข้าร่วมเวทีฟัง จากน้ันนํามาสรุปเป็นข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนตามประเด็นคําถาม 

 

 

 

 

 

 

การสัมภาษณห์ัวหน้าส่วนป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย เทศบาลเมอืงนางรอง 

 

 

 

 

 

 

                      การสัมภาษณ์หัวหน้ากลุม่วิชาการขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ 

 

 

 

 



การสัมภาษณ์เจ้าหน้าขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ 

 

 

 

 

 

 

                      การสมัภาษณ์หัวหน้าหน่วยกู้ภัยสว่างเมตตาธรรม 

 

 

 

 

 

                         การสัมภาษณ์ประชาชนทั่วไป ประกอบอาชีพค้าขาย 

 การเก็บข้อมูลจากเอกสาร  ทีมวิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล

สงกรานต์ของพ้ืนที่กรณีศึกษาเปรียบเทียบ ปี 2554 และ 2555 จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ และทบทวน

เอกสาร หนังสือ บทความ งานวิจัยที่เก่ียวข้อง เป็นต้น 

  การสังเกตอย่างมีส่วนร่วม  ทมีวิจัยได้ทําการเดินทางเพ่ือสํารวจกิจกรรมการป้องกันอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เทศบาลเมืองนางรอง และการสังเกตพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนในพ้ืนที่ในช่วง

เทศกาลสงกรานต์ ตลอดจนการคิดค้นหารูปแบบการดําเนินกิจกรรมอย่างมีส่วนร่วม และนวัตกรรมการต้ังจุด

ตรวจจุดบริการแบบใหม ่

  การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล  จากการดําเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการที่วางไว้    ทมี

วิจัยจึงได้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจาะลึก สนทนากลุม่ สังเกตอย่างมีส่วนร่วม และศึกษาเอกสารผลการ

ดําเนินงานการต้ังจุดตรวจจุดบริการ ปี 2554 จากน้ันทีมวิจัยก็ได้มาร่วมกันสรุปข้อมูล โดยการจําแนกประเภท



ข้อมูลเป็นหมวดหมู่ตามกลุ่มผู้ให้ข้อมลูจากน้ันนําข้อมูลมาวิเคราะห์ควบคู่บริบทพ้ืนที่เทศบาลเมืองนางรอง  

อําเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์  

ผลการศึกษา 

 

 การศึกษาโครงการสํารวจพ้ืนที่กรณีศึกษาการต้ังจุดตรวจ/จุดบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ กรณีถนนสาย 24 (จากเต็นท์ สู่เชิงรุก) โดยใช้แบบสัมภาษณ์เจาะลึก สนทนากลุ่ม 

และและศึกษาจากเอกสารสรุปผลการดําเนินงาน ประจําปี 2554  เป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมข้อมูลจาก 

ผู้บริหารท้องถ่ิน เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ ผู้ใช้รถใช้ถนน ในพ้ืนที่เทศบาลเมืองนางรอง  อําเภอนางรองจังหวัด

บุรีรัมย์  ผู้ศึกษาได้นําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์  และได้นําเสนอผลการศึกษา โดยแบ่งออกเป็น   ดังนี้ 

 

การศึกษาข้อมูลบริบทเทศบาลเมืองนางรอง  อําเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรมัย์ 
 ประวัติความเป็นมา 

 สํานักงานเทศบาลเมืองนางรองต้ังอยู่ เลขที่ 906 ถ.โชคชัย – เดชอุดม ตําบลนางรอง 

อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเขตเทศบาลมีพ้ืนที่ครอบคลุมบางส่วนของสองตําบลคือตําบลนางรองและ

ตําบลถนนหัก อยู่ในเขตการปกครองของอําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ มีพ้ืนที่ 20.768 ตารางกิโลเมตร (ดัง
ภาพที่  ) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ที่ต้ังเทศบาลเมืองนางรอง 

   

  อาณาเขตติดต่อเทศบาลเมืองนางรอง 

    ทิศเหนือ  จดเขตตําบลนางรอง และตําบลหนองยายพิมพ์ อําเภอนางรอง 



     ทิศใต้  จดเขตตําบลสะเดาและตําบลนางรอง อําเภอนางรอง 

     ทิศตะวันออก จดเขตตําบลถนนหัก และตําบลหนองยายพิมพ์ อําเภอนางรอง 

     ทิศตะวันตก จดเขตตําบลหนองโบสถ์และตําบลนางรอง อําเภอนางรอง 

   ประชากร 

    จํานวนประชากรในเขตเทศบาลเมืองนางรอง ถึงวันที่ 31 มกราคม 2555 มีจํานวน

ทั้งสิ้น 21,257 คน เป็นชาย 10,139 คน เป็นหญิง 11,118 คน จํานวนบ้านทั้งสิ้น 9,163 หลังคาเรือน จํานวน

ผู้มีสิทธิเลือกต้ัง 14,689 คน เป็นชาย 6,746 คน เป็นหญิง 7,943 คน เมื่อเปรียบเทียบอัตราส่วนความ

หนาแน่นของประชากรต่อ พ้ืนที่รวมท้ังหมดจะมีค่าประมาณ 1,023 คน/ตารางกิโลเมตร 

   เขตการปกครอง    

   ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองนางรอง  

1.ชุมชนหนองรี     11.ชุมชนวัดป่ารักษ์นํ้า 

2.ชุมชนหนองกราด    12.ชุมชนจะบวก 

3.ชุมชนหนองเสม็ด    13.ชุมชนโคกหลวงพ่อ 

4.ชุมชนบ้านเก่า    14.ชุมชนบ้านถนนหัก 

5.ชุมชนวัดขุนก้อง     15.ชุมชนถนนหักพัฒนา 

6.ชุมชนวัดร่องมันเทศ    16.ชุมชนวัดถนนหัก 

7.ชุมชนวัดกลาง   17.ชุมชนวัดใหม่เรไรทอง 

8.ชุมชนวัดหัวสะพาน    18.ชุมชุนหนองโพรง 

9.ชุมชนวัดป่าเรไร     19.ชุมชนทุ่งแหลม 

10.ชุมชนป่าตาเส็ง     20.ชุมชนดอนแสลงพันธ์  

  

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย      

    -  สถิติเพลิงไหม้ในรอบปี ( 1 ม.ค. – 31 ธ.ค.2553) จํานวน 28 ครั้ง แยกเป็นในเขต

เทศบาล จํานวน 21 ครั้ง และนอกเขตเทศบาล จํานวน 7 ครั้ง 



         - รถยนต์ดับเพลิง 3 คนั รถบรรทุกนํ้า 2 คัน เคร่ืองดับเพลิงชนิดหาบหาม 1 เคร่ือง 

เรือกู้ภัย 1 ลํา 

         - พนักงานดับเพลิง จํานวน 25 คน 

         - อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 604 คน 

  

สภาพปัญหาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
  สภาพเส้นทางในพ้ืนที่ ถนนหมายเลข 24 เป็นถนนสี่ช่องจราจร จากการสังเกตพบว่าถนนยังมี

สภาพพ้ืนผิวจราจรดี อีกทั้งมีเคร่ืองหมายและป้ายการจราจรที่ชัดเจน จากการสัมภาษณ์ยังพบว่า สภาพ

เส้นทางในพ้ืนที่ตามถนนเส้นรอง หรือซอยในเขตเทศบาลเมืองนางรอง มีบางจุดที่ถนนชํารุดและไม่มีป้าย

จราจรบอกที่ชัดเจนจึงเป็นจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การใช้รถใช้ถนนส่วนใหญ่ เป็นรถยนต์ส่วนบุคคล และ

รถจักรยานยนต์ ซึ่งการใช้รถใช้ถนนช่วงเทศกาลสําคัญต่างๆ เช่น เทศกาลปีใหม่  เทศกาลสงกรานต์ จะมี

มากกว่าช่วงปกติ  

  จากการสัมภาษณ์หัวหน้าส่วนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  พบว่าช่วงที่เกิดอุบัติเหตุกลับ
เป็นช่วงวันเวลาปกติที่ไม่ใช่เทศกาล ส่วนเทศกาลในพ้ืนที่เขตเทศบาลเมืองนางรองแทบไม่มีอุบัติเหตุ เหตุผล

เน่ืองจากมีการตรวจจับทําให้ผู้ขับขี่รถมีความระมัดระวัง อีกทั้งส่วนที่เป็นการขับขี่รถจักรยานยนต์ในช่วง

เทศกาล มีการสวมหมวกมากกว่าช่วงวันเวลาปกติ แต่อย่างไรก็ตามจากการสังเกตก็พบว่าส่วนใหญ่มีการสวม

หมวกกันน๊อคซึ่งมีส่วนน้อยที่ไม่สวมหมวก 

 

 สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่ในพื้นที่เทศบาลเมืองนางรอง 

   ปัจจัยด้านคน 

    - ความสามารถในการขับขี่ยานพาหนะลดลงจากการด่ืมของมึนเมา  

    - สภาพร่างกายไม่พร้อมในการควบคุมรถ เน่ืองจากความอ่อนเพลียจากการขับ

ขี่รถเป็นเวลานาน 

    - ไม่ทําตามกฎจราจร ว่ิงย้อนศร ไม่ทําตามป้ายสัญญาณ   

    - ขับรถด้วยความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกําหนด 

    -  คุยโทรศัพท์ขณะขับรถ   

    -  ไม่เคารพกฎจราจร 

    -  ขาดสติ (มีอารมณ์โกรธ)   
   ปัจจัยด้านยานพาหนะ 

    - การบรรทุกผู้โดยสารเกินขนาดกฎหมายกําหนด   



    - ขาดการตรวจเช็คสภาพรถ 

   ปัจจัยด้านถนน 

    - ถนนเป็น 4 เลน มีสภาพที่ดี ทําให้ระวังรถท่ีสวนทางมาให้ผู้ขับขี่ขับรถด้วย

ความเร็ว 

    ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับการเกิดอุบัติเหตุ 

    - แสงสว่างไม่เพียงพอเพราะบางจุดไม่มีไฟฟ้า 

           - สภาพภูมิอากาศ เช่น ฝนตกทําให้ถนนลื่น 

 

รูปแบบการตั้งจุดตรวจให้บริการประชาชน 

   จุดที่ 1  จุดบริการประชาชาชน ต้ังอยู่หน้าเทศบาลเมืองนางรอง ซึ่งเป็นจุดเดิมที่ต้ังทุกๆปี 

เน่ืองจากสะดวกและที่สําคญัเป็นจุดที่ติดถนนหมายเลข 24 ประชาชนสามารถมองเห็นได้ชัดเจน ดังภาพที่  

          จุดบริการประชาชนของเทศบาลเมืองนางรอง 

  จุดที่ 2  จุดตรวจ ต้ังอยู่บริเวณหน้าโรงเรียนนางรองพิทยาคม ถนนเส้นหลักในการสญัจรเดินทาง ทั้ง

ช่วงปกติและช่วงเทศกาล คือ ถนนหมายเลข 24  (โชคชัย-เดชอุดม) และถนนสายรองจากภาคตะวันออกคือ

ถนน สาย นางรอง-สระแก้ว  ดังภาพที่ 8 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

จุดตรวจของอําเภอนางรองร่วมกับขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ 

 
 

  ชุดความรู้เชิงกระบวน 
   การอบรมสําหรับเจ้าหน้าที่ส่วนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เคยผ่านอบรมหลักสูตร

การบรรเทาสาธารณะภัย อบรมการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น  งบประมาณที่ใช้ต้ังจุดบริการประชาชนในเทศกาล

สงกรานต์ ปี 2555 (7 วันอันตราย) เป็นงบในส่วนของเทศบาลที่ต้ังไว้ 75,000 บาท โดยแบ่งเป็น ค่าเบ้ียเลี้ยง

เจ้าหน้าที่ อปพร. คนละ 200 บาท  ค่านํ้าด่ืม กาแฟ โอวัลติน และอื่นๆ  บางส่วนได้รับสนับสนุนจากบริษัท 

ห้างร้าน เช่น วิริยะประกันภัย แม่ค้าในเขตเทศบาลเมือง 

  บุคลากร/เครือข่าย 

   สภ.นางรอง  โรงพยาบาลนางรอง  สาธารณสุขอําเภอ   
 ผลลัพธ์ของการดําเนินงาน 

   หลังจากปฏิบัติการแล้วทางเทศบาลเมืองนางรอง  จะมีการสรุปทบทวนบทเรียน ในการ

ประชุมที่มีการนําเสนอข้อมูลจากผู้นําฝ่ายปกครองและฝ่ายบริหารท้องถ่ิน  เพ่ือระดมหาข้อเสนอแนะเร่ือง

มาตรการชุมชน   เพ่ือนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงแก้ไขปัญหา ซึ่งอาจจะมีการร่วมกันสรุปบทเรียนผลการทํางาน 

และประเมินผล รวมทั้งจากลักษณะการสอบถามผู้สัญจรไป–มา     

    กิจกรรมระหว่างการต้ังจุดบริการประชาชน ในปีที่ผ่านมาทราบว่า มีการแต่งชุดแฟนซีใน

การสร้างสีสันอีกทั้งนําผู้พิการท่ีได้รับอุบัติเหตุมาร่วมรณรงค์เพ่ือให้ประชาชนเกิดความตระหนักในการขับขี่รถ 

ทั้งน้ีมีบริการนวดแผนไทยเพ่ือผ่อนคลายให้กับประชาชน  ส่วนในปีน้ีจากการสัมภาษณ์ พบว่า กิจกรรมที่กล่าว

มาข้างต้นเหมือนปีที่ผ่านมาไม่มีแล้ว มีเฉพาะบริการ นํ้าด่ืม กาแฟ ผ้าเย็น สอบถามเส้นทาง ส่วนวิทยาลัยการ

อาชีพนางรองก็ตรวจเช็คสภาพรถให้กับประชาชนที่มาใช้บริการ เหตุผลคือ กิจกรรมแฟนซีและการนําผู้ที่พิการ

มารณรงค์น้ันได้รับการสนับสนุนจาก สสส. แต่ปีน้ี สสส. ไม่ได้มาร่วมกิจกรรมนวดแผนไทยทราบว่าสมาชิกที่

ผ่านการอบรมส่วนใหญ่เป็นแม่บ้านต่างพากันแยกย้ายเพื่อทํามาหากินทั้งในและต่างจังหวัด จึงไม่มีกิจกรรม



ดังกล่าว  โดยมีการต้ังจุดตรวจและบริการ 2 จุด ได้แก่  จุดที่ 1  จุดบริการประชาชาชน ต้ังอยู่หน้าเทศบาล

เมืองนางรอง ซึ่งเป็นจุดเดิมที่ต้ังทุกๆปี เน่ืองจากสะดวกและที่สําคัญเป็นจุดที่ติดถนนหมายเลข 24 ประชาชน

สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 

งบประมาณที่ใช้ในการดําเนินกิจกรรมการต้ังจุดตรวจจุดบริการและส่วนที่เก่ียวข้อง 

   1.  โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ต้ังไว้ 50,000 บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอุปกรณ์ในการฝึก  ค่ายานพาหนะ  ค่าที่พัก  ค่าอาหารและเครื่องด่ืมฯ  

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ฯลฯ  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานบริหาร

ทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)  โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลปี 2555 

   2.  โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่  ต้ังไว้ 20,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องด่ืม  ค่านํ้ามันเช้ือเพลิง  ค่าเอกสาร  ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดฯลฯ  ต้ังจ่ายจากเงิน

รายได้  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน)  

โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลปี 2555     

   3.  โครงการป้องกันอุบัติเหตุและบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่  ต้ังไว้
 75,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม  ค่าเอกสาร  ค่านํ้ามันเช้ือเพลิง  แก๊ส  ถัง

เคมี  ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดฯลฯ  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (งาน

บริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)  โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลปี 2555 

   4.  โครงการป้องกันอุบัติเหตุและบริการประชาชนช่วงเทศกาลวันสงกรานต์  ต้ังไว้

75,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม  ค่าเอกสาร  ค่านํ้ามันเช้ือเพลิง  แก๊ส  ถังเคมี  ค่าใช้จ่าย

เบ็ดเตล็ดฯลฯ  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ

การรักษาความสงบภายใน)  โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลปี 2555 

   5. โครงการจัดกิจกรรมเน่ืองในวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  ต้ั ง ไ ว้ 

20,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องด่ืม  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดฯลฯ  ต้ังจ่ายจากเงิน

รายได้  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน)  

โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลปี 2555 

   6.  โครงการปรับปรุงทัศนียภาพตามแนวเส้นทางจราจร  ต้ังไว้ 1,000 บ าท   เ พ่ื อ

จ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าเอกสาร  ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดฯลฯ  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการ

รักษาความสงบภายใน (งานเทศกิจ)  โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลปี 2555 

   7.  โครงการเทศกิจอาสาพาน้องข้ามถนน  ต้ังไว้ 17,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ตกแต่งสถานที่  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหารและเครื่องด่ืม  ค่าเอกสาร ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดฯลฯ  ต้ังจ่าย

จากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานเทศกิจ)  โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล

ปี 2555   



  สนับสนุนจากองค์กรภาคีเครือข่ายในการดําเนินกิจกรรม 

   เทศบาลเมืองนางรองได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ได้แก่ ภาค

ประชาชน ได้สนับสนุน บุคลากร  เช่น อปพร.  ตํารวจ สภ.นางรอง  ขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์  อาจารย์และ

นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพอําเภอนางรอง  เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และบางส่วนได้รับสนับสนุนจากบริษัทห้าง

ร้าน เช่น วิริยะประกันภัย แม่ค้าในเขตเทศบาลเมือง 

  

 มาตรการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต ์7 วันอันตราย เทศบาลเมืองนางรอง  

 เทศบาลเมืองนางรอง  ได้ดําเนินการต้ังจุดตรวจจุดบริการประชาชน เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา
การเกิดอุบัติเหตุทางถนน และเป็นการให้บริการประชาชนที่สัญจรไปมาให้เกิดความสะดวกสบายในการ

เดินทาง โดยได้มีมาตรการ ซึ่งเป็นวิธีการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล

สงกรานต์ ปี 2555 ให้เกิดประสิทธิภาพ โดยให้ดําเนินงานตามมาตรการ ดังน้ี 

    

 มาตรการด้านบริหารจัดการ 

 ทางเทศบาลจะจัดกิจกรรมนี้เป็นประจําทุกปี  ซึ่งจะเป็นการส่งหนังสือแจ้งมาจากทาง

อําเภอเป็นคําสั่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้ังจุดบริการประชาชนเพ่ือดูแลความปลอดภัยของประชาชน

ในช่วงเทศกาล  กระบวนการของการทํางานคือ การเขียนโครงการ การจัดประชุมเพ่ือวางโครงสร้าง

ผู้รับผิดชอบ การวางแผนการปฏิบัติงาน และการดําเนินการปฏิบัติงาน  หน่วยงานที่เข้าร่วม  ประกอบด้วย 

งานส่วนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองนางรอง อปพร. เจ้าที่ตํารวจจาก สภ.นางรอง เจ้าหน้าที่

สาธารณะสุขอําเภอนางรอง นักศึกษาจากวิทยาลัยการอาชีพนางรอง หน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างจรรยาธรรม  โดย

มีการต้ังจุดตรวจ/บริการ 2 จุด  คือ จุดที่ 1 จุดบริการ ต้ังอยู่หน้าเทศบาลเมืองนางรอง ซึ่งเป็นจุดเดิมที่ต้ังทุกๆ

ปี เน่ืองจากสะดวกและที่สําคัญเป็นจุดที่ติดถนนหมายเลข 24 ประชาชนสามารถมองเห็นได้ชัดเจน จุดที่ 2  

จุดตรวจ ต้ังอยู่บริเวณหน้าโรงเรียนนางรองพิทยาคม ถนนเส้นหลักในการสัญจรเดินทาง ทั้งช่วงปกติและช่วง
เทศกาล คือ ถนนหมายเลข 24  (โชคชัย-เดชอุดม) และถนนสายรองจากภาคตะวันออกคือถนน สาย นางรอง-

สระแก้ว 

 มาตรการด้านการบังคับใช้กฎหมาย  

 -  มีการรณรงค์ได้มีการทําป้าย “แจ้งจับแน่” ตํารวจจะทําตามแผน 3ม. 2ข. 1ร. ดังน้ี 3 

ม. คือ เมาไม่ขับ สวมหมวกนิรภัย มอเตอร์ไซค์ปลอดภัย 2 ข. คือ ใบขับข่ี และรัดเข็มขัดนิรภัย รวมถึง 1 ร. 

ขับรถเร็วไม่เกินกฎหมายกําหนด 

 -  ตํารวจทางหลวงมีหน้าที่จับกุม ควบคุมดูแล ตรวจวัดแอลกอฮอล์ ควบคุมการจราจร กิ

จรรมส่วนใหญ่ก็เป็นการต้ังจุดสกัด การประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ 



 -  มีการตรวจจับ 2 ประเภท คือ 1. เจ้าหน้าที่ขนส่ง ตรวจจับรถโดยสารสาธารณะ ใน

เรื่อง การด่ืมสุราของคนขับ  (ดังภาพที่   ) การบรรทุกผู้โดยสารเกินขนาดกฎหมายกําหนด (ดังภาพที่   )   2. 

เจ้าหน้าที่ตํารวจ ตรวจจับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ตรวจจับรถโดยสารสาธารณะ ในเรื่อง การด่ืมสุราของคนขับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ตรวจการบรรทุกผู้โดยสารเกินขนาดกฎหมายกําหนด 

 

  

   มาตรการด้านวิศวกรรมจราจร 



 ยังไม่มีมาตรการในส่วนน้ี จากการสอบถามกับผู้บริหารท้องถ่ิน พบว่า ทางองค์การบริหาร

ส่วนตําบลไม่มีงบประมาณ ในการจัดกิจกรรมสํารวจจุดเสีย่ง จุดอันตราย หรือสภาพถนนไม่สมบูรณ ์เพราะยัง

ไม่มีงบประมาณในส่วนน้ี  

 มาตรการด้านประชาสัมพันธ์ 

   การประชาสัมพันธ์ มีโรงเรียนในเขตอําเภอได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ลดอุบัติเหตุ และ

รณรงค์ลดการด่ืมสุราในเขตเทศบาลเมืองนองรอง นอกจากน้ียังมีในส่วนของวิทยุชุมชนท่ีมีการประชาสัมพันธ์

และรณรงค ์

 มาตรการด้านบริการการแพทย์ฉุกเฉิน กู้ชีพ กู้ภัย 
 ช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุบัติเหตุในท้องที่  และรอการขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ

ที่ได้รับการแจ้งการเกิดอุบัติเหตุ  ค้นศพ  ผู้ที่ประสบอุบัติเหตุไปที่โรงพยาบาล  พิมพ์ลายน้ิวมือ  แต่งหน้าศพ  

ทําทุกอย่างแทนโรงพยาบาล  

 
แนวทางการดําเนินงาน  7 วันอันตราย ของเทศบาลเมืองนางรอง  อําเภอนางรองจังหวัด

บุรีรัมย ์
 โดยแนวทางการดําเนินงานของเทศบาลเมืองนางรอง  อําเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์  ได้แบ่งช่วงเวลาใน
การปฏิบัติการต้ังจุดตรวจจุดบริการประชนออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ 

 1) ระยะเตรียมการการต้ังจุดตรวจจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์   

 2) ระยะปฏิบัติการการต้ังจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์   

 3) ระยะประเมินผลสรุปผล/ผลลัพธ์ 

 

ระยะเตรียมการการต้ังจุดตรวจจุดบริหารประชาชนในชว่งเทศกาลสงกรานต์ 

 ทางเทศบาลจะจัดกิจกรรมนี้เป็นประจําทุกปี  ซึ่งจะเป็นการส่งหนังสือแจ้งมาจากทางอําเภอเป็น

คําสั่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้ังจุดบริการประชาชนเพ่ือดูแลความปลอดภัยของประชาชนในช่วง

เทศกาล  กระบวนการของการทํางานคือ การเขียนโครงการ การจัดประชุมเพ่ือวางโครงสร้างผู้รับผิดชอบ การ

วางแผนการปฏิบัติงาน และการดําเนินการปฏิบัติงาน 

 การวางแผนการทํางาน  ก่อนถึงช่วงเทศกาล  ทางอําเภอจะเรียกประชุมทุกหน่วยงานเข้าฟัง

นโยบายที่จะใช้ในช่วงเทศกาล  ผู้ที่เข้าฟังจะเป็นผู้บังคับบัญชาเป็นส่วนใหญ่  แล้วนํานโยบายมาสั่งการต่อ

หน่วยงาน  การประชุมในครั้งน้ีมีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  คือ  ขนส่งขังหวัด  เทศบาลตําบล  ตํารวจ  

สาธารณสุข เป็นต้น  มีการอบรมอัคคีภัย  เป็นการควบคุมเพลิงให้อยู่  มีการจําลองสถานการณ์จริง  ปฏิบัติ
จริง  ทําให้เกิดทักษะในการควบคุมเพลิง  การอบรม  ทบทวน  อพปร.  ไปอบรมที่ศูนย์วิทยาเขตขอนแก่น  

เป็นการเข้าค่ายร่วมกัน มีการผจญเพลิง     



 

ระยะปฏิบัติการการต้ังจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์   

 หน่วยงานท่ีเข้าร่วม  ประกอบด้วย งานส่วนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมือง

นางรอง อปพร. เจ้าที่ตํารวจจาก สภ.นางรอง เจ้าหน้าที่สาธารณะสุขอําเภอนางรอง นักศึกษาจากวิทยาลัยการ

อาชีพนางรอง หน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างจรรยาธรรม 

 กิจกรรมที่จุดบริการ คือ   

 -  ให้บริการนํ้าด่ืม  กาแฟ  ลูกอม 

 -  การให้ข้อมูลเส้นทางต่างๆในการเดินทาง  คนที่ลงมาถามเส้นทางส่วนใหญ่จะมุ่งหน้าไป
จังหวัดอุบลราชธานี  สุรินทร์  ศรีษะเกษ 

 -  ทําหน้าที่ระงับไฟ  เวลาที่เกิดเพลิงไหม้หรือแก๊ซระเบิด 

 -  มีบริการนวดจาก  อสม.  เป็นการบริการฟรีให้กับประชาชนและเจ้าหน้าที่  ที่สนใจใช้บริการน้ี 

 -  มียา  สามัญประจําบ้าน  ให้ประชาชนท่ีป่วยในระดับเบ้ือต้น 

 -  เมื่อพบคนเมาสุรา  ทางเจ้าหน้าที่ก็จะให้พักผ่อน  หายเมา  หานํ้าเย็นให้ด่ืม  แล้วโทรหาญาติ

ให้มารับตัวกลับ  ก่อนกลับมีการกล่าวตักเตือนในเรื่องการเมาสุราแล้วห้ามขับรถ 

   บทบาทของอําเภอและหน่วยงานอ่ืนๆ   

   -  อําเภอนางรอง  เจ้าหน้าที่อําเภอมีบทบาทในการดูแลด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุ คือ 

เจ้าหน้าที่ อส. ซึ่งเป็นส่วนของอําเภอที่ได้เข้าร่วมในการต้ังจุดตรวจและจุดบริการ ในที่น้ียังเป็นหน่วย 

EMS เคลื่อนที่เร็ว ในการให้บริการและช่วยเหลือประชาชนในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ หรือประชาชนต้องการ

ความช่วยเหลือ  เจ้าหน้าที่ อส. จะผ่านการอบรม เรื่องการจราจร และการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น ทั้งน้ี

ข้อมูลเพ่ิมเติมพบว่า หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมีการซ้อมร่วมเร่ืองการป้องกันอุบัติเหตุ และช่วยเหลือในกรณี

เกิดอุบัติเหตุ  การประชาสัมพันธ์ มีโรงเรียนในเขตอําเภอได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ลดอุบัติเหตุ และ

รณรงค์ลดการด่ืมสุราในเขตเทศบาลเมืองนองรอง นอกจากน้ียังมีในส่วนของวิทยุชุมชนท่ีมีการ

ประชาสัมพันธ์และรณรงค์อีกทางหน่ึงด้วยกิจกรรมส่วนใหญ่ในจุดบริการประชาชน คือ การบริการนํ้าด่ืม 

กาแฟ โอวัลติน และบริการห้องนํ้า และสอบถามเส้นทาง ซึ่งจะเห็นได้ว่าไม่มีความแตกต่างจากจุดบริการ

ทั่วๆไป 

   -  สํานักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ 

    กิจกรรมในจุดตรวจ มีการตรวจจับ 2 ประเภท คือ 1. เจ้าหน้าที่ขนส่ง ตรวจจับรถโดยสาร

สาธารณะ ในเรื่อง การด่ืมสุราของคนขับ  การบรรทุกผู้โดยสารเกินขนาดกฎหมายกําหนด  2. เจ้าหน้าที่

ตํารวจ ตรวจจับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล นอกจากการตรวจจับ ยังเป็นจุดที่ให้บริการ



ประชาชนด้วย เช่น นํ้าด่ืม กาแฟ นวดผ่อนคลาย ฯลฯ  เจ้าหน้าที่ขนส่งที่มาปฏิบัติหน้าที่ มีความรู้ในสาย

งานที่รับผิดชอบ เช่น การตรวจการขนส่ง ความรู้ด้านกฎหมาย เทคนิคการต้ังจุดตรวจ  งบประมาณที่ใช้

ในการต้ังจุดตรวจในช่วง เทศกาลต่างๆในรอบ  1 ปี ต้ังไว้ ที่ 800,000-900,000  บาท โดยได้รับ

สนับสนุนจาก กปถ. ซึ่งงบประมาณนํามาเป็นเบ้ียเลี้ยงเจ้าหน้าที่ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 

    ขนส่งจังหวัดมีการจัดอบรม เรื่องการขับขี่ปลอดภัย อบรมให้ความรู้เรื่องสัญญาณจราจร

ต่างๆ ให้กับ องค์การบริหารส่วนตําบล กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ทุกอําเภอในจังหวัดบุรีรัมย์ ปัจจุบันมีทั้งหมด 

56 รุ่นแล้ว งบประมาณที่ใช้ในแต่ละปี โดยประมาณ 2,000,000 บาท ซึ่งได้รับสนับสนุนจาก กปถ. 

งบประมาณส่วนน้ีไม่เกี่ยวข้องกับงบประมาณท่ีใช้ต้ังจุดตรวจในแต่ละปี ทั้งน้ีเมื่อผ่านการอบรม จะมีการ

ติดตามประเมินผล ผลที่เกิดขึ้นคือ ผู้ที่ผ่านการอบรมมีความรู้เรื่องการขับขี่ รวมถึงเข้าใจในเกี่ยวกับ

สัญลักษณ์หรือสัญญาณจราจร  นอกจากกิจกรรมการอบรมยังมีในส่วนของการจัดรายการวิทยุ ทางคลื่น

ความถี่ 101.75 MH ของกรมประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ ทุกวันพุธ เวลา 15.00 น.-16.00 น. 

    -  ตํารวจทางหลวง  มีการอบรมเรื่องการป้องกันอุบัติเหตุ หัวข้อการอบรมว่าด้วยเพราะอะไร

จึงเกิดอุบัติเหตุ สาเหตุเกิดจากอะไรบ้าง มีวิธีการแก้ไขอย่างไร มีการส่งทีมงานไปให้ความรู้แก่ประชาชน

ในชุมชน ตามโรงเรียน เคยมีส่วนร่วมวางมาตรการการป้องกันอุบัติเหตุ โดยสารวัตรเป็นผู้รับนโยบายจาก

หน่วยเหนือ  ตํารวจทางหลวงมีหน้าที่จับกุม ควบคุมดูแล ตรวจวัดแอลกอฮอล์ ควบคุมการจราจร กิจรรม

ส่วนใหญ่ก็เป็นการต้ังจุดสกัด การประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ 

    -  สถานีตํารวจภูธรนางรอง  มีการรณรงค์ได้มีการทําป้าย “แจ้งจับแน่” ตํารวจจะทําตาม

แผน 3ม. 2ข. 1ร. ดังน้ี 3 ม. คือ เมาไม่ขับ สวมหมวกนิรภัย มอเตอร์ไซค์ปลอดภัย 2 ข. คือ ใบขับขี่ และ

รัดเข็มขัดนิรภัย รวมถึง 1 ร. ขับรถเร็วไม่เกินกฎหมายกําหนด 

    -  มูลนิธิสว่างจรรยาธรรม ช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุบัติเหตุในท้องที่  และรอการขอความ

ช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆท่ีได้รับการแจ้งการเกิดอุบัติเหตุ  ค้นศพ  ผู้ที่ประสบอุบัติเหตุไปที่

โรงพยาบาล  พิมพ์ลายน้ิวมือ  แต่งหน้าศพ  ทําทุกอย่างแทนโรงพยาบาล 

    -  วิทยาลัยการอาชีพนางรอง  เป็นการให้บริการประชาชนฟรีในช่วงเทศกาล  คือ  ช่วงปีใหม่

และช่วงสงกรานต์  ทางหน่วยจะให้บริการประชาชน  ช่อมรถ  เช็ครถ  การเปลี่ยนนํ้ามันเคร่ือง  การเติม

ลม  การปะยาง  การเติมลม  การเปล่ียนโซ่  การเปลี่ยนหลอดไฟ  เป็นต้น ช่วงเทศกาลจะมีรถเข้ามาใช้

บริการ  300-400  คัน  การต้ังจุดให้บริการของวิทยาลัยการอาชีพ  มีอยู่  2  จุด  คือ  จุดแรกหน้า



เทศบาลนางรอง  และจุดที่สอง หน้าวิทยาลัยการอาชีพ  ซึ่งคอยให้บริการภาคประชาชนตลอด  24  

ช่ัวโมง   

    -  ศูนย์ HONDA  นางรอง  ให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่  ป้ายประชาสัมพันธ์  ทางขนส่ง

จังหวัดให้นํ้ามันเคร่ืองมาบริการประชาชน  80  ขวดต่อวัน 

ระยะประเมินผลสรุปผล/ผลลพัธ ์

     กิจกรรมระหว่างการต้ังจุดบริการประชาชน ในปีที่ผ่านมาทราบว่า มีการแต่งชุดแฟนซีในการ

สร้างสีสันอีกทั้งนําผู้พิการท่ีได้รับอุบัติเหตุมาร่วมรณรงค์เพ่ือให้ประชาชนเกิดความตระหนักในการขับขี่รถ 

ทั้งน้ีมีบริการนวดแผนไทยเพ่ือผ่อนคลายให้กับประชาชน  ส่วนในปีน้ีจากการสัมภาษณ์ พบว่า กิจกรรมที่กล่าว

มาข้างต้นเหมือนปีที่ผ่านมาไม่มีแล้ว มีเฉพาะบริการ นํ้าด่ืม กาแฟ ผ้าเย็น สอบถามเส้นทาง ส่วนวิทยาลัยการ

อาชีพนางรองก็ตรวจเช็คสภาพรถให้กับประชาชนที่มาใช้บริการ เหตุผลคือ กิจกรรมแฟนซีและการนําผู้ที่พิการ

มารณรงค์น้ันได้รับการสนับสนุนจาก สสส. แต่ปีน้ี สสส. ไม่ได้มาร่วมกิจกรรมนวดแผนไทยทราบว่าสมาชิกที่

ผ่านการอบรมส่วนใหญ่เป็นแม่บ้านต่างพากันแยกย้ายเพื่อทํามาหากินทั้งในและต่างจังหวัด จึงไม่มีกิจกรรม

ดังกล่าว  หลังจากปฏิบัติการแล้วทางเทศบาล   จะมีการสรุปทบทวนบทเรียน ในการประชุมที่มีการนําเสนอ

ข้อมูลจากผู้นําฝ่ายปกครองและฝ่ายบริหารท้องถ่ิน  เพ่ือนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงแก้ไขปัญหา ซึ่งอาจจะมีการ

ร่วมกันสรุปบทเรียนผลการทํางาน และประเมินผล โดยอาจใช้การติดตามประเมินผล     

 

สรุปผลการดําเนนิงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

 การศึกษาโครงการสํารวจพ้ืนที่กรณีศึกษาการต้ังจุดตรวจ/จุดบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ กรณีถนนสาย 24 (จากเต็นท์ สู่เชิงรุก) มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาดังน้ี  

1. เพ่ือศึกษากระบวนการในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ กรณีศึกษาตําบลบนถนนสาย 24 

2. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิของกระบวนการในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ กรณีศึกษาตําบลบนถนนสาย 24 

3. เพ่ือศึกษาการใช้งบประมาณในการทํากิจกรรมที่เก่ียวกับความปลอดภัยทางถนนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่กรณีศึกษาตําบลบนถนนสาย 24 

การศึกษาคร้ังน้ีได้ทําการรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เจ้าหน้าที่ชุด

ปฏิบัติการ  ภาคประชาชน  ในเขตเทศบาลเมืองนางรอง  อําเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์  โดยใช้แบบสัมภาษณ์



เจาะลึก สนทนากลุ่ม และศึกษาจากเอกสารสรุปผลการดําเนินงาน ประจําปี 2554 ผู้ศึกษาได้นําข้อมูลที่ได้มา

วิเคราะห์ และได้นําเสนอผลการศึกษา โดยแบ่งออกเป็น   ดังนี้ 

 -การศึกษาข้อมูลบริบทเทศบาลเมืองนางรอง 

   สํานักงานเทศบาลเมืองนางรองต้ังอยู่ เลขที่ 906 ถ.โชคชัย – เดชอุดม ตําบลนางรอง อําเภอ

นางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเขตเทศบาลมีพ้ืนที่ครอบคลุมบางส่วนของสองตําบลคือตําบลนางรองและตําบล

ถนนหัก อยู่ในเขตการปกครองของอําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ มีพ้ืนที่ 20.768 ตารางกิโลเมตร 

  -สภาพปัญหาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

 การใช้รถใช้ถนน เป็นรถยนต์ส่วนบุคคล  รถจักรยานยนต์  ช่วงเทศกาลจะมียานพาหนะมากกว่า

ช่วงปกติ 

 -รูปแบบการต้ังจุดตรวจให้บริการประชาชน 

  ก่อนถึงช่วงเทศกาล  ทางอําเภอจะเรียกประชุมทุกหน่วยงานเข้าฟังนโยบายที่จะใช้ในช่วง

เทศกาล  ผู้ที่เข้าฟังจะเป็นผู้บังคับบัญชาเป็นส่วนใหญ่  แล้วนํานโยบายมาสั่งการต่อหน่วยงาน  การประชุมใน

ครั้งน้ีมีหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  คือ  ขนส่งจังหวัด  เทศบาล  ตํารวจ  สาธารณสุข เป็นต้น มีการอบรมอัคคีภัย  

เป็นการควบคุมเพลิงให้อยู่  มีการจําลองสถานการณ์จริง  ปฏิบัติจริง  ทําให้เกิดทักษะในการควบคุมเพลิง  

การอบรม  ทบทวน  อพปร.  ไปอบรมท่ีศูนย์วิทยาเขตขอนแก่น  เป็นการเข้าค่ายร่วมกัน มีการผจญเพลิง    

หน่วยงานที่เข้าร่วม  ประกอบด้วย งานส่วนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองนางรอง อปพร. เจ้า

ที่ตํารวจจาก สภ.นางรอง เจ้าหน้าที่สาธารณะสุขอําเภอนางรอง นักศึกษาจากวิทยาลัยการอาชีพนางรอง 

หน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างจรรยาธรรม 

  โดยมีการต้ังจุดตรวจ/บริการ 2 จุด  คือ จุดที่ 1 จุดบริการ ต้ังอยู่หน้าเทศบาลเมืองนางรอง ซึ่ง

เป็นจุดเดิมที่ต้ังทุกๆปี เน่ืองจากสะดวกและที่สําคัญเป็นจุดที่ติดถนนหมายเลข 24 ประชาชนสามารถ

มองเห็นได้ชัดเจน จุดที่ 2  จุดตรวจ ต้ังอยู่บริเวณหน้าโรงเรียนนางรองพิทยาคม ถนนเส้นหลักในการ

สัญจรเดินทาง ทั้งช่วงปกติและช่วงเทศกาล คือ ถนนหมายเลข 24  (โชคชัย-เดชอุดม) และถนนสายรอง

จากภาคตะวันออกคือถนน สาย นางรอง-สระแก้ว  กิจกรรมที่จุดบริการ คือ  ให้บริการน้ําด่ืม  กาแฟ  

ลูกอม  การให้ข้อมูลเส้นทางต่างๆในการเดินทาง  คนที่ลงมาถามเส้นทางส่วนใหญ่จะมุ่งหน้าไปจังหวัด

อุบลราชธานี  สุรินทร์  ศรีษะเกษ  ทําหน้าที่ระงับไฟ  เวลาที่เกิดเพลิงไหม้หรือแก๊สระเบิด 

ข้อเสนอแนะ 



1. การแก้ไขเริ่มจากตัวบุคคลในการสร้างความตระหนัก และระมัดระวังในการขับขี่พาหนะ เช่น การ

อบรมให้ความรู้ การให้ความรู้ผ่านช่องทางสื่อต่างๆควรมีการปลูกฝัง และให้ความรู้ต้ังแต่เด็ก เพ่ือ

เด็กที่เติบโตมาจะเกิดความตระหนักในเรื่องความปลอดภัยในการขับข่ี 

2. การอบรมให้ความรู้ ปลูกฝังความมีวินัยในการขับขี่ ให้กับประชาชน และอบรมสั่งสอนสร้าง

จิตสํานึกให้เด็กและเยาวชนที่จะเติบโตเป็นอนาคตของชาติ ได้มีความตระหนักถึงเร่ืองการขับขี่และ

ความปลอดภัยทางถนน 

3. ควรมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและเท่าเทียม ซึ่งจะทําให้ผู้ขับขี่มีความ ระมัดระวัง รวมถึง

ประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนต้องเคารพกฎจราจรรวมถึงกฎหมายด้วย 

4. อยากให้มีการพัฒนาถนนเพราะตลอดระยะทางท่ีผ่านมาสภาพถนนไม่ค่อยดี ที่สําคัญถนนเล็กมาก

ต้องใช้ความระมัดระวังในการขับข่ีรถ ทั้งๆที่เป็นถนนสายหลักแต่ทําไมไม่มีการพัฒนา 

5. อยากให้จุดพักบริการมีที่นอนให้มากกว่าน้ีเพราะจะได้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เมื่อ

ประชาชนพักผ่อนหายเหน่ือยแล้วสามารถเดินทางต่อได้ 

6. อยากให้มีการจ้ังหน่วยบริการตาม ชุมชน ตามเส้นทางรองให้มากขึ้น มีมาตรการการป้องกันการ

อุบัติเหตุให้มากข้ึนเช่น การส่งทีมงานลงไปให้ความรู้กับประชาชนให้เข้มงวดและต่อเน่ือง 

 

ข้อคิดเห็นเก่ียวกับการต้ังเต็นท์และจุดบริการ 

1. ควรมีการต้ังเป็นจุดตรวจ/จุดบริการแบบถาวร เพ่ือประหยัดงบประมาณ ช่วงเทศกาลต่างๆในแต่ละปี 

อีกทั้งเจ้าหน้าที่ควรบังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม รวมถึงการควรมีการปลูกฝัง อบรม 

ให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน 

2. ประชาชนส่วนใหญ่ต่างพอใจทุกครั้งที่ได้หยุดใช้บริการในจุดบริการ  เพราะเวลาที่เหน่ือยจากจากขับขี่

รถเป็นระยะเวลาที่นานๆ  ย่อมเกิดความเหน่ือยและล้า  จึงต้องการลงพักผ่อน  ก็จะมีสถานที่ให้เป็นจุด

พักรถ  มีห้องนํ้าให้ใช้  การต้ังจุดบริการน้ีอย่างน้อยก็ได้ช่วยในเรื่องการพักผ่อน   

3. จุดบริการบางที่ไม่มีประชาชนเข้าใช้บริการเน่ืองจาก สถานที่ไม่เหมาะสมต้ังกลางที่โล่งแดดร้อน ไม่มี

ห้องนํ้า ไม่มีต้นไม้ มีเจ้าหน้าที่สองสามคน คนส่วนใหญ่จึงเลือกใช้บริการท่ีป๊ัมมากกว่าที่เทศบาลต้ัง การ

ต้ังจุดบริการที่ไม่เหมาะสมทําให้สิ้นเปลืองทรัพยากร 

4. การต้ังจุดบริการช่วยลดอุบัติเหตุได้เป็นบางจุดเน่ืองจากนิสัยคนไทยย่ิงห้ามเหมือนย่ิงยุ ในฐานะที่เป็น

คนใช้บริการรถประจําทางเวลาที่มีเจ้าหน้าที่มาดูแลควบคุมคนขับรถประจําทางให้ลงไปวัดแอลกอฮอล์



ทําให้รู้สึกว่าการเดินทางในครั้งน้ีปลอดภัย ช่วงเทศกาลเป็นช่วงที่รถประจําทางรับลูกค้าเกินจํานวน 

บรรยากาศในรถประจําทางแทบจะไม่มีอากาศหายใจ ทําให้เสี่ยงต่อการเกิดอันตราย 

5. การมีด่านหรือจุดบริการจํานวนมากไม่ได้เป็นการอํานวยความสะดวกเสมอไป เน่ืองจากผู้เดินทางบาง

คนต้องการกลับถึงบ้านเมื่อเจอด่านตรวจหรือจุดบริการบ่อยคร้ังเสียเวลา ทําให้เกิดความเครียด 

 

ความต้องการสนับสนุน 

 ต้องการให้ สสส. เข้ามาสนับสนุน ทั้งในเรื่องทุนและกิจกรรม ร่วมถึงสื่อประเภทต่างๆ เช่น สื่อ

โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ให้มีการประชาสัมพันธ์รณรงค์  ส่วนแรกด้านงบประมาณสนับสนุน เพ่ือนํามาจัด

อบรมให้ความรู้และสร้างจิตสํานึกให้กับเด็กและเยาวชนอีกทั้งเพ่ือเป็นเบ้ียเลี้ยงให้กับเจ้าหน้าที่ และส่วนที่สอง

ด้านบุคลากรอยากให้มีบุคลากรเพ่ิมเพ่ือให้เพียงพอต่อการดูแลและป้องกันอุบัติเหตุทางถนน 

 -  อยากให้มีงบประมาณเข้ามาสนับสนุน เพ่ือมาจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ เน่ืองจากมีจํานวน

จํากัด 

 -  อยากให้มีรถ EMS เข้ามาประจําการให้มากขึ้น 

 

กรณีศึกษา 
 

เทศบาลตําบลประโคนชัย อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย ์
 จิราภรณ์ ประธรรมโย 

 ในการศึกษาพ้ืนที่กรณีศึกษา ได้มีการกําหนดกลุ่มประชากรในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ผู้บริหารของเทศบาล
ตําบลประโคนชัย เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ  และภาคประชาชน เทศบาลตําบลประโคนชัย อ.ประโคนชัย 
จังหวัดบุรีรัมย์  ประกอบด้วย 
    
   1. ระดับเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ  
    -  หัวหน้าสํานักงานขนส่งอําเภอ 
    -  หัวหน้าฝ่ายเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

     -  เจ้าหน้าที่ตํารวจ สภ.ประโคนชัยชัย 
     -  อปพร. 
     -  นักวิชาการสาธารณสุข สสอ.ประโคนชัยชัย 
     -  พยาบาลวิชาชีพ 
     -  พยาบาล รพสต.สี่เหลี่ยม 

  2.   ภาคประชาชน ประกอบไปด้วย 
    -  ประชาชนในพ้ืนที่เทศบาลตําบลประโคนชัย และผูใ้ช้รถใช้ถนน 



 
วิธีการในการศึกษาใช้การสังเกต  สัมภาษณ์เชิงลึก  การสนทนากลุ่มแบบเฉพาะเจาะจงในกลุ่ม

ผู้ปฏิบัติงาน  การศึกษาข้อมูลจากเอกสาร  การใช้แบบสอบถาม และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

การสัมภาษณ์เชิงลึก  ทีมวิจัยได้สร้างเคร่ืองมือในการสัมภาษณ์คือ แบบสอบถาม  โดยแยกเป็น 3  
ชุด  เพ่ือสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง  3 กลุ่มตัวอย่าง  คือ เจ้าหน้าที่ขนส่ง  เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการในพ้ืนที่เทศบาล
ตําบลประโคนชัยและภาคประชาสังคม  ที่อยู่ในพ้ืนที่การต้ังจุดตรวจจุดบริการประชาชน  รวมท้ังได้ไป
สอบถามประชาชนในพ้ืนที่โดยประเด็นคําถามในการสัมภาษณ์ของ ได้แก่  ข้อมูลพ้ืนฐานเทศบาลตําบลประ
โคนชัย ชุดความรู้เชิงกระบวน  ผลลัพธ์ของการดําเนินกิจกรรม และงบประมาณที่ใช้ในการดําเนินกิจกรรมการ
ต้ังจุดตรวจจุดบริการ ตลอดจนการสนับสนุนการองค์กรภาคีเครือข่ายในการดําเนินกิจกรรม เช่น คู่มือ
ปฏิบัติการ การอบรมให้ความรู้ก่อนปฏิบัติการ วัสดุอุปกรณ์การต้ังจุดตรวจ และงบประมาณค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินกิจกรรม   

ซึ่งการต้ังจุดตรวจ/จุดบริการประชาชนของเทศบาลตําบลประโคนชัยมี 1 จุด คือ บริเวณสี่แยกไฟแดง
ประโคนชัยเป็นจุดหลักในการต้ังจุดบริการเน่ืองจากเป็นจุดตัดที่สามารถเช่ือมไปยังอําเภอและจังหวัดอ่ืนๆ ได้ 
การต้ังจุดบริการประชาชนจะต้ัง 2 คร้ัง/ปี คือช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์    ทั้งน้ีทีมวิจัยจึงได้ไป
สัมภาษณ์เชิงลึกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ และภาคประชาชนท่ีอยู่บริเวณจุดตรวจและ
ป๊ัมนํ้ามัน  เพ่ือเป็นการตรวจข้อมูลให้เกิดความสมบูรณ์มากย่ิงข้ึน และข้อมูลที่ เป็นจริง โดยทีมวิจัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงดําเนินการสัมภาษณ์ โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้บริหารท้องถิ่น  กลุ่ม
เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ และภาคประชาชน  ในแต่ละกลุ่มจะมีผู้สัมภาษณ์ 1 คน และผู้จดบันทึก 1 คน  ส่วน
การสัมภาษณ์หลังจากการสัมภาษณ์   กลุ่มวิจัยนําข้อมูลมาเรียบเรียง  ตรวจสอบข้อมูลของผู้ให้สัมภาษณ์  
วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล  และสรุปเป็นข้อมูลเบ้ืองต้น  ทั้งน้ีจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลการสัมภาษณ์ของ
แต่ละบุคคลและหน่วยงาน  แต่ทีมวิจัยจะนํามาสรุปเป็นข้อมูลโดยแยกตามประเด็นคําถาม และแยกเป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง 2 กลุ่มตัวอย่าง เพ่ือนําเสนอข้อมูลให้ทีมวิจัยทุกคนรับทราบ  เพ่ือไม่ให้เกิดอคติต่อข้อมูลและกลุ่ม
ตัวอย่างผู้ให้ข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูลของประชาชนตําบลเทศบาลตําบลประโคนชัย  ทีมวิจัยใช้วิธีการ Focus 
Group  โดยใช้คําถามที่ทีมวิจัยร่วมกันคิด   และเลือกการเก็บข้อมูลเป็นกลุ่มพ้ืนที่หมู่บ้านทั้งหมด  3  กลุ่ม
พ้ืนที่  คือ กลุ่มผู้บริหารท้องถิ่น กลุ่มเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ และกลุ่มประชาชน  ทั้งนี้การทํา Focus Group  
จะแบ่งเป็นกลุ่มย่อย ๆ กลุ่มละประมาณ 3 – 4 คน และมีผู้ดําเนินการสนทนา 1 คน (ดังภาพที่  )  โดยมีทีม
วิจัยอีกส่วนหน่ึงทําการบันทึกข้อมูลลงในสมุดบันทึก  และเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการก็มีการสรุปข้อมูลให้
ผู้เข้าร่วมเวทีฟัง จากน้ันนํามาสรุปเป็นข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนตามประเด็นคําถาม (ดังภาพที่  ) 

 



 
    การเก็บรวบรวมข้อมูลของประชาชนตําบลเทศบาลตําบลประโคนชัย 

 
การเก็บข้อมูลจากเอกสาร ทีมวิจัยได้เก็บรวบรวม จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในพ้ืนที่ และทบทวน

เอกสาร หนังสือ บทความ งานวิจัยที่เก่ียวข้อง เป็นต้น 
 การสังเกตอย่างมีส่วนร่วม  ทมีวิจัยได้ทําการเดินทางเพ่ือสํารวจกิจกรรมการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เทศบาลตําบลประโคนชัยและการสังเกตพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนในพ้ืนที่ในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ ตลอดจนการคิดค้นหารูปแบบการดําเนินกิจกรรมอย่างมีส่วนร่วม และนวัตกรรมการต้ังจุด
ตรวจจุดบริหารแบบใหม ่
 การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล จากการดําเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการที่วางไว้    ทีมวิจัยจึงได้
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจาะลึก สนทนากลุ่ม สังเกตอย่างมีส่วนร่วม และศึกษาเอกสารผลการดําเนินงานการ
ต้ังจุดตรวจจุดบริการ    ปี 2554 จากน้ันทีมวิจัยก็ได้มาร่วมกันสรุปข้อมูล โดยการจําแนกประเภทข้อมูลเป็น
หมวดหมู่ตามกลุ่มผูใ้ห้ข้อมลู จากน้ันนําขอ้มูลมาวิเคราะห์ควบคู่บริบทพ้ืนที่เทศบาลตําบลประโคนชัย อําเภอ
ประโคนชัย   จังหวัดบุรีรัมย์  
 

ผลการศึกษา 
  
 การศึกษาโครงการสํารวจพ้ืนที่กรณีศึกษาการต้ังจุดตรวจ/จุดบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ กรณีถนนสาย 24 (จากเต็นท์ สู่เชิงรุก) โดยใช้แบบสัมภาษณ์เจาะลึก สนทนากลุ่ม 
และและศึกษาจากเอกสารสรุปผลการดําเนินงาน ประจําปี 2554  เป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมข้อมูลจาก 
ผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ ผู้ใช้รถใช้ถนน ในพ้ืนที่เทศบาลตําบลประโคนชัย อําเภอประโคนชัย   
จังหวัดบุรีรัมย์  ผู้ศึกษาได้นําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์  และได้นําเสนอผลการศึกษา โดยแบ่งออกเป็น   ดังนี้ 
 
การศึกษาข้อมูลบริบทเทศบาลตําบลประโคนชัย อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 
 ประวัติความเป็นมา 
                เทศบาลประโคนชัย  ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี  415/8-9  หมู่ที่  2  ตําบลประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์  
31140  อยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดบุรีรัมย์  ระยะทางห่างจากจังหวัดบุรีรัมย์  44  กิโลเมตร    และระยะทาง
ห่างจากที่ว่าการอําเภอประโคนชัย ทางทิศตะวันตก  4.5  กิโลเมตร  เดิมเทศบาลประโคนชัยมีฐานะเป็นสภา
ตําบลและเปลี่ยนแปลงฐานะ เป็นองค์การ บริหารส่วนตําบล  ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและเทศบาล  
เมื่อวันที่  11  พฤษภาคม  พุทธศักราช 2540 เป็นเทศบาล ช้ัน 5 หรือเทศบาลขนาดเล็ก  และปัจจุบันได้ปรับ



ขนาดเทศบาล จากขนาดเล็กเป็นเทศบาลขนาดกลาง  ตามมติในการประชุม ก.จังหวัดบุรีรัมย์  ครั้งที่ 7/2551 
เมื่อวันพฤหัสบดี  ที่  24   กรกฎาคม  พุทธศักราช 2551  โดยได้รับการถ่ายโอนอํานาจตามพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนขั้นตอนการกระจายอํานาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช  25 
 อาณาเขตตําบล: ตําบลเทศบาลตําบลประโคนชัย 

 ทิศเหนือ ติดเขต บ้านไทร  ทต.โคกม้า  และทต. จันดุม อําเภอพลับพลาชัย  
 ทิศตะวันออก ติดเขต โคกมะขาม 
 ทิศใต้ ติดเขต ปังกู  ละเว้ีย  หนองบอน 
 ทิศตะวันตก ติดเขต ตะโกตาพิ  โคกย่าง  ประทัดบุ 

เขตการปกครอง    
            มีหมู่บ้านในเขตพ้ืนที่เทศบาลตําบลประโคนชัย  14  หมู่ (ดังตารางที่ 1)  ดังน้ี 
  
ตารางที่ 1  เขตการปกครองในเขตพ้ืนที่เทศบาลตําบลประโคนชัย   

หมู่บ้านที่อยู่ในเขตพื้นที่บางส่วนมี  7  หมู่   หมู่บ้านที่อยู่ในเขตพื้นที่เต็มทั้งหมู่บ้านมี  7 หมู่  
หมู่ที่ 1  บ้านประโคนชัย                            
หมู่ที่ 2  บ้านประโคนชัย                            
หมู่ที่ 3  บ้านประโคนชัย    
หมู่ที่ 4  บ้านประโคนชัย 
หมู่ที่ 5  บ้านประโคนชัย 
หมู่ที่ 6  บ้านประโคนชัย 
หมู่ที่ 7  บ้านประโคนชัย  

หมู่ที่ 8    บ้านโคกตาด้วง                          
หมู่ที่ 9    บ้านหนองแซซัน                                 
หมู่ที่ 10  บ้านหนองม่วง   
หมู่ที่ 11  บ้านศรีถาวร      
หมู่ที่  12  บ้านสวายสอ 
หมู่ที่  13  บ้านประโคนชัย 
หมู่ที่  14  บ้านถนนขาด                                  

 
     
 
    สภาพภูมิประเทศ 
       มีสภาพพ้ืนที่เป็นที่ลุ่มและที่ดอนสลับกัน  ลาดเอียงจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
    การประกอบอาชีพของประชากร 
        ประชากรในพ้ืนที่มีอาชีพหลัก  คือ  ทํานา  และรับจ้างทั่วไปเมื่อเสร็จจากฤดูทํานา 
  สภาพปัญหาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
  เส้นทางหลัก คือ ถนนสาย 24 สภาพถนนชํารุดเล็กน้อยในบางจุด แต่มีการซ่อมแซมเป็นประจํา  
  การใช้ยานพาหนะในช่วงปกติคล่องตัว ส่วนในช่วงเทศกาลสงกรานต์การจราจรจะมีรถสัญจรเข้า
มาเรื่อยๆ แต่ไม่ติดขัด สําหรับกรณีที่ติดขัดมีเหตุเน่ืองจากประชาชนในพ้ืนที่เทศบาลตําบลประโคนชัยและ
พ้ืนที่ใกล้เคียงจะมีการจอดรถเล่นนํ้าสงกรานต์บนท้องถนนทําให้รถที่ต้องผ่านในถนนสาย 24 เขตอําเภอประ
โคนชัย ไม่สามารถสัญจรได้อย่างสะดวก 
  จุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ 
 ถนนสาย 24 ในเขตอําเภอประโชคชัย มี 3 แห่ง ได้แก่  
  -จุดแรก  เป็นเส้นทางที่เป็นรอยต่อระหว่างอําเภอนางรองกับอําเภอประโชคชัย ซึ่งเป็นจุดที่ถนน
เปลี่ยนเป็น 2 เลนเมื่อออกจากอําเภอนางรอง ทําให้ถนนแคบลง เกิดอุบัติเหตุบ่อยคร้ัง  



  -จุดที่สอง  เป็นทางโค้งก่อนเข้าอําเภอประโคนชัย   
  -จุดที่สาม คือ ทางโค้งไพศาล ทางไปอําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ สภาพถนนบริเวณทางโค้ง
ทั้งสองมีสภาพโค้งมาก 
  สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่ในพื้นที่ตําบลเทศบาลตําบลประโคนชัย 
   ปัจจัยด้านคน 
   - ความสามารถในการขับขี่ยานพาหนะลดลงจากการด่ืมของมึนเมา  
   - สภาพร่างกายไม่พร้อมในการควบคุมรถ เน่ืองจากความอ่อนเพลียจากการขับขี่รถ
เป็นเวลานาน 
   - การแซงในที่คับขัน   
   -  การขับรถกระช้ันชิด 
   -  ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกําหนด 
   -  ไม่สวมหมวกกันน๊อค 
   -  มีการขับรถย้อนศร 
รูปแบบการตั้งจุดตรวจให้บริการประชาชน 
      -สี่แยกไฟแดงประโคนชัยเป็นจุดหลักในการต้ังจุดบริการเน่ืองจากเป็นจุดตัดที่สามารถเช่ือมไปยัง
อําเภอและจังหวัดอ่ืนๆ ได้   
  ชุดความรู้เชิงกระบวน 
   ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะลงมาปฏิบัติหน้าที่ได้มีการจัดอบรมเรื่องการดับเพลิง การกู้ชีพ กู้ภัย 
และการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นให้กับ อปพร. โดยเทศบาลจะเป็นผู้จัดอบรมเอง มีการอบรม 2 ลักษณะ คือ การ
จัดอบรมจัดต้ัง เป็นการจัดอบรมให้กับ อปพร.ชุดใหม่ เพ่ือให้ความรู้และทักษะต่างๆ เก่ียวกับการปฐม
พยาบาลและการช่วยเหลือประชาชน จะจัดอบรม 1 ครั้ง/ปี ระยะเวลาในการอบรม 5 วัน และการจัดอบรม
ทบทวน เป็นการจัดอบรมให้กับ อปพร.ชุดเก่า เพ่ือทบทวนความรู้และทักษะที่ได้อบรมผ่านมาแล้ว จะจัด
อบรม 1 ครั้ง/ปี ระยะเวลาการอบรม 3 วัน การจัดอบรมจะเชิญวิทยากรจากที่อ่ืนมาเป็นผู้อบรม เช่น วิทยากร
จาก จ.สุรินทร์ วิทยากรจากเทศบาล และงานจราจรจากสถานีตํารวจภูธรประโคนชัย 
   นอกจากน้ียังมีการจัดอบรมผู้นํานักเรียนป้องกันอัคคีภัยให้กับนักเรียนของโรงเรียนใน
ท้องที่โดยเจ้าหน้าที่เทศบาลตําบลประโคนชัย  มีการซ้อมแผนป้องกันและรับงับอัคคีภัยร่วมกับองค์การบริหาร
ส่วนตําบลต่างๆ เทศบาลตําบลใกล้เคียงที่อยู่ในเขตอําเภอประโคนชัย และหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
   สภ.โชคชัย มีการจัดกิจกรรมก่อนถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์จะมีการซ้อมแผนช่วยเหลือผู้
ประสบอุบัติเหตุหมู่ หน่วยงานที่เข้าร่วม คือ เจ้าหน้าที่ป้องกัน / จราจร / เจ้าหน้าที่ตํารวจในพ้ืนที่ 
  บุคลากร/เครือข่าย 
   -  งานจราจรจากสถานีตํารวจภูธรประโคนชัย 
   -  วิทยากรจาก จ.สุรินทร์   
  ผลลัพธ์ของการดําเนินงาน 
   หลังจากปฏิบัติการแล้วทางเทศบาลตําบลโชคชัย  จะมีการสรุปทบทวนบทเรียน ในการ
ประชุมที่มีการนําเสนอข้อมูลจากผู้นําฝ่ายปกครองและฝ่ายบริหารท้องถ่ิน รายงานผลการดําเนินงานทุกวัน
และระดมหาปัญหา ข้อเสนอแนะเรื่องมาตรการชุมชน   เพ่ือนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงแก้ไขปัญหา ซึ่งอาจจะมี
การร่วมกันสรุปบทเรียนผลการทํางาน และประเมินผล ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล



สงกรานต์ในปีต่อไป     โดยทางเทศบาลตําบลประโคนชัยมีแผนบูรณาการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2555  มีมาตรการ 8 ด้าน 

- มาตรการด้านการบริหาร 
- มาตรการด้านการป้องกันปราบปรามผู้กระทําผิดกฎหมาย 
- มาตรการด้านสังคมและชุมชน 
- มาตรการด้านการตรวจสอบความปลอดภัยของถนนและรถยนต์ 
- มาตรการด้านการช่วยเหลือ  กู้ชีพ กู้ภัย 
- มาตรการด้านการจราจรและอํานวยความสะดวกในการเดินทาง 
- มาตรการรณรงค์  ประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนัก 
- มาตรการการวิเคราะห์ข้อมูลและรายงานผล 

  ความคิดเห็นของอาสาสมัครและสวัสดิการท่ีได้รับ  เจ้าหน้าที่ที่เข้ามาทํางานในจุดบริการ
ประชาชนน้ีต้องเสียสละและมีจิตอาสา การต้ังจุดบริการควรต้ังในบริเวณท่ีโล่ง มีบริเวณท่ีเพียงพอและ
เหมาะสมท่ีสามารถให้ประชาชนสามารถจอดพักรถได้ และในการรณรงค์และการต้ังจุดบริการประชาชนเป็น
แค่ส่วนหน่ึงในการช่วยลดอุบัติเหตุ การจะลดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้จริงต้องข้ึนอยู่กับจิตสํานึกของผู้ใช้รถใช้
ถนนด้วย 
  งบประมาณท่ีใช้ในการดําเนินกิจกรรมการต้ังจุดตรวจจุดบริการและส่วนที่เก่ียวข้อง 
   - โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล ต้ังไว้ 30,000 บาท 
    สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนรณรงค์สร้างจิตสํานึกให้ปฏิบัติตามกฎจราจร  จัดทําป้ายสัญญาณแจ้งเตือน  ป้ายประชาสัมพันธ์จุด
บริการนักท่องเที่ยว  จุดพักรถ  ป้ายแนะนําเส้นทางการเดินทาง  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง  
ค่าเคร่ืองด่ืม  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ตลอดจนสิ่งอํานวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนที่มา
รับบริการ 
    -โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร)  เทศบาลตําบลประ
โคนชัย       ต้ังไว้  150,000 บาท  สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน (อปพร.)  ค่าจัดสถานท่ีอบรม  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าเช่าที่พัก  ค่าจ้างเหมายานพาหนะ  ค่าอาหาร  
ค่าอาหารว่าง  ค่าเคร่ืองด่ืม  ค่าตอบแทนผู้เข้ารับการอบรม  และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เก่ียวข้อง   
    -โครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร.  ต้ังไว้ 25,000   บาท  
    -โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย  ต้ังไว้ 15,000 บาท  
           โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยเบ้ืองต้นต้ังไว้ 100,000บาท 
    สนับสนุนจากองค์กรภาคีเครือข่ายในการดําเนินกิจกรรม 
   เทศบาลตําบลประโคนชัยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ สถานี
ตํารวจภูธร อําเภอประโคนชัย  ขนส่งจังหวัด  โรงพยาบาลประโคนชัย  รพสต.บ้านเหลี่ยม และได้รับการ
สนับสนุนจากภาคประชาชน เช่น จากโรงนํ้าแข็ง และร้านค้าทั่วไป 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
 
 

ป้ายรณรงค์การขับขี่ 
 มาตรการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต ์7 วันอันตราย เทศบาลตาํบลประโคนชัย  
 เทศบาลตําบลประโคนชัย  ได้ดําเนินการต้ังจุดตรวจจุดบริการประชาชน เพ่ือป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และเป็นการให้บริการประชาชนที่สัญจรไปมาให้เกิดความสะดวกสบายในการ
เดินทาง โดยได้มีมาตรการ ซึ่งเป็นวิธีการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ ปี 2555 ให้เกิดประสิทธิภาพ โดยให้ดําเนินงานตามมาตรการ ดังน้ี 
  
 มาตรการด้านบริหารจัดการ  
 เทศบาลตําบลประโคนชัย การดําเนินงานของเทศบาลตําบลประโคนชัยได้รับคําสั่งจากส่วน
จังหวัดบุรีรัมย์ลงมาสู่เทศบาลตําบลประโคนชัย โดยมีการวางแผนการทํางานให้จัดต้ังจุดบริการประชาชนของ
เทศบาลตําบลประโคนชัยจะทําร่วมกับสถานีตํารวจภูธรประโคนชัย จัดต้ังโดยการได้รับคําสั่งจากส่วนจังหวัด
ลงมาสู่เทศบาลตําบลประโคนชัย และมีการประชุมเลือกสถานที่เป็นสี่แยกไฟแดงประโคนชัยเป็นจุดหลักในการ
ต้ังจุดบริการเน่ืองจากเป็นจุดตัดที่สามารถเช่ือมไปยังอําเภอและจังหวัดอ่ืนๆ ได้ การต้ังจุดบริการประชาชนจะ
ต้ัง 2 คร้ัง/ปี คือช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์  ทั้งน้ีได้ต้ังงบประมาณประจําปีไว้เพ่ือการจัดต้ังจุดบริการ
ประชาชนไว้ 30,000 บาท/ปี ใช้สองเทศกาลคือปีใหม่และสงกรานต์ เทศกาลละ 15,000 บาท เพ่ือใช้เป็นค่า
เบ้ียเลี้ยงสําหรับเจ้าหน้าที่ และค่าอุปกรณ์อ่ืนๆ  และจะมีผู้ประกอบการร้านค้าให้การสนับสนุนเคร่ืองอุปโภค
บริโภค เช่น ผ้าเย็น อาหารและนํ้าด่ืม  นอกจากการตั้งจุดบริการยังมีการรณรงค์การลดอุบัติเหตุในช่วง
เทศกาลโดยการติดป้ายรณรงค์ การประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าว วิทยุชุมชน การเดินรณรงค์ โดย
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  คือ เทศบาลตําบลประโคนชัย สถานีตํารวจภูธรประโคนชัย โรงพยาบาลประโคนชัย 
สาธารณสุขอําเภอประโคนชัย และประชาชน และได้มอบหน้าที่ให้ อบต. รับผิดชอบการต้ังจุดบริการแก่
ประชาชนบนสายรองที่ อบต. น้ันๆ ดูแลอยู่ และได้ให้ข้อคิดเห็นว่าถ้าไม่มีการต้ังด่านตรวจหรือจุดบริการ
ประชาชน สิ่งที่สามารถทําทดแทนได้สุด คือ การรณรงค์ การพูดคุย ห้ามปรามสมาชิกในครอบครัว และพ้อง
เพ่ือน การพูดคุยกันระหว่างผู้นําชุมชนเพ่ือประชาสัมพันธ์ บอกเล่า ตักเตือนสมาชิกในชุมชน  รูปแบบการ
ให้บริการประชาชน ได้แก่ บริการสอบถามเส้นทาง ช่วยเหลือ ซ่อมรถกรณีที่รถเสีย เช่น ยางแตก นํ้ามันหมด 
อะไหล่พัง เป็นต้น บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม หน่วยเคลื่อนที่เร็วกรณีมีผู้สัญจรใช้รถใช้ถนนประสบอุบัติเหตุ 
เจ้าหน้าที่ที่ประจํา ณ จุดบริการ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ตํารวจ เทศบาลตําบล โรงพยาบาล กู้ชีพ กู้ภัย เจ้าหน้าที่
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สาธารณสุขจังหวัด ประชาชน ซึ่งจะมีการทํางานร่วมกันอย่างเป็นระบบ  
สําหรับการทํางานของชุด อปพร.  แบ่งออกเป็น 3 ผลัด หน่ึงผลัดจะมี อปพร. 4 คน  ทํางานผลัดละ 8 ช่ัวโมง 
ผลัดแรกทํางานช่วง 08.00 – 16.00 น. ผลัดที่สองทํางานช่วง 16.00 – 24.00 น. ผลัดที่สามจะทํางาน
ช่วงเวลา 24.00 – 08.00 น. ของอีกวัน ซึ่ง อปพร. จะได้รับค่าเบ้ียเลี้ยง 200 บาท/คน  
 มาตรการด้านการบังคับใช้กฎหมาย  



                 สถานีตํารวจภูธรประโคนชัยได้จัดต้ังจุดบริการประชาชนตามคําสั่งของอําเภอ มี 2 รูปแบบ คือ 
รูปแบบแรกจะเป็นจุดสกัดและจุดตรวจของเจ้าหน้าที่ตํารวจเท่าน้ัน ไม่มีการกําหนดพ้ืนที่ที่ตายตัว ไม่จํากัด
สถานที่  เจ้าหน้าที่จะเลือกต้ังจุดตรวจในจุดที่เหมาะสมหรือจุดที่เป็นคําสั่งจาก “หน่วยเหนือ” หรือสถานี
ตํารวจภูธรบุรีรัมย์  และจุดวัดความเร็ว หน้าที่หลักคือ การตรวจจับรถที่ทําผิดกฎหมาย เช่น เมาแล้วขับ 
บรรทุกเกิน การใช้สารเสพติดขณะขับรถ  เป็นต้น หากตรวจพบจะดําเนินคดีตามกฎหมาย  รูปแบบที่สอง เป็น
การต้ังจุดบริการประชาชนร่วมกับเทศบาลตําบลประโคนชัย ซึ่งจะมีการประชุมร่วมกันเพ่ือเสนอข้อคิดเห็น
และตกลง เลือกสถานที่ต้ังจุดบริการแบบตายตัว หน้าที่หลักของจุดบริการประชาชนของเทศบาลตําบลประ
โชคชัย คือ การบริการอาหารเคร่ืองด่ืม การบริการถามทาง บริการจุดพักรถ หน่วยเคลื่อนที่เร็ว  การต้ังจุด
บริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์จะเริ่มต้ังในเวลา 00.00 น. ของวันที่ 11 เมษายน  ไปจนถึง เวลา 
23.59น. ของวันที่ 17 เมษายน ของทุกปี   
 มาตรการด้านสังคม 
                 ขอความร่วมมือกับคนในชุมชนมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้คนในหมู่บ้านช่วยกันดูแลลูกหลาน
ตัวเอง 
 มาตรการด้านวิศวกรรมจราจร 
                 ยังไม่มีมาตรการในส่วนน้ี จากการสอบถามกับผู้บริหารท้องถ่ิน พบว่า ทางเทศบาลตําบลประ
โคนชัยไม่มีงบประมาณ ในการจัดกิจกรรมสํารวจจุดเสี่ยง จุดอันตราย หรือสภาพถนนไม่สมบูรณ ์เพราะยังไม่มี
งบประมาณในส่วนน้ี  
 มาตรการด้านประชาสัมพันธ์ 
                 ประชาสัมพันธ์  รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ  เผยแพร่ตามหอกระจายข่าว ให้ความรู้ด้านการ
เคารพกฎหมาย  เสรมิสร้างวินัยจราจรประจําหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน 
 มาตรการด้านบริการการแพทย์ฉุกเฉิน กู้ชีพ กู้ภัย 
    มอบหมายให้ทางโรงพยาบาลประโคนชัย/สาธารณสุขอําเภอดําเนินการโดยจัดให้มีหน่วยบริการ
ทางการแพทย์ฉุกเฉิน  และระบบรักษาเพ่ือรองรับผู้ป่วยฉุกเฉินและระบบรับแจ้งเหตุเพ่ือช่วยเหลือผู้ได้รับ
อุบัติเหตุอย่างรวดเร็วให้ครอบคลุมพ้ืนที่ 
 
 แนวทางการดําเนนิงาน  7 วันอันตราย ของเทศบาลตําบลประโคนชัย อําเภอประโคนชัย   จังหวัด
บุรีรัมย์ 
 โดยแนวทางการดําเนินงานของเทศบาลตําบลประโคนชัย อําเภอประโคนชัย   จังหวัดบุรีรัมย์  ได้แบ่ง
ช่วงเวลาในการปฏิบัติการต้ังจุดตรวจจุดบริการประชนออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ 

  
ระยะเตรียมการการต้ังจุดตรวจจุดบริหารประชาชนในชว่งเทศกาลสงกรานต์ 

      การจัดต้ังจุดบริการประชาชนของเทศบาลตําบลประโคนชัยจะทําร่วมกับสถานีตํารวจภูธรประ
โคนชัย จัดต้ังโดยการได้รับคําสั่งจากส่วนจังหวัดลงมาสู่เทศบาลตําบลประโคนชัย และมีการประชุมเลือก
สถานที่เป็นสี่แยกไฟแดงประโคนชัยเป็นจุดหลักในการต้ังจุดบริการเน่ืองจากเป็นจุดตัดที่สามารถเช่ือมไปยัง
อําเภอและจังหวัดอ่ืนๆ ได้ การต้ังจุดบริการประชาชนจะต้ัง 2 คร้ัง/ปี คือช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์  
ทั้งน้ีได้ต้ังงบประมาณประจําปีไว้เพ่ือการจัดต้ังจุดบริการประชาชนไว้ 30,000 บาท/ปี ใช้สองเทศกาลคือปีใหม่
และสงกรานต์ เทศกาลละ 15,000 บาท  นอกจากการต้ังจุดบริการยังมีการรณรงค์การลดอุบัติเหตุในช่วง
เทศกาลโดยการติดป้ายรณรงค์ การประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าว วิทยุชุมชน การเดินรณรงค์ โดย



หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องคือ เทศบาลตําบลประโคนชัย สถานีตํารวจภูธรประโคนชัย โรงพยาบาลประโคนชัย 
สาธารณสุขอําเภอประโคนชัย และประชาชน และได้มอบหน้าที่ให้ อบต. รับผิดชอบการต้ังจุดบริการแก่
ประชาชนบนสายรองที่ อบต. น้ันๆ ดูแลอยู่ และได้ให้ข้อคิดเห็นว่าถ้าไม่มีการต้ังด่านตรวจหรือจุดบริการ
ประชาชน สิ่งที่สามารถทําทดแทนได้สุด คือ การรณรงค์ การพูดคุย ห้ามปรามสมาชิกในครอบครัว และพ้อง
เพ่ือน การพูดคุยกันระหว่างผู้นําชุมชนเพ่ือประชาสัมพันธ์ บอกเล่า ตักเตือนสมาชิกในชุมชน   

ซึ่งในขั้นเตรียมการเริ่มจากการเข้าร่วมประชุมระดับจังหวัด  ในการกําหนดวัน  เวลา สถานที่ต้ังจุด
ตรวจร่วมและกําหนดแผนวิธีการปฏิบัติร่วมกัน ตลอดจนการรายงานผลการปฏิบัติงานช่วงเทศกาลสงกรานต์  
2555  โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับอําเภอ เช่น ตํารวจภูธรอําเภอประโคนชัย  เทศบาลตําบลประโคน
ชัย  สํานักงานขนส่งจังหวัด (อําเภอประโคนชัย)    สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ  โรงพยาบาลอําเภอประโคน
ชัย  เพ่ือช้ีแจงรายละเอียดแก่เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบาย
ความปลอดภัยทางถนน โดยแบ่งบทบาทความรับผิดชอบ ดังน้ี    
    1)  ปกครองอําเภอประโคนชัย 
    -  จัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2555   
ระดับอําเภอ 
    -  แต่งต้ังเจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ปฏิบัติการฯ  เพ่ือปฏิบัติภารกิจช่วงเทศกาล  และรวบรวมข้อมูล
การเกิดอุบัติเหตุรายงานข้อมูลจํานวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต  โดยใช้เช่ือมโยงระบบ ICT ในลักษณะเครือข่าย
ระบบ e-Report ทาง website ของ ปภ. 
    -  ซักซ้อมการปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนและทดลองปฏิบัติจริงเพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับผู้
ปฏิบัติในระดับอําเภอ  ในการรวบรวมข้อมูล  การรายงานผลถูกต้อง  ชัดเจน  รวดเร็ว 
    -  จัดทําแผนที่เส้นทาง  พร้อมรหัสสายทางทั้งถนนสายหลัก  สายรองในระดับอําเภอ 
    -  กําหนดเครือข่ายสื่อสารการประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่และศูนย์ปฏิบัติการฯ 
 
  2)  สถานีตํารวจภูธรประโคนชัย/บ้านบัว 
    -  ดําเนินการตามมาตรการการบังคับใช้กฎหมาย  เข้มงวดดําเนินคดี จับปรับขั้นสูง เน้น
มาตรการ “3ม 2ข 1ร 1ท 1ย”  และเน้นตรวจจับความเร็วและตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ทั้งบนถนนสายหลัก
และสายรอง 
    -  มาตรการด้านคน  เข้มงวดและดําเนินการตามกฎหมายแก่ผู้จําหน่ายสุราและบุหรี่แก่เด็กอายุ
ตํ่ากว่า 18 ปี   เปรียบเทียบปรับผู้ไม่มีใบขับขี่  
    สถานีตํารวจภูธรประโคนชัยได้จัดต้ังจุดบริการประชาชนตามคําสั่งของอําเภอ มี 2 รูปแบบ คือ 
รูปแบบแรกจะเป็นจุดสกัดและจุดตรวจของเจ้าหน้าที่ตํารวจเท่าน้ัน ไม่มีการกําหนดพ้ืนที่ที่ตายตัว ไม่จํากัด
สถานที่  เจ้าหน้าที่จะเลือกต้ังจุดตรวจในจุดที่เหมาะสมหรือจุดที่เป็นคําสั่งจาก “หน่วยเหนือ” หรือสถานี
ตํารวจภูธรบุรีรัมย์  และจุดวัดความเร็ว หน้าที่หลักคือ การตรวจจับรถที่ทําผิดกฎหมาย เช่น เมาแล้วขับ 
บรรทุกเกิน การใช้สารเสพติดขณะขับรถ  เป็นต้น หากตรวจพบจะดําเนินคดีตามกฎหมาย  รูปแบบที่สอง เป็น
การต้ังจุดบริการประชาชนร่วมกับเทศบาลตําบลประโคนชัย ซึ่งจะมีการประชุมร่วมกันเพ่ือเสนอข้อคิดเห็น
และตกลง เลือกสถานที่ต้ังจุดบริการแบบตายตัว หน้าที่หลักของจุดบริการประชาชนของเทศบาลตําบลประ
โชคชัย คือ การบริการอาหารเคร่ืองด่ืม การบริการถามทาง บริการจุดพักรถ หน่วยเคลื่อนที่เร็ว  การต้ังจุด
บริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์จะเริ่มต้ังในเวลา 00.00 น. ของวันที่ 11 เมษายน  ไปจนถึง เวลา 
23.59น. ของวันที่ 17 เมษายน ของทุกปี   



  3)  โรงพยาบาลประโคนชัย/สาธารณสุขอําเภอ 
    -  จัดให้มีหน่วยบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน  และระบบรักษาเพ่ือรองรับผู้ป่วยฉุกเฉินและระบบ
รับแจ้งเหตุเพ่ือช่วยเหลือผู้ได้รับอุบัติเหตุอย่างรวดเร็วให้ครอบคลุมพ้ืนที่ 
    -  แต่งต้ังเจ้าหน้าที่ประจําศูนปฏิบัติการฯ ทุกวันๆ ละ 1 คน 
    -  รายงานข้อมูลจํานวนผู้บาดเจ็บ  และเสียชีวิต 
    -  ตรวจสอบข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ เช่น ข้อมูลผู้บาดเจ็บ  และเสียชีวิต 
    -  จัดเจ้าหน้าที่ประจําจุดตรวจ  เพ่ือร่วมปฏิบัติหน้าที่กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 
  4)  สํานักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์สาขาประโคนชัย 
    -  กํากับผู้ประกอบการรถประจําทางและให้มีการสับเปลี่ยนพนักงานขับรถ  ห้ามด่ืมสุราก่อน
และระหว่างสงกรานต์ 
    -  ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์พนักงานขับรถประจําทางทุกชนิด 
    -  แต่งต้ังเจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ปฏิบัติการฯ ทุกวันๆ ละ 1 คน 
  5)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    -  ปรับปรุงจุดเสี่ยง  จุดอันตราย  จัดทําป้ายเตือนถนนในความรับผิดชอบ 
    -  กําหนด Zoning การเล่นนํ้าสงกรานต์ในเขตชุมชน  หมู่บ้าน  วัด  อ่ืนๆ ให้มีความปลอดภัย  
กําหนดคนเดินเท้า  ห้ามยานพาหนะเข้าเขต Zoning 
    -  ประชาสัมพันธ์  รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ  เผยแพร่ตามหอกระจายข่าว ให้ความรู้ด้าน
การเคารพกฎหมาย  เสริมสร้างวินัยจราจรประจําหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน 
 
 ระยะปฏิบัติการการต้ังจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์   

 รูปแบบการให้บริการประชาชน ได้แก่ บริการสอบถามเส้นทาง ช่วยเหลือ ซ่อมรถกรณีที่รถเสีย 
เช่น ยางแตก นํ้ามันหมด อะไหล่พัง เป็นต้น บริการอาหารและเครื่องด่ืม หน่วยเคลื่อนที่เร็วกรณีมีผู้สัญจรใช้
รถใช้ถนนประสบอุบัติเหตุ เจ้าหน้าที่ที่ประจํา ณ จุดบริการ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ ตํารวจ เทศบาลตําบล 
โรงพยาบาล กู้ชีพ กู้ภัย เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สาธารณสุขจังหวัด ประชาชน ซึ่งจะมีการ
ทํางานร่วมกันอย่างเป็นระบบ  สําหรับการทํางานของชุด อปพร.  แบ่งออกเป็น 3 ผลัด หน่ึงผลัดจะมี อปพร. 
4 คน  ทํางานผลัดละ 8 ช่ัวโมง ผลัดแรกทํางานช่วง 08.00 – 16.00 น. ผลัดที่สองทํางานช่วง 16.00 – 24.00 
น. ผลัดที่สามจะทํางานช่วงเวลา 24.00 – 08.00 น. ของอีกวัน ซึ่ง อปพร. จะได้รับค่าเบ้ียเลี้ยง 200 บาท/คน 
  
 ระยะประเมินผลสรุปผล/ผลลพัธ ์
     เจ้าหน้าที่ที่เข้ามาทํางานในจุดบริการประชาชนน้ีต้องเสียสละและมีจิตอาสา การต้ังจุดบริการ
ควรต้ังในบริเวณท่ีโล่ง มีบริเวณที่เพียงพอและเหมาะสมที่สามารถให้ประชาชนสามารถจอดพักรถได้ และใน
การรณรงค์และการต้ังจุดบริการประชาชนเป็นแค่ส่วนหน่ึงในการช่วยลดอุบัติเหตุ การจะลดอุบัติเหตุบนท้อง
ถนนได้จริงต้องขึ้นอยู่กับจิตสํานึกของผู้ใช้รถใช้ถนนด้วย 
 
สรุปผลการดําเนนิงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 การศึกษาโครงการสํารวจพ้ืนที่กรณีศึกษาการต้ังจุดตรวจ/จุดบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ กรณีถนนสาย 24 (จากเต็นท์ สู่เชิงรุก) มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาดังนี้ 



 -เพ่ือศึกษากระบวนการในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ กรณีศึกษาตําบลบนถนนสาย 24   
 -เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิของกระบวนการในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ กรณีศึกษาตําบลบนถนนสาย 24 
 -เพ่ือศึกษาการใช้งบประมาณในการทํากิจกรรมที่เก่ียวกับความปลอดภัยทางถนนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่กรณีศึกษาตําบลบนถนนสาย 24 

การศึกษาคร้ังน้ีได้ทําการรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เจ้าหน้าที่ชุด
ปฏิบัติการ  ภาคประชาชน  ในเขตเทศบาลตําบลประโคนชัย อําเภอประโคนชัย   จังหวัดบุรีรัมย์  โดยใช้แบบ
สัมภาษณ์เจาะลึก สนทนากลุ่ม และศึกษาจากเอกสารสรุปผลการดําเนินงาน ประจําปี 2554 ผู้ศึกษาได้นํา
ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ และได้นําเสนอผลการศึกษา โดยแบ่งออกเป็น   ดังน้ี 
 -การศึกษาข้อมูลบริบทเทศบาลตําบลประโคนชัย อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 
   เทศบาลตําบลประโคนชัย  ต้ังอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดบุรีรัมย์  ระยะทางห่างจากจังหวัด
บุรีรัมย์  44  กิโลเมตร    และระยะทางห่างจากที่ว่าการอําเภอประโคนชัย ทางทิศตะวันตก  4.5  กิโลเมตร  
มีสภาพพ้ืนที่เป็นที่ลุ่มและที่ดอนสลับกัน  ลาดเอียงจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
ประชากรในพ้ืนที่มีอาชีพหลัก  คือ  ทํานา  และรับจ้างทั่วไปเมื่อเสร็จจากฤดูทํานา 
  
 สภาพปัญหาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
 การใช้ยานพาหนะในช่วงปกติคล่องตัว ส่วนในช่วงเทศกาลสงกรานต์การจราจรจะมีรถสัญจรเข้า
มาเรื่อยๆ แต่ไม่ติดขัด สําหรับกรณีที่ติดขัดมีเหตุเน่ืองจากประชาชนในพ้ืนที่เทศบาลตําบลประโคนชัยและ
พ้ืนที่ใกล้เคียงจะมีการจอดรถเล่นนํ้าสงกรานต์บนท้องถนนทําให้รถที่ต้องผ่านในถนนสาย 24 เขตอําเภอประ
โคนชัย ไม่สามารถสัญจรได้อย่างสะดวก 
 รูปแบบการต้ังจุดตรวจให้บริการประชาชน 
  การจัดต้ังจุดบริการประชาชนของเทศบาลตําบลประโคนชัยจะทําร่วมกับสถานีตํารวจภูธรประ
โคนชัย จัดต้ังโดยการได้รับคําสั่งจากส่วนจังหวัดลงมาสู่เทศบาลตําบลประโคนชัย และมีการประชุมเลือก
สถานที่เป็นสี่แยกไฟแดงประโคนชัยเป็นจุดหลักในการต้ังจุดบริการเน่ืองจากเป็นจุดตัดที่สามารถเช่ือมไปยัง
อําเภอและจังหวัดอ่ืนๆ ได้ การต้ังจุดบริการประชาชนจะต้ัง 2 คร้ัง/ปี คือช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์  
ทั้งน้ีได้ต้ังงบประมาณประจําปีไว้เพ่ือการจัดต้ังจุดบริการประชาชนไว้ 30,000 บาท/ปี ใช้สองเทศกาลคือปีใหม่
และสงกรานต์ เทศกาลละ 15,000 บาท เพ่ือใช้เป็นค่าเบ้ียเลี้ยงสําหรับเจ้าหน้าที่ และค่าอุปกรณ์อ่ืนๆ  และจะ
มีผู้ประกอบการร้านค้าให้การสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภค เช่น ผ้าเย็น อาหารและน้ําด่ืม  โดยหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง  คือ เทศบาลตําบลประโคนชัย สถานีตํารวจภูธรประโคนชัย โรงพยาบาลประโคนชัย สาธารณสุข
อําเภอประโคนชัย และประชาชน และได้มอบหน้าที่ให้ อบต. รับผิดชอบการต้ังจุดบริการแก่ประชาชนบนสาย
รองที่ อบต. น้ันๆ ดูแลอยู่ และได้ให้ข้อคิดเห็นว่าถ้าไม่มีการต้ังด่านตรวจหรือจุดบริการประชาชน สิ่งที่สามารถ
ทําทดแทนได้สุด คือ การรณรงค์ การพูดคุย ห้ามปรามสมาชิกในครอบครัว และพ้องเพ่ือน การพูดคุยกัน
ระหว่างผู้นําชุมชนเพ่ือประชาสัมพันธ์ บอกเล่า ตักเตือนสมาชิกในชุมชน   
 -มาตรการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 7 วันอันตราย เทศบาลตําบลประโคนชัย 

 เทศบาลตําบลประโคนชัยได้ดําเนินการต้ังจุดตรวจจุดบริการประชาชน เพ่ือป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และเป็นการให้บริการประชาชนที่สัญจรไปมาให้เกิดความสะดวกสบายในการ



เดินทาง โดยได้มีมาตรการ ซึ่งเป็นวิธีการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ ปี 2555 ให้เกิดประสิทธิภาพ โดยให้ดําเนินงานตามมาตรการ ดังน้ี 

 -  มาตรการด้านบริหารจัดการ  โดยมีการประชุมร่วมกันในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่  สถานี
ตํารวจภูธรประโคนชัย โรงพยาบาลประโคนชัย สาธารณสุขอําเภอประโคนชัย และประชาชน 
 -  มาตรการด้านการบังคับใช้กฎหมาย   ดําเนินการตามมาตรการการบังคับใช้กฎหมาย  
เข้มงวดดําเนินคดี จับปรับขั้นสูง เน้นมาตรการ “3ม 2ข 1ร 1ท 1ย”  และเน้นตรวจจับความเร็วและตรวจวัด
ระดับแอลกอฮอล์ทั้งบนถนนสายหลักและสายรอง 
   -  มาตรการด้านสังคม ขอความร่วมมือกับคนในชุมชนมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้คนในหมู่บ้าน
ช่วยกันดูแลลูกหลานตัวเอง 
       -   มาตรการด้านวิศวกรรมจราจร  ไม่มีมาตรการท่ีชัดเจน 
       -   มาตรการด้านประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์  รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ  เผยแพร่ตาม
หอกระจายข่าว ให้ความรู้ด้านการเคารพกฎหมาย  เสริมสร้างวินัยจราจรประจําหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน 
      -   มาตรการด้านบริการการแพทย์ฉุกเฉิน กู้ชีพ กู้ภัย  จัดให้มีหน่วยบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน  
และระบบรักษาเพ่ือรองรับผู้ป่วยฉุกเฉินและระบบรับแจ้งเหตุเพ่ือช่วยเหลือผู้ได้รับอุบัติเหตุอย่างรวดเร็วให้
ครอบคลุมพ้ืนที่ 
 
 
ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเก่ียวกับการต้ังเต็นท์และจุดบริการ  
ข้อเสนอแนะ 

1. ให้มีการรณรงค์ ในการสวมหมวกนิรภัยร่วมกับตํารวจ และมีการเชิญเด็กนักเรียนเข้าร่วมในการ
ฝึกอบรมด้วย 

2. ควรให้ทางส่วนกลางหรือทางจังหวัดขอความร่วมมือกับบริษัทที่มีรถบรรทุกหยุดว่ิงรถในช่วงเทศกาล 
5. การต้ังจุดบริการมีรถแวะเข้ามาใช้บริการน้อย เน่ืองจากเกรงกลัวเจ้าหน้าที่ตํารวจ ควรมีการแยกจุด

ตรวจและจุดบริการออกจากกันให้ชัดเจน 
6. ควรให้มีองค์กรส่วนกลางสร้างเครือข่ายในการทํางานร่วมกันเพ่ิมเติมมากกว่าเดิม  
7. ควรมีมาตรการเชิงรุก ให้คนกินเหล้ามาเป็นผู้นําและพาคนอ่ืนได้ร่วมกิจกรรมได้ร่วมรณรงค์ร่วมกัน 
8. ควรมีการส่งเสริมให้เยาวชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการช่วยดูแลและให้บริการประชาชนที่เข้ามาให้บริการ

ในจุดบริการประชาชนด้วย 
9. ต้องการให้มีการกวดขัน หรือมีกฏหมายควบคุมการจําหน่ายแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลอย่างเคร่งครัด 

 
ข้อคิดเห็นเก่ียวกับการต้ังเต็นท์และจุดบริการ 

1. ถ้าไม่มีการต้ังด่านตรวจหรือจุดบริการประชาชน สิ่งที่สามารถทําแทนได้สุด คือ การรณรงค์ การ
พูดคุย ห้ามปรามสมาชิกในครอบครัว และพ้องเพ่ือน การพูดคุยกันระหว่างผู้ นําชุมชนเพ่ือ
ประชาสัมพันธ์ บอกเล่า ตักเตือนสมาชิกในชุมชน 

2. การต้ังจุดบริการควรต้ังในบริเวณท่ีโล่ง มีบริเวณท่ีเพียงพอและเหมาะสมที่สามารถให้ประชาชน
สามารถจอดพักรถได้ 

3. การรณรงค์และการต้ังจุดบริการประชาชนเป็นแค่ส่วนหน่ึงในการช่วยลดอุบัติเหตุได้ แต่ต้องขึ้นอยู่กับ
จิตสํานึกของผู้ใช้รถ ใช้ถนนด้วย 



4. การต้ังจุดบริการหรือด่านตรวจช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้พอสมควร แต่ไม่เต็มที่ เน่ืองจากยังมี
ผู้ใช้รถ ใช้ถนนบางคนไม่ใส่ใจในกฎจราจรและไม่มีนํ้าใจต่อผู้ร่วมทาง 

5. จุดบริการควรต้ังในป้ัมนํ้ามันที่มีที่จอดรถและมีความสะดวกในการรับบริการมากกว่า 
6. นอกจากการต้ังด่านแล้ว คืออยากให้มีการบังคับใช้ในทางกฎหมาย มีการเป็นหูเป็นตามากกว่าการต้ัง

ด่าน ใช้มาตรการทางสังคม โดยมีการเริ่มจากการบอกคนในครอบครัว และคนใกล้ชิด 
7. ควรมีการปรับปรุง ในการจัดพ้ืนที่ ที่มีพ้ืนที่ๆกว้างและเหมาะสมกับการบริการ สะดวกต่อประชาชน

ด้วย 
 
ความต้องการสนับสนุน 
 -  งบประมาณไม่เพียงพอต่อจํานวนเจ้าหน้าที่ 
 -  อยากได้รถ EMS 
 -  งบประมาณในการซื้อเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ในการช่วยเหลือประชาชน 
 -  การสนับสนุนในการจัดหาซื้อเช้ือเพลิงราคาประหยัด 
 -  อยากให้มี อุปกรณ์ เคร่ืองวัดแอลกอฮอล์ งบประมาณ นํ้ามันเช้ือเพลิง ที่ใช้ในการเดินทาง 
 

กรณีศึกษา 

องค์การบริหารส่วนตําบลปรือ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 

ชาติพิพัฒน์ บุญสุนทรสวัสด์ิ 

ในการศึกษาพ้ืนที่กรณีศึกษา ได้มีการกําหนดกลุ่มประชากรในการวิจัยครั้งน้ี คือ ผู้บริหารท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตําบลปรือ  พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลปรือ  เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ ผู้ใช้รถใช้
ถนน และประชาชนทั่วไป อําเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์  ประกอบด้วย 

  1. ผู้บริหารท้องถิ่น  ประกอบด้วย   
   - รองนายก อบต.ปรือ  
   - เลขานุการนายก อบต.ปรือ 
   - เจ้าหน้าที่วิเคราะห์แผนและนโยบาย 
   - ปลัด อบต.ปรือ 
   - เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    2. เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ ประกอบไปด้วย 

- กํานันตําบลปรือ 
- ผู้ใหญ่บ้านในตําบลปรือ 
- ผู้ช่วยผู้ใหญบ้่านในตําบลปรือ 
- สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลปรือ 
- เจ้าหน้าที่ตํารวจในตําบลปรือและอําเภอปราสาท 
- อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) ตําบลปรอื 



- เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลปรือ 
- อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตําบลปรือ 

    3. ผู้ใช้รถใช้ถนน ประกอบไปด้วย 
  - ประชาชนท่ีมาใช้บริการจุดตรวจ/จุดบริการประชาชนตําบลปรือ 
  - ประชาชนในพ้ืนที่ตําบลปรือ 

วิธีการในการศึกษา  ทีมนักวิจัยได้ใช้วิธีการลงพื้นที่เพ่ือร่วมสังเกตการณ์  การสัมภาษณ์เชิงลึก การ
สนทนากลุ่มแบบเฉพาะเจาะจงในกลุ่มผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ใช้รถใช้ถนน การศึกษาข้อมูลจากเอกสาร การ
ใช้แบบสอบถาม และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยมีการประสาน ลงพ้ืนที่
สังเกตการณ์ เก็บข้อมูลต้ังแต่ อบต.ปรือ ได้มีการเข้าร่วมเวทีเตรียมการดําเนินงานรณรงค์ เฝ้าระวังภัยอุบัติเหตุ
กับประชาคมถนนสาย 24 ปลอดภัย และภาคีเครือข่าย ฯ  

การสัมภาษณ์เชิงลึก  ซึ่งทีมวิจัยได้มีการสร้างเคร่ืองมือในการสัมภาษณ์ที่สอดคล้องกับกรอบของศูนย์

วิชาการเพ่ือความปลอดภัยทางถนน คือ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ โดยมีการแยกเป็น 3  ชุด  เพ่ือ

สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง  3 กลุ่มตัวอย่าง  ประกอบด้วย กลุ่มของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลปรือ 
ประกอบด้วย นายพิทักษ์ เหมือนใจ นายก อบต.ปรือ นายสุทัศน์ ดวงสวัสด์ิ รองนายก อบต.ปรือ นายณรงค์

ศักด์ิ เพียรเสร็จ เลขานุการนายก ฯ และเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ฯ กลุ่มเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ

ในพ้ืนที่ตําบลปรือ ประกอบด้วย กํานัน ผู้นําชุมชน เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ปรือ อปพร. อสม. และผู้ใช้รถใช้ถนนใน
เขตบริการที่อยู่ในพ้ืนที่การต้ังจุดตรวจจุดบริการประชาชนที่สัญจรไปมา โดยประเด็นคําถามในการสัมภาษณ์

ของ ได้แก่  ข้อมูลพ้ืนฐานตําบลปรือ แผนงานโครงการกิจกรรมที่ได้มีการเตรียมการหรือดําเนินการ ข้อมูลชุด
ความรู้เชิงกระบวนการ  ผลลัพธ์ของการดําเนินงาน และงบประมาณที่ใช้ในการดําเนินกิจกรรมการต้ังจุดตรวจ

จุดบริการ ตลอดจนการสนับสนุนและมีส่วนร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายในการดําเนินกิจกรรม เช่น การ
ประชุมพิจารณาแต่งต้ังเจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร จัดทําคู่มือปฏิบัติการทําความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ การ
ฝึกอบรมให้ความรู้ก่อนปฏิบัติการ จัดหาสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การต้ังจุดตรวจ และงบประมาณค่าใช้จ่ายใน

การดําเนินงานกิจกรรม  ซึ่งการต้ังจุดตรวจจุดบริการประชาชนในตําบลปรือได้ แบ่งออกเป็น 2 จุด คือ จุดที่ 1 
อยู่หน้าองค์การบริหารส่วนตําบลปรือ ติดกับถนนสาย 24 ซึ่งเป็นเส้นทางถนนสายหลักอําเภอปราสาท (อําเภอ

ประโคนชัย-ปราสาท-สังขะ)  จุดที่ 2 อยู่ตรงสี่แยกบ้านคลองเป็นถนนสายรองในชุมชนที่เช่ือมกับชุมชนตําบล

ทุ่งมนและเข้าสู่ตัวอําเภอปราสาท ทั้งน้ีทีมวิจัยจึงได้มีการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ชุด

ปฏิบัติการ และประชาชนที่อยู่ใกล้บริเวณจุดตรวจ ทั้ง 2 จุด เพ่ือเป็นการตรวจข้อมูลให้เกิดความสมบูรณ์มาก

ย่ิงขึ้น และข้อมูลที่เป็นจริง พร้อมทั้งความพึงพอใจในการให้บริการกับประชาชนที่สัญจรไปมา  โดยทีมวิจัยได้

มีการแบ่งกลุ่มรับผิดชอบในการสัมภาษณ์แต่ละกลุ่ม ซึ่งจะมีผู้สัมภาษณ์ 1 คน และผู้จดบันทึก 2 คน  หลังจาก

การสัมภาษณ์  ทีมนักวิจัยนําข้อมูลมาเรียบเรียง ตรวจสอบข้อมูลของผู้ให้สัมภาษณ์  วิเคราะห์และสังเคราะห์

ข้อมูล  และสรุปเป็นข้อมูลเบ้ืองต้น ทั้งน้ีจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลการสัมภาษณ์ของแต่ละบุคคลและหน่วยงาน  
แต่ทีมวิจัยจะนํามาสรุปเป็นข้อมูลโดยแยกตามประเด็นคําถาม และแยกเป็นกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มตัวอย่าง เพ่ือ

นําเสนอข้อมูลให้ทีมวิจัยทุกคนรับทราบ  เพ่ือไม่ให้เกิดอคติต่อข้อมูลและกลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูล 



การสนทนากลุ่ม (Focus Group) การเก็บรวบรวมข้อมูลของประชาชนตําบลปรือ  ทีมวิจัยได้ใช้
กระบวนการ วิธีการ Focus Group  โดยใช้คําถามที่ทีมวิจัยร่วมกันคิด และสอดคล้องกับแบบสอบถามของ 
ศวถ.  โดยการเก็บข้อมูลเป็นกลุ่ม ทั้งหมด 3 กลุ่มพ้ืนที่ คือ กลุ่มคณะผู้บริหารท้องถิ่น ที่มีการประสานพูดคุย
สอบถาม สัมภาษณ์ถึงแนวคิด นโยบาย แผนงานโครงการ งบประมาณ การดําเนินงานของ อปท.ร่วมกับภาคี
เครือข่ายในพ้ืนที่และเครือข่ายระดับอําเภอ จังหวัด ภายใต้กรอบแผนงานงบประมาณ ข้อสั่งการนโยบายจาก
ส่วนกลางและจังหวัด และบทเรียนประสบการณ์ที่มีการดําเนินงานกิจกรรมในปีที่ผ่านมา กลุ่มเจ้าหน้าที่ชุด
ปฏิบัติการ ได้มีการพูดคุยสอบถาม สัมภาษณ์ถึงแนวทาง กระบวนการดําเนินงานการ ภายใต้การหนุนเสริม
จากนโยบาย การสนับสนุนงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ การพัฒนาศักยภาพจากผู้บริหารท้องถิ่น/หัวหน้าส่วน
ราชการ ภาคีเครือข่าย ฯ  และปัญหาอุปสรรค ความต้องการ กลุ่มประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ได้มีการสอบถาม
ถึงความพึงพอใจ และการมีส่วนร่วมในการสร้างความปลอดภัยทางถนน  โดยใช้กระบวนการทํา Focus 
Group แบ่งเป็นกลุ่มย่อย ๆ กลุ่มละประมาณ 3 – 5 คน  มีผู้ดําเนินการสนทนาพูดคุย 1 คน ในการทํา
ความเข้าใจ เปิดประเด็น ชวนคิดชวนคุยในกรอบประเด็นคําถามและมีทีมวิจัย 1-2 คน ทําหน้าที่ในการ
บันทึกข้อมูล และเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการสนทนา ก็จะมีการสรุปข้อมูลให้ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มฟัง เพ่ือให้มี
การทบทวน เสนอเพ่ิมเติมข้อมูลถูกต้องครบถ้วน แล้วสรุปเป็นข้อมูลความคิดเห็นของทั้ง 3 กลุ่ม ตาม
ประเด็นคําถาม 

การเก็บข้อมูลจากเอกสาร  ทีมวิจัยได้มีการประสาน ทําความเข้าใจกับผู้บริหาร ผู้มีส่วนเก่ียวข้องและ
เก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐาน อปท. ข้อมูล บทเรียนการดําเนินงาน และข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ของพ้ืนที่กรณีศึกษาเปรียบเทียบ ปี 2554 และ 2555 จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ โดยเฉพาะ 
อปท. ตํารวจ และหน่วยงานองค์กรภาคีเครือข่าย ฯ และมีการทบทวนเอกสาร หนังสือ บทความ งานวิจัยที่
เก่ียวข้อง เป็นต้น 
  การสังเกตอย่างมีส่วนร่วม  ทีมวิจัยได้ทําการเดินทางลงพ้ืนที่เพ่ือติดตาม สังเกต สํารวจกิจกรรมการ
รณรงค์ และการปฏิบัติหน้าที่ในเฝ้าระวังการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลปรือ และการสังเกตพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนในพ้ืนที่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตลอดจน
การสังเกตในแนวทาง วิธีการรูปแบบการดําเนินกิจกรรมอย่างมีส่วนร่วมของ อบต.ปรือ ผู้นําชุมชน หน่วยงาน 
ประชาชน และนวัตกรรมการต้ังจุดตรวจจุดบริการรูปแบบใหม่ 

การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจากการดําเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการที่วางไว้  ทําใหท้ีมวิจัย
ได้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจาะลึก สนทนากลุ่ม สังเกตอย่างมีส่วนร่วม และการศึกษาเอกสารผลการ
ดําเนินงานการต้ังจุดตรวจจุดบริการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2555 ทีมวิจัยได้มีการประชุมร่วมกันเพ่ือสรุป
ข้อมูล โดยการจําแนกประเภทข้อมูลเป็นหมวดหมู่ตามกลุ่มผูใ้ห้ข้อมลู จากน้ันนําข้อมูลมาวิเคราะห์ควบคู่กับ
บริบทพ้ืนที่ตําบลปรือ อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร ์   

 

 

 

 



ผลการศึกษา 
 
การศึกษาโครงการสํารวจพ้ืนที่กรณีศึกษาการต้ังจุดตรวจ/จุดบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ กรณีถนนสาย 24 (จากเต็นท์ สู่เชิงรุก) โดยใช้แบบสัมภาษณ์เจาะลึก สนทนากลุ่ม 
และและศึกษาจากเอกสารแผนงานกิจกรรมโครงการ และสรุปผลการดําเนินงาน ประจําปี 2554  เป็น
เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลจาก คณะผู้บริหารท้องถิ่น  เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ ผู้ใช้รถใช้ถนน ในองค์การ
บริหารส่วนตําบลปรือ อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์  ทีมวิจัยคณะผู้ศึกษาได้นําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์  และ
ได้นําเสนอผลการศึกษา โดยแบ่งออกเป็น   ดังนี้ 
 
การศึกษาข้อมูลบริบทองค์การบริหารส่วนตําบลปรือ อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์  

ประวัติความเป็นมา  
องค์การบริหารส่วนตําบลปรือ  ต้ังอยู่หมู่ที่ 10 บ้านโคกสําโรง  ตําบลปรือ   อําเภอ

ปราสาท   จังหวัดสุรินทร ์  มีระยะห่างจากอําเภอปราสาท  ประมาณ  15  กิโลเมตร  ถนนสายโชคชัย – เดช
อุดม   สถานภาพของตําบล องค์การบริหารส่วนตําบลปรือ มัดังน้ี 
 กลุ่มต่างๆที่มวลชนจัดต้ัง 

- ลูกเสือชาวบ้าน   จํานวน    4    รุ่น    500 คน 
- กรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน จํานวน      19    หมู่บ้าน 
- กรรมการพัฒนาสตรีตําบล จํานวน  1  คณะ  34 คน 
- อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน จํานวน  1    กลุ่ม        
- อาสาสมัครตํารวจชุมชนประจําตําบล จํานวน    1    ชุด    24   คน 
- กองหนุนเพ่ือความม่ันคงของชาติ  จํานวน    1    ชุด   60   คน 
- อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน    3   รุ่น   160   คน 

การบริหารงานบุคคล 
สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 

                    - ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล                     จํานวน         1         คน 
                    - เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน              จํานวน         1         คน 
                    - นักวิชาการศึกษา                                    จํานวน         1         คน 
                    - นักพัฒนาชุมชน                                    จํานวน         1         คน 
                   - เจ้าพนักงานธุรการ                                 จํานวน         1         คน 
               - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ                            จํานวน       1      คน 
               - นักการภารโรง                                  จํานวน      1       คน 
              - พนักงานขับรถน้ํา                                     จํานวน      1      คน 
              - ยาม                      จํานวน        1 คน 
              - พนักงานขับรถ                                           จํานวน        1        คน 
              - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมลู                            จํานวน        1        คน 
              - ครผูู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปรือ          จํานวน        4        คน 
              - ครผูู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาลอก      จํานวน        4        คน 

ส่วนโยธา 



             - หัวหน้าส่วนโยธา                                         จํานวน        1         คน 
             - นายช่างโยธา                                          จํานวน        1        คน 
             - ผู้ช่วยช่างโยธา                                       จํานวน        1     คน 
            -  ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า                                      จํานวน        1      คน 

ส่วนการคลัง 
            - หัวหน้าส่วนการคลัง                                   จํานวน         1        คน 
            - เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี                         จํานวน         1        คน 
            - เจ้าหน้าที่พัสดุ                         จํานวน         1        คน 
            - เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้             จํานวน         1   คน             
            - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี                     จํานวน        1        คน 
 

ด้านสังคม องค์การบริหารสว่นตําบลปรือ 
  การศึกษาโรงเรียนประถม  จํานวน   4   แห่ง   ได้แก่ 
                     - โรงเรียนบ้านบักดอก 
                      - โรงเรียนบ้านคลอง 
                           - โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 1 
                      - โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ 2 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์  จํานวน  3   ศูนย์   ได้แก่ 
                           - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปรือ               

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาลอก   
   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบักดอก 

  อ่านหนังสือพิมพ์ประจําหมู่บ้าน      จํานวน         10     แห่ง 
 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน                    จํานวน         1      แห่ง 
 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร       จํานวน       1      แห่ง 

  สถาบันและองค์กรทางศาสนา   วัด / สํานักสงฆ์    จํานวน    4   แห่ง 
                         - วัดบวรมงคล     ต้ังอยู่หมู่ที่   1    บ้านปรือ  ตําบลปรือ 
                           - วัดดอกบัวทอง     ต้ังอยู่หมู่ที่   3    บ้านบักดอก  ตําบลปรือ 
                         - วัดหนองตาพระ   ต้ังอยู่หมู่ที่   6    บ้านหนองปริง  ตําบลปรือ 
                         - วัดชัยพรหมคุณ    ต้ังอยู่หมู่ที่   8     บ้านจันก็วล  ตําบลปรือ 
  การสาธารณสุข มีสถานีอนามัยประจําหมู่บ้าน   จํานวน   2   แห่ง 
                         - สถานีอนามยัตําบลปรือ    ต้ังอยู่หมู่ที่   15   บ้านกาลัน   ตําบลปรือ 
                     - สถานีอนามยับ้านปรือ      ต้ังอยู่หมู่ที่   1    บ้านปรือ  ตําบลปรือ  
                     - บุคลากรและอุปกรณ์ด้านสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานประจําพ้ืนที่ประกอบด้วย
พนักงานอนามัย   จํานวน      2     คนและเจ้าพนักงานส่งเสริมสาธารณสุข   จํานวน   4   คน 

 
สภาพท่ัวไปของตําบล: ตําบลปรือ 



  เป็นพ้ืนที่ราบลุ่ม  มีดินร่วนปนดินทราย  มคีวามอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงตํ่า  พ้ืนที่ส่วนใหญ่
ใช้ทําเกษตรกรรม มีเขตพ้ืนทีก่ารปกครองขององค์การบริหารส่วนตําบลปรือ  มีเน้ือที ่ 111  ตารางกิโลเมตร
พ้ืนที่ทํานาประมาณ  43,503   ไร่   พ้ืนทีท่ําไร่ประมาณ  2,500 ไร่พ้ืนการทําสวนเพาะปลูก  1,600    ไร่ 
  

อาณาเขตตําบล: ตําบลปรอื 
   ทิศเหนือ   จด  ตําบลสมุด กบั ตําบลทุ่งมน  อําเภอปราสาท    จังหวัดสุรินทร ์
                 ทิศใต้ จด  ตําบลโคกสะอาด กับ ตําบลโชคนาสาม  อําเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร ์
                 ทิศตะวันออก  จด  ตําบลปราสาททนงตําบลกังแอนและ ตําบลบ้านพลวงอําเภอ  
                 ทิศตะวันตก     จด  ตําบลตานี   อําเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร ์
  

จํานวนประชากรของตําบล : ตําบลปรือ 
  จํานวนประชากรในเขต อบต.ปรือ 8,814 คน และจํานวนหลังคาเรือน  1,881  หลังคาเรือน 
  

ข้อมูลอาชพีของตําบล : ตําบลปรือ 
    การประกอบอาชีพของประชากร   อาชีพหลักทําการเกษตรกรรม   และประกอบอาชีพ
อุตสาหกรรม   รับจ้าง   ค้าขาย   บางส่วน และรับราชการ 
 

เขตพืน้ที่การปกครอง มีทั้งหมด  15 หมู่บ้าน 
   จํานวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลปรือ  เต็มทั้งหมู่บ้าน  15 หมู่ได้แก่ 
                     หมู่ที ่1  บ้านปรือ 
                             หมู่ที ่2  บ้านคลอง 
                              หมู่ที ่3  บ้านบักดอก 
                              หมู่ที ่6  บ้านหนองปริง 

  หมู่ที ่7  บ้านตาลอก 
                           หมู่ที ่8  บ้านจันก็วล 
                            หมู่ที ่9  บ้านเซ็ม 
                           หมู่ที ่10 บ้านโคกสําโรง 
                          หมู่ที ่11 บ้านสวรรค์น้อย 
                            หมู่ที ่12 บ้านดงยาง 
                           หมู่ที ่15 บ้านกาลัน 
                            หมู่ที ่16  บ้านสกอร์ 
                         หมู่ที ่17  บ้านโคกพลู 
                            หมู่ที ่18  บ้านโคกป่าจิก 
                             หมู่ที ่19  บ้านปรือพัฒนา  

จํานวนหมู่บ้านนอกเขตองค์การบริหารส่วนตําบล  เป็นบางส่วน  4  หมู่บ้านได้แก่ 
                         หมู่ที ่4  บ้านละลมระไซร ์
                         หมู่ที ่5  บ้านหนองกก 
                         หมู่ที ่13 บ้านคุณสาร 



                         หมู่ที ่14 บ้านบ๊ะสนา  
   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่    แผนที่การต้ังองค์การบริหารส่วนตําบลปรือ อ.ปราสาท จ.สุรนิทร ์
เสน้ทางการคมนาคม การเดินทางเข้าสู่ตําบล : ตําบลปรือ 

  การสัญจรเดินทางโดยใช้เส้นทาง ทางหลวงหมายเลข 24 สายอ.ประโคนชัย – อ.ปราสท 
และ ถนนทางหลวงหมายเลข 241 สาย อ.ปราสาท – จ.สุรินทร์ ตําบลปรือ อยู่ห่างจากอําเภอปราสาท 
ประมาณ 15 กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัดสุรินทร์ ประมาณ 39 กิโลเมตร   สภาวะในหมู่บ้าน ถนนดิน
และถนนลูกรัง     ถนนสายหลักที่ติดต่อกับอําเภอ ถนนลาดยางบ้างเพียงเล็กน้อย   ถนนลูกรัง  ถนนเป็นหลุม

เป็นบ่อ  ขรุขระ  ไม่สะดวกในการสัญจร    ถนนลาดยาง  สภาพใช้การได้ดี   ถนนคอนกรีต  สภาพใช้การได้

ดี   ถนนดิน  สภาพเป็นหลุมเป็นบ่อขรุขระ  ไม่สะดวกในการสัญจร 
 

สภาพพื้นที่และระบบสาธารณูปโภค 
  จํานวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต.1,881 ครัวเรือน จํานวนหมายเลขโทรศัพท ์สว่น
บุคคล   จํานวน    3,000    เคร่ือง   จํานวนโทรศัพท์สาธารณะ    จํานวน  19    เคร่ือง 
    - ฝาย           10  สาย 
                           - บ่อนํ้าต้ืน          450  แห่ง 
                        - บ่อโยก             16       แห่ง 
                       - ถังเก็บนํ้า          19       แห่ง 
                      - ประปาหมู่บ้าน    7      แห่ง 
 

สภาพปญัหาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 



ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จะมีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน เป็นช่วงเวลาที่มีประชาชน
จํานวนมากใช้รถใช้ถนนในการเดินทางกลับภูมิลําเนา เดินทางไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ และท่องเที่ยวเล่น
นํ้าสงกรานต์ เป็นผลให้ปริมาณการใช้รถใช้ถนนบนทางหลวงสาย 24 และถนนในหมู่บ้านชุมชน มีเป็นจํานวน
มาก รวมท้ังการพบปะสังสรรค์ในหมู่ของญาติพ่ีน้องเพ่ือนฝูง การจัดเลี้ยงสังสรรค์ และการจัดงานมหรสพ
สมโภช การจัดงานร่ืนเริงในแต่ละชุมชน ทําให้มีอัตราความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และความรุนแรง
สูงกว่าช่วงปกติ ตําบลปรือ อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ เป็นพ้ืนที่ติดกับถนนหมายเลข 24 ซึ่งเป็นเส้นทาง
เช่ือมผ่านไปสู่ตัวจังหวัดสุรินทร์ (เส้นถนนทางหลวง 214) และสาย 24 สู่จังหวัดศรีสะเกษและอุบลราชธานี 

ช่วงปกติปริมาณรถเบาบางแต่ใช้ความเร็วสูง ส่วนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปริมาณรถหนาแน่น
ติดขัดเป็นช่วงเวลา แบ่งได้ 3 ช่วง ช่วงรถหนาแน่น ช่วงที่ 1  เวลา 23.30 - 02.30  ช่วงรถหนาแน่น ช่วงที่ 2 
เวลา 16.00 - 18.00 น.   ช่วงรถหนาแน่น ช่วงที่ 3 เวลา 19.00 - 21.30 น. ส่วนใหญ่มีรถยนต์ รถบรรทุก
อ้อย มันสัมปะหลัง ยูคาลิปตัส สภาพถนนสายหลัก ถนนหมายเลข ๒๔ มีสภาพเป็นถนนขลุขละ แคบ เป็น
คลื่น และเป็นเนิน สภาพถนนสายรองในชุมชน ส่วนใหญ่มีสภาพเป็นหลุมชํารุด เกือบตลอดเส้นทาง 

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2554 ที่ผ่านมา อ.ปราสาท (เป็นข้อมูลภาพรวมในระดับอําเภอ
(อําเภอปราสาท) เน่ืองจากในระดับพ้ืนที่ตําบลปรือยังไม่มีการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบ จึงยังไม่มีข้อมูลที่
ชัดเจน) (มีการเกิดอุบัติเหตุจํานวนประมาณ 60 ครั้ง ** ข้อมูลไม่ชัดเจน เน่ืองจากไม่มีข้อมูลในการจัดเก็บ
จํานวนการเกิดอุบัติเหตุ) มีผู้บาดเจ็บจํานวน 92 ราย และadmit+refer จํานวน 33 ราย มีผู้เสียชีวิต 1 ราย  

ปี 2555 มีการเกิดอุบัติเหตุในชุมชนในพ้ืนที่อําเภอปราสาท มีจํานวนรวม 35 ครั้ง เป็นการ
เกิดอุบัติเหตุในชุมชนทั้งหมด มีผู้บาดเจ็บจํานวน 34 ราย และadmit+refer จํานวน 15 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต 
ส่วนใหญ่รถที่เกิดอุบัติเหตุก็คือ รถจักรยานยนต์ สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่มาก เมาแล้วขับ และการเกิด
อุบัติเหตุมักเกินในเส้นทางสายสายรองภายในชุมชน และมีการทะเลาะวิวาทกันของวัยรุ่นในพ้ืนที่  
 

ตารางที่     ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ 7 วันอันตราย ตําบลปรือ อําเภอปราสาท 
จังหวัดสุรินทร์  พ.ศ. 2554 

จํานวนการเกิด

อุบัติเหตุ 
ผู้เสียชีวิต บาดเจ็บ 

ประเภท

พาหนะ 
สาเหตุ ช่วงเวลา ถนน 

60 ครั้ง 1 ราย 
92 ราย 

admit+refer  
33 ราย  

รถจักรยายนต์ 
1.เมาแล้วขับ 

2.ตัดหน้า

กระช้ันชิด 

17.00-
2.30 น. 

ถนนสาย

รองในเขต

ชุมชน  

 
ตารางที่     ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ 7 วันอันตราย ตําบลปรือ อําเภอปราสาท 

จังหวัดสุรินทร์ พ.ศ. 2555 

จํานวนการเกิด

อุบัติเหตุ 
ผู้เสียชีวิต บาดเจ็บ 

ประเภท

พาหนะ 
สาเหตุ ช่วงเวลา ถนน 

35 ครั้ง - 
34 ราย 

admit+refer  
15 ราย 

รถจักรยายนต์ 
1.เมาแล้วขับ 

2.ตัดหน้า

กระช้ันชิด 

17.00-
2.30 น. 

ถนนสาย

รองในเขต

ชุมชน  



 

 

 
 
 

 
 



ตารางที่   เปรียบเทียบข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 7 วันอันตราย ตําบลปรือ อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ระหว่าง พ.ศ. 2554 กับ พ.ศ. 
2555 

จํานวนการเกิดอุบัติเหตุ ผู้เสียชีวิต บาดเจ็บ ประเภทพาหนะ สาเหตุ ช่วงเวลา ถนน 

2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 

ข้อมูลไม่
ชัดเจน แต่
จากการ

บอกเลา่ของ
เจ้าหน้าที่มี
การเกิด

อุบัติเหตุไม่
น้อยกว่า 
20 ครั้ง 

5 - - 25 7 
รถจักร 
ยานยนต์ 

รถจักร 
ยานยนต์ 

1.เมาแล้ว
ขับ 

2.แซง/
เลี้ยวตัด

หน้ากระชั้น
ชิด 

1.เมาแล้ว
ขับ 

2.แซง/เลี้ยว
ตัดหน้า

กระชั้นชิด 

15.
00-

21.00 
น. 

15.00-
21.00 
น. 

ภายใน
ชุมชน
และ

จุดเชื่อ
มแยก
ตัดกับ
ถนน
สาย
หลัก 

ภายใน
ชุมชน
และ

จุดเชื่อ
มแยก
ตัดกับ
ถนน
สาย
หลัก 

 
            การเข้าใจ และบรรยากาศการทํางานและการนําข้อมูลไปใช้ ในพื้นที่ตําบลปรือ มีการนําข้อมูลมาใช้ในการทํางานค่อนข้างน้อย เพราะเห็นว่ามีแผนงานโครงการที่

มีการดําเนินการอยู่ประจําทุกปีอยู่แล้ว จึงไม่ได้มีการจัดเก็บข้อมูล นําบทเรียนประสบการณ์มาใช้น้อย และมีเวลาในการเตรียมการน้อย แต่เมื่อได้มีการหนุนเสริม

กระบวนการ ข้อมูลจากส่วนกลาง จึงได้มีนําข้อมูลมากําหนดแนวทางการทํางานร่วมกันในเบื้องต้นเท่านั้น 



สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่ในพื้นที่ตําบลปรือ  
     ปัจจัยด้านคน 

- ผู้ใช้รถ ใช้ถนนขาดจิตสํานึกและวินัยจราจร   
- ผู้ใช้รถ ใช้ถนนมีพฤติกรรมการด่ืมสุรา/เมาขับข่ีรถ 
- ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ไม่มีสภาพร่างกายที่พร้อมในการขับข่ี และเดินทาง 
- ขับขี่รถเร็ว ประมาท แซงในที่ขับขัน และเลี้ยวตัดหน้ากระช้ันชิด 

  ปัจจัยด้านยานพาหนะ 
- มีรถบรรทุกเกินนํ้าหนักขนาดใหญ่ว่ิงในถนนชุมชน 
- รถไม่มีสภาพความพร้อมในการใช้ ไม่มีไฟหน้า-ท้าย 

    - มีการซ้อนท้ายที่มีจํานวนเกินกว่ากฎหมายกําหนด และซ้อนหน้าคนขับข่ี 
 ปัจจัยด้านถนน 

-  ถนนแคบ ไม่มีไหล่ถนน 
- ป้ายเตือนบอกจุดเสี่ยง มีน้อยไม่เพียงพอ 
- ไฟแสงสว่างในจุดเสี่ยงมีน้อย โดยเฉพาะในจุดเสี่ยงทางร่วมทางแยก 
- ผิวถนนจราจรเป็นลุ่มเป็นบ่อ 
- คอสะพานแคบ โดยเฉพาะตรงสะพานห้วยตาลวก 

ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับการเกิดอุบัติเหตุ 
  - ไฟฟ้าส่องสว่างชํารุดหรือไม่เพียงพอ โดยเฉพาะในจุดเสี่ยงทางร่วมทางแยก 

- ในช่วงเทศกาลสงกรานต์มีการละเล่นนํ้าสาดนํ้าในถนนชุมชนมีจํานวนมาก ทั้งมีรถบรรทุก 
รถปิคอัพ รถจักรยานยนต์ ทําให้การเดินทางไปไม่สะดวก และการเล่นสาดนํ้าที่รุนแรง ไม่
เหมาะสม ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุ ความรุนแรง  

 

รูปแบบการตั้งจุดตรวจให้บริการประชาชน 
จากการสัมภาษณ์ นายพิทักษ์ เหมือนใจ นายก อบต.ปรือ ได้มีแนวทางการสนับสนุน การจัดสรร/ใช้

งบประมาณ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายใช้การปฏิบัติตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุตามท้องถนนของ
องค์การบริหารส่วนปรือ ซึ่งได้มีการมอบหมายให้นายสุทัศน์ ดวงสวัสด์ิ รองนายก ฯและนายณรงค์ศักด์ิ เพียร
เสร็จ เลขานุการนายก ฯ เป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการร่วมกับ ปลัด อบต.ปรือ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและ
แผนงาน  และได้มีการต้ังงบประมาณในแผนนโยบายส่วนการต้ังจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
ประจําปี 2555 รวม 49,040 บาท มีรายละเอียดการใช้จ่ายดังน้ี เป็นค่าเบ้ียเลี้ยงเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานรวม               
47,040  บาท เป็นค่าไฟฟ้า จํานวน 2 จุดรวม 500  บาท และค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์รวม                     
1,500  บาท    

ในส่วนเบ้ียเลี้ยง ค่าตอบแทนของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และผู้นําชุมชน รวมท้ัง
หมวดอาหารเครื่องด่ืม ที่มีการเบิกค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  
นายละ 240.-บาท   ซึ่งเป็นจํานวนเงิน ไม่มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่อาสา เพราะ
ค่อนข้างน้อยซึ่งอาจไม่เทียบเท่าได้กับการเสียสละเวลาส่วนตัว/ครอบครัวของเจ้าหน้าที่     ในขณะที่ต้องการ



เห็นผู้เดินทางสัญจรไปมาเดินทางอย่างมีสวัสดิภาพ ส่วนการสนับสนุนส่วนอ่ืนๆในการดําเนินกิจกรรม นับว่า
งบประมาณมีน้อย ยังไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรรมที่หลากหลายและเต็มที่ได้เท่าไรนัก โดยทางองค์การ
บริหารส่วนตําบลกระแชงได้มีการแบ่งช่วงเวลาออกเป็น 2 ช่วง  

ช่วงที่ 1 เวลา 06.00 น. -18.00 น.  
ช่วงที่ 2 เวลา 18.00 – 06.00 น.  
โดยมีเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันช่วงเวลา ซึ่งองค์การบริหารส่วนตําบลปรือได้

แบ่งจุดตรวจจุดบริการออกเป็น 2 จุด ได้แก่  
จุดที่ 1 อยู่หน้าองค์การบริหารส่วนตําบลปรือ ติดกับถนนสาย 24 ซึ่งเป็นเส้นทางถนนสายหลักอําเภอ

ปราสาท (อําเภอประโคนชัย-ปราสาท-สังขะ) สภาพถนนแคบ ไม่มีไหล่ทาง ผิวถนนขรุขระ ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ

ได้ง่าย จุดน้ีมีเจ้าหน้าที่ อปพร. และผู้นําชุมชนร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ วันละ 2 ผลัด คือผลัดแรก ช่วงเวลา 06.00 
น.-18.00 น.  และ  18.00 น.-06.00 น. ผลัดละ 5 นาย และจะมีเจ้าหน้าที่ตํารวจมาเสริมทีมอีก 2 คน 
เจ้าหน้าที่ รพ.สต./อสม. มาเสริมทีม 2 คน แต่ไม่ได้อยู่ให้บริการประจํา จะมีการหมุนเวียนไปในจุดรองและใน

พ้ืนที่ชุมชน เน่ืองจากบุคลากรมีจํานวนน้อย  
จุดที่ 2 อยู่ตรงสี่แยกบ้านคลองเป็นถนนสายรองในชุมชนท่ีเช่ือมกับชุมชนตําบลทุ่งมนและเข้าสู่ตัว

อําเภอปราสาท สภาพถนนไม่ค่อยดี แต่มีการสัญจรเดินทางผ่านไป-มาค่อนข้างเยอะมาก จุดน้ีมีเจ้าหน้าที่            
อปพร. และผู้นําชุมชนร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ วันละ 2 ผลัด คือผลัดแรก ช่วงเวลา 06.00 น.-18.00 น.  และ  
18.00 น.-06.00 น. ผลัดละ 5 นาย และจะมีเจ้าหน้าที่ตํารวจมาเสริมทีมอีก 2 คน เจ้าหน้าที่ รพ.สต./อสม. 
มาเสริมทีม 2 คน แต่ไม่ได้อยู่ให้บริการประจํา จะมีการหมุนเวียนไปในจุดรองและในพ้ืนที่ชุมชน เน่ืองจาก

บุคลากรมีจํานวนน้อย  
การเลือกต้ังจุดตรวจของ อบต.ปรือ มีปัจจัยความสําคัญ คือความปลอดภัยของประชาชนในชุมชน 

และประชาชนผู้สัญจรไปมาในเขตพ้ืนที่ตําบลปรือ  และเพ่ือบริการ อํานวยความสะดวก ควบคุม ป้องกันและ

ดูแลความปลอดภัยของคนในชุมชนและผู้ใช้รถใช้ถนนเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยมีการกําหนดจุดต้ัง

ด่านจุดตรวจ 2 จุด ประกอบด้วยจุดที่ 1 คือ จุดหน้าที่ทําการ อบต.ปรือ เป็นจุดหลักบนถนนสาย 24  ที่มีรถ

สัญจรไปมามีจํานวนมาก จุดต้ังด่านจุดที่ 2 คือ สี่แยกบ้านคลอง ที่มีเขตติดต่อกับพ้ืนที่ 3 ตําบลเช่ือมถนน

เส้นทางไปอําเภอมีการเกิดอุบัติเหตุค่อนข้างบ่อย และเป็นเส้นทางที่มีการสัญจรเดินทางของคนในชุมชนพ้ืนที่

ค่อนข้างหนาแน่นในช่วงเวลาปกติและช่วงเทศกาล 
ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการโดยรวมทั้ง 2 จุด จํานวนประมาณ 80 นาย  จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ชุดผู้

ปฏิบัติได้ให้ข้อมูลว่า เดิมในปี 2553-54 ที่ผ่านมาได้มีการต้ังจุดตรวจทั้งในถนนสาย 24  ถนนในทุกหมู่บ้าน 
เพ่ือดูแลป้องกันอุบัติเหตุ แต่จากการดําเนินงานมาแล้วอุบัติเหตุลดน้อยลง ไม่มีผู้เสียชีวิต จึงได้มีการลดจํานวน
การต้ังด่านลง จนมาในปี 2554 - 55  ได้มีการเห็นร่วมกันให้ปรับลดด่านตรวจ จุดบริการในพ้ืนที่ชุมชนจาก

เดิมที่มีการต้ังด่านกว่า 10 แห่ง  มีเพียงการต้ังด่านตรวจ จุดบริการแค่ 2 ด่าน แต่ให้ผู้นําชุมชนและส.อบต.มี
การติดตามเฝ้าระวังอยู่อย่างต่อเน่ือง เพ่ือเป็นการประหยัดเงินงบประมาณ และกําลังคนบุคลากร   

ชุดความรู้เชิงกระบวน  



ก่อนการดําเนินงานกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตําบลปรือ ได้มีการวางแผนงานและจัดทําโครงการ

แผนงานงบประมาณเพื่อสนับสนุนหนุนเสริมการกระบวนการดําเนินงานในพ้ืนที่ช่วงเทศกาลสงกรานต์      
และได้มีการนํานโยบาย ข้อสั่งการ ทั้งจากส่วนกลาง  จังหวัด อําเภอ มาเป็นข้อมูล แนวทางในดําเนินงาน จะ
เห็นได้ชัดก็คือได้มีการประสานความร่วมมือกับชุมชนในการจัดเวทีประชาคมให้เกิดมติ ข้อตกลงร่วมกันในการ
ณรงค์และเฝ้าระวังอุบัติเหตุในชุมชน และทั้งก่อนและหลังจากการทํางานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จะมีประชุม

ซ้อมแผนการป้องกัน การเฝ้าระวังการเกิดอุบัติเหตุ และสรุปผลการดําเนินงาน เพ่ือเตรียมความพร้อมในการ

ปฏิบัติงานในปีต่อไป 

วิธีเลือกและหลักเกณฑ์การเลือกกลไกคณะทํางาน  อบต.ปรือ ใช้หลักการการเลือก คือ การเลือก
แต่งต้ังบุคลากร บุคคลที่เป็นเจ้าหน้าที่ อปพร.ผู้นําชุมชน อสม.ที่ผ่านกระบวนการฝึกอบรม และเคยปฏิบัติ
หน้าที่ มีความรู้ ประสบการณ์และเสียสละ มีความรับผิดชอบ สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้ 
และออกคําสั่งแต่งต้ังมอบหมายภารกิจบทบาทหน้าที่ที่เหมาะสมกับบุคคล ความรู้ และความต้ังใจเสียสละใน
การปฏิบัติหน้าที่ 

และได้มีการเข้าร่วมเวทีการประชุมเตรียมความพร้อมในการดําเนินงานรณรงค์ และเฝ้าระวัง ป้องกัน
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงสงกรานต์ กับภาคีเครือข่ายประชาสังคมสุรินทร์สร้างสุข ประชาคมถนนสาย 24 
ปลอดภัย และประชาคมสร้างความปลอดภัยทางถนน อําเภอปราสาท ที่ได้มีการประสาน เวทีประชุม
เตรียมการในเดือน ธ.ค. 2554 และเวทีสรุปบทเรียนการรณรงค์ เฝ้าระวังป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
ปี 2555ในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ 2555 เพ่ือเป็นข้อมูล แนวทางในการเตรียมการ แผนงาน
กระบวนการ ในการดําเนินงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2555 โดยได้มีคณะผู้บริหาร รองนายกฯ เลขานุการ
นายก ฯ เจ้าหน้าที่ผู้เก่ียวข้องมาร่วมประชุมในเวทีการประชุมกลไก คณะทํางาน ภาคีเครือข่าย ฯ เพ่ือเตรียม
ความพร้อม และวางแผนงานรณรงค์สงกรานต์ปี 2555  ถนนสาย  24  ชุมชนปลอดภัย วันที่ 21 มีนาคม 
2555  ณ ห้องประชุมสํานักงานเทศบาลตําบลนิคมปราสาท อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ โดยมีความสําคัญของการ
ดําเนินงาน เวทีดังกล่าว ที่มีการนําเสนอข้อมูล บทเรียน การระดมความคิดเห็น แนวทางการดําเนินงาน 
เพ่ือให้ถนนสาย 24 ปลอดภัยในช่วงสงกรานต์ จากบทเรียนการดําเนินงานเฝ้าระวังในช่วงสงกรานต์ เทศกาลปี
ใหม่ หรือในช่วงปกติ บนถนนสาย 24 และถนนสายรองในชุมชน มีข้อมูลในเบ้ืองต้น และข้อเสนอให้ต้องมีการ
ประสาน เวทีเตรียมความพร้อมในการรับมือร่วมกัน โดยหน่วยงาน องค์กรของภาค อปท.ที่มีบทบาทภารกิจ
สําคัญที่อยู่ใกล้กับประชาชน จะต้องเข้ามาเป็นแกนหลักในการดําเนินงาน หาแนวทางการทํางานรณรงค์และ
เฝ้าระวังในพ้ืนที่ของตนเอง โดยได้นํามติ ข้อตกลงร่วมกันไปดําเนินงานในพ้ืนที่  

 
งบประมาณที่ใช้ในการดําเนินกิจกรรมการต้ังจุดตรวจจุดบริการ  

งบประมาณค่าใช้จ่ายในการดําเนินการต้ังจุดตรวจจุดบริการประชาชน องค์การบริหารส่วน
ตําบลปรือเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด โดย อบต.ปรือ ได้มีการจัดแผนงานกิจกรรมโครงการและงบประมาณ
รองรับการทํางาน ไว้ในงบประมาณประจําปีงบประมาณของ อบต.ปรือ  ที่ได้บรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณ
ปี ๒๕๕๕ ของ อบต.ปรือ  จํานวนงบประมาณรวม 49,040 บาท มีรายละเอียดการใช้จ่ายดังน้ี 

 - ค่าเบ้ียเลี้ยงเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานรวม               47,040  บาท 
 - ค่าไฟฟ้า จํานวน 2 จุดรวม                              500  บาท 
 - ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์รวม                       1,500  บาท       



 
การสนับสนุนจากองค์กรภาคีเครือข่ายในการดําเนินกิจกรรม 
 องค์การบริหารส่วนตําบลปรือได้รับความร่วมมือจากผู้นําชุมชน ในการจัดเวทีประชาคม ทํา

ความเข้าใจและมีข้อตกลง มาตรการในชุมชนในการดูแลป้องกันอุบัติเหตุ ป้องกันภัย ความรุนแรง และร่วม
การรณรงค์ ร่วมป้องกัน ร่วมให้บริการในจุดตรวจ จุดบริการ ได้การสนับสนุนจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่
เก่ียวข้อง ได้แก่ สถานีตํารวจภูธร อําเภอปราสาท สภ.ทุ่งมน  ได้สนับสนุนเจ้าหน้าที่ตํารวจ เพ่ือปฏิบัติหน้าที่
ในการกวดขันการบังคับใช้กฎหมาย ให้ปฏิบัติตามกฎจราจร อํานวยความสะดวกในการเดินทางแก่ผู้ใช้รถใช้
ถนน  ตรวจวัดแอลกอฮอล์และดําเนินคดีทุกราย เช่น เมาแล้วขับ และ ประสานความร่วมมือกับ อปพร. เพ่ือ
ป้องกันการอาชญากรรม ความรุนแรง ทะเลาะวิวาท และป้องกันการเกิดอาชญากรรมในหลายรูปแบบ ได้การ
สนับสนุนบุคลากรด้านสาธารณสุข จาก รพ.สต.ปรือ และกระบวนการหนุนเสริม สื่อรณรงค์จากเครือข่าย
ประชาคมองค์กรงดเหล้า รวมถึงข้อสั่งการ นโยบายในทุกระดับที่ทําให้เกิดความร่วมมือมากข้ึน 
 
มาตรการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 7 วันอันตราย องค์การบริหารส่วนตําบลปรือ   
 องค์การบริหารส่วนตําบลปรือ ได้ดําเนินการต้ังจุดตรวจจุดบริการประชาชน เพ่ือป้องกันและแก้ไข

ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสายหลัก ถนนสายรอง และการให้บริการประชาชนท่ีเดินทางสัญจรไปมาให้

เกิดความสะดวก ปลอดภัยในการเดินทาง โดยได้มีมาตรการ ในการป้องกันและแก้ไข ลดปัญหาอุบัติเหตุทาง

ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2555 ให้เกิดประสิทธิภาพ มีดังน้ี 
มาตรการด้านบริหารจัดการ 
มีมาตรการด้านการบริหารจัดการในพ้ืนที่ อบต.ปรือ ได้มีการนําข้อมูล คําสั่งการ นโยบายของรัฐบาล 

โดยกระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข สํานักงานตํารวจแห่งชาติ และสํานักงานเครือข่ายองค์กรงด
เหล้า ตลอดจนนโยบายของจังหวัด อําเภอ และกระบวนการหนุนเสริมจากภาคีเครือข่ายประชาคมงดเหล้า 
ประชาคมถนน 24 ปลอดภัย คณะผู้บริหาร อบต.ปรือ ได้มีการประสานการดําเนินงานร่วมกับอําเภอปราสาท 
โดยมีนายประถม ประเมินดี นายอําเภอ อําเภอปราสาท  และนายพิทักษ์ เหมือนใจ นายก อบต.ปรือ ได้
มอบหมายให้นายสุทัศน์ ดวงสวัสด์ิ รองนายก ฯและนายณรงค์ศักด์ิ เพียรเสร็จ เลขานุการนายก ฯเป็น
ผู้รับผิดชอบดําเนินการร่วมกับ ปลัด อบต.ปรือ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนงาน โดยให้นําแนวคิด 
หลักการเดิมที่มีการดําเนินงานเป็นประจําทุกปี มาบูรณาการกับข้อสั่งการ นโยบาย และแนวทางใหม่ที่ได้จาก
การเข้าร่วมกับกระบวนการประชาคมถนนสาย 24 ปลอดภัย มาดําเนินการต้ังจุดตรวจจุดบริการประชาชนใน
การสัญจรผ่านไปมาในช่วงเทศกาลสงกรานต์  เพ่ือรณรงค์สร้างความร่วมมือในชุมชนในการป้องกันแก้ไข
ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในพ้ืนที่  

มีการเชิญหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมาเข้าประชุมร่วมกัน ได้แก่ เจ้าหน้าที่ตํารวจ รพ.สต. กํานัน 
ผู้ใหญ่บ้าน  ส.อบต. อสม อปพร. ในการวางแผนการต้ังจุดตรวจจุดบริการในช่วงเทศกาล และได้แต่งต้ัง
คณะทํางานรับผิดชอบในการปฏิบัติงานในการต้ังจุดตรวจจุดบริการโดยมีนายก อบต.ปรือ เป็นประธาน ตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2555 อบต.ปรือ  

มาตรการด้านการบังคับใช้กฎหมาย  
มาตรการด้านการบังคับใช้กฎหมาย อบต.ปรือ ได้มีการประสานความร่วมมือกับ สภ.ปราสาท 

และสภ.ทุ่งมน ในการเข้ามาร่วมดูแล ป้องกันเหตุ โดยมีทีมเฉพาะกิจเคลื่อนที่เร็วในการเข้าระงับเหตุ และได้มี
การประชุมทําความเข้าใจกับผู้นําชุมชน ประชาชนในพ้ืนที่  และมีเจ้าหน้าที่สรรพสามิตอําเภอปราสาทได้ออก



ประชาสัมพันธ์ทําความเข้าใจในพ้ืนที่ ตลอดจนถนนสาย 24 ได้ถูกยกให้เป็นพ้ืนที่พิเศษในการทํางานรณรงค์

เพ่ือลดการเกิดอุบัติเหตุ ลดผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ทําให้เกิดกระแส เกิดการต่ืนตัวของประชาชนในพื้นที่ให้

ความสนใจและให้ความร่วมมือ จึงทําให้การบังคับใช้กฎหมายควบคู่ไปกับมติ ข้อตกลงของชุมชนเป็นไปอย่างมี 
ประสิทธิภาพ แม้ว่าจะไม่ได้เต็มที่ แต่ก็ได้ส่งผลทําให้การเกิดอุบัติเหตุในพ้ืนที่ อบต.ปรือลดลงอย่างชัดเจน 
 มาตรการด้านสังคม 

มาตรการด้านสังคม อบต.ปรือ ได้มีการให้เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการได้ทําหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

อย่างเต็มที่ ทั้งการตักเตือน หากไม่เช่ือฟัง ให้มีการควบคุมแล้วส่งเจ้าหน้าที่ตํารวจดําเนินการต่อไปตาม

กฎหมาย และการบังคับใช้กฎหมายควบคู่ไปกับมติ ข้อตกลงของชุมชน  จากการได้สัมภาษณ์ ตํารวจ สภ.ทุ่ง

มน ที่รับผิดชอบพ้ืนที่ และเป็นเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการในจุดด่านตรวจ จุดบริการประชาชน ได้ให้ความคิดเห็น

ว่า  เป็นเร่ืองที่ดีที่ในปีน้ีได้มีการทํางานความร่วมมือจากหลายๆฝ่าย มาช่วยกันทํางาน เกิดกระแสท่ีต้องทําให้

การปฏิบัติงานมีความเข้มข้นมากขึ้น ทําให้การทํางานในปีน้ีไม่มีคนเมาแล้วขับหรืออุบัติเหตุที่รุนแรง เพราะ

ผู้บริหารในทุกระดับให้ความสําคัญ และมีหน่วยงานต่างๆลงมาทํางานในพ้ืนที่อย่างต่อเน่ือง ทําให้ผู้ที่มีหน้าที่

ในการปฏิบัติงานในแต่จุดด่านตรวจ จุดบริการ ต้องมีความต่ืนตัวอยู่ตลอดเวลา ทําให้ผู้ที่จะด่ืม เมาแล้วขับเกิด

ความเกรงกลัว ไม่กล้าทําผิด  แต่จากการร่วมสังเกตการณ์การปฏิบัติหน้าที่ในจุดด่านตรวจดังกล่าว  ในจุด

ตรวจจุดบริการประชาชนองค์การบริหารส่วนตําบลปรือ และ สภ.ทุ่งมน ยังพบว่ามีผู้ใช้รถใช้ถนนมีการด่ืมสุรา

และของมึนเมาแล้วขับ ซึ่งจากได้มีมาตรการทางสังคมควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายทําให้ผู้ที่ด่ืมแล้วขับได้

ลดลง แต่จากการสัมภาษณ์ชาวบ้าน พบว่ามีการด่ืมสังสรรค์ในชุมชน แล้วขับขี่รถหลีกเลี่ยงจุดตรวจ และหาก

ผู้นําชุมชนหรือกรรมการหมู่บ้านพบเห็นก็จะเข้าไปตักเตือนขอความร่วมมือกับผู้ปกครองและผู้ด่ืมไม่ให้มีการ

ขับขี่รถทันที และที่สําคัญทําให้มาตรการทางสังคมได้ผล ก็คือ การที่มีกลไก กระบวนการพัฒนาที่เข้มแข็งทั้ง

คณะผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นําชุมชนที่ให้ความสําคัญ และพื้นที่ตําบลปรือได้มีการขับเคลื่อนงานในประเด็นงานบุญ

ประเพณีปลอดเหล้าอย่างต่อเน่ืองเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว 
มาตรการด้านวิศวกรรมจราจร 
อบต.ปรือ ยังไม่มีมาตรการในส่วนน้ี  เพราะจากการสอบถามกับคณะผู้บริหารท้องถิ่น พบว่า หากเป็น

ถนนสายหลัก องค์การบริหารส่วนตําบลปรือไม่มีอํานาจในการไปดําเนินการและไม่มีงบประมาณ แต่ได้มีการ
ประสานแจ้งให้หน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบได้ดําเนินการแก้ไข  ส่วนในถนนสายรองนั้น ก็ได้มีการดําเนินงานไป
ขั้นตอนและเงินงบประมาณที่มีในแต่ละปี ก็มีไม่มาก  ในด้านการจัดกิจกรรมการสํารวจจุดเสี่ยง จุดอันตราย 
หรือสภาพถนนไม่สมบูรณ์  ก็ได้มีแนวความคิดที่จะดําเนินงานในปี 2556 เป็นต้นไป แต่ก็ต้องขอคามร่วมมือ
จากหน่วยงานที่มีความชัดเจนในเรื่องดังกล่าวมาแนะนําด้วย  เพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนินงานและลดปัญหา

ในการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
 
 
 

 



มาตรการด้านประชาสัมพันธ์ 
อบต.ปรือ ได้มีการประสาน ประชุมขอความร่วมมือและสนับสนุนให้ผู้นําชุมชน และส.อบต. ได้มี

การประชาสัมพันธ์ จัดเวทีประชุมประชาคมให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับทราบได้เข้าใจถึงความสําคัญในการ

รณรงค์และต้ังจุดตรวจจุดบริการประชาชน และให้ประชาชนในพ้ืนที่เล่นนํ้าสงกรานต์อย่างระมัดระวัง ไม่ด่ืม
สุราแล้วขับ เพ่ือเป็นการสํานึกความตระหนึกให้กับประชาชนในพ้ืนที่ ในส่วนของป้ายประชาสัมพันธ์ในการ

รณรงค์ในการเล่นสงกรานต์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายประชาคมงดเหล้า สภ.ปราสาท และ 
อบต.ปรือ “สงกรานต์ปลอดภัย ตายเป็นศูนย์” และร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนในชุมชน ซึ่ง
เป็นอีกช่องทางหน่ึงการในรณรงค์ ให้ผู้ใช้รถใช้ถนน โดยเฉพาะผู้ใช้รถจักรยานยนต์ได้สวมหมวกนิรภัยในขณะ

ขับขี่และโดยสาร  ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้มีการเล่นนํ้าสงกรานต์ตามประเพณีที่ดีงามมีคุณค่า สนุกปลอดภัย

และคํานึงถึงความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น   
มาตรการด้านบริการการแพทย์ฉุกเฉิน กู้ชีพ กู้ภัย 
องค์การบริหารส่วนตําบลปรือได้มีการประสานความร่วมมือกับ รพ.ปราสาท รพ.สต.ปรือ และหน่วยกู้

ชีพในพ้ืนที่ มีการจัดเตรียมรถหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน อยู่ประจําในจุดตรวจจุดบริการประชาชน เพ่ือ

เป็นการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุในพ้ืนที่ได้ทันเวลา แต่ก็ยังประสบปัญหา เน่ืองจากบุคลากร และอุปกรณ์

ไม่เพียงพอ หากมีสถานการณ์ที่รุนแรงในพ้ืนที่ 
 

แนวทางการดําเนนิงาน  7 วันอันตราย ของอบต.ปรือ อําเภอปราสาท  จังหวัดสุรนิทร ์

แนวทางการดําเนินงานป้องกันและแก้ไข 
- แต่ละพ้ืนที่ ตําบล ชุมชนจัดทําป้ายการณรงค์ต้องปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
- ประสานขยายถนน เพ่ิมช่องการจราจร และติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างตามทางแยกทางร่วม ทางโค้ง 

และตีเส้นแบ่งการจราจรให้ชัดเจนมากขึ้น 
- จัดต้ังด่านบริการประชุมชน และตั้งด่านจุดตรวจบนถนนสาย 24 และถนนในชุมชน 
- จัดให้มีเวทีประชาคมในตําบล ชุมชน เพ่ือกําหนดมาตรการ ข้อตกลงในการควบคุมตามกฎหมาย

ด่ืม เมาแล้วห้ามออกจากพ้ืนที่ชุมชน 
- ผู้นําชุมชนมีการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายในการร่วมรณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย และให้ อป.

พร.ต้องปฏิบัติตามคําสั่ง 
 ก่อนเทศกาลสงกรานต์ 

1. ปฏิทินกําหนดการในพ้ืนที่ เดือนมี.ค.-10 เม.ย.2555 
- 21 มี.ค.2555 จัดเวทีประชาคม เพ่ือเตรียมความพร้อมและได้แผนการดําเนินงานในพ้ืนที่ 
- 4 เม.ย.2555 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เวทีประชาคมถนนสาย 24 ปลอดภัย ที่โรงแรมทองเพกา เพ่ือให้

เกิดการเรียนรู้แลกเปลี่ยนในแผนการดําเนินงานในแต่ละพ้ืนที่ นําไปสู่แนวทางการดําเนินงาน
รณรงค์ เฝ้าระวังแบบมีส่วนร่วม ลดอุบัติเหตุบนถนนสาย 24  

- มีการรณรงค์สร้างความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนัก การมีส่วนร่วมของชุมชน ประชาชน
ผู้ใช้รถ ใช้ถนน และประชาสัมพันธ์สื่อสารข้อตกลง มติประชาคมของพ้ืนที่ควบคู่กับการบังคับใช้
กฎหมาย 



ระหว่างเทศกาลสงกรานต์ 10-17 เม.ย.2555 
- แต่ละพ้ืนที่ดําเนินงานรณรงค์และเฝ้าระวัง โดยมีการต้ังด่านบริการประชาชน ด่านจุดตรวจ และ

จัดเก็บข้อมูล มีอาสาสมัครเฝ้าระวังภัย และสร้างความปลอดภัยในชุมชน 
หลังเทศกาลสงกรานต์ 18-30 เม.ย.2555 
- จัดเวทีสรุปบทเรียนตําบล 
- เวทีถอดบทเรียนจังหวัด 
2. การจัดการความเสี่ยง ระบบข้อมูล 
- คนอันตราย 
- จุดอันตราย 
- กิจกรรมอันตราย 
- พฤติกรรมด่ืมสุรา ขับขี่ในพ้ืนที่ 
- มาตรการ แนวทางในการชะลอความเร็ว 
3. การสื่อสารประชาสัมพันธ์ 
- มีการสื่อสารเช่ือมโยงกัน ของตํารวจ รพ.สต.อบต. ประชาชน โดยมีกระบวนการสื่อสารเนื้อหา 

ผ่านสื่อวิทยุชุมชน หอกระจายข่าว และป้ายประชาสัมพันธ์ 
4. กิจกรรมสร้างสรรค์ 
- การสืบสานประเพณีวัฒนธรรมในชุมชน 
- การรณรงค์และเฝ้าระวังภัยในชุมชน 
- จัดเวทีประชาคมในพ้ืนที่ 
- การประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูล ขอความร่วมมือประชาชนในพ้ืนที่ 
- ผลักดันให้เกิดแผนชุมชนปลอดภัยสู่แผนพัฒนาของ อปท. 
5. กติกา ข้อตกลง ประชาคม 
- แผนบูรณาการในชุมชน 
- มีมาตรการของชุมชน 
- มีการบังคับใช้ควบคู่ไปกับกฎหมาย 
6. เกิดกลไก คณะทํางาน 
- ผลักดันให้เกิด ศปถ.ใน อปท. และระดับอําเภอ ประกอบด้วย นายอําเภอ ผู้บริหาร อปท. ภาคี

เครือข่ายภาคส่วนต่าง ๆ ภาคส่วนประชาสังคมและภาคประชาชน 
เข้าร่วมเวทีการประชุมกลไก คณะทํางาน ภาคีเครือข่าย ฯ 5 จังหวัดอีสานล่าง ประชาคมถนน 24  

ชุมชนปลอดภัย  ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2555 วันที่ 4 เมษายน 2555  ณ ห้องประชุมโรงแรมทองเพกา  
อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ เป็นเวทีสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเปิดพื้นที่ปฏิบัติการพิเศษ ถนนสาย ๒๔ 
ปลอดภัย  มีการนําเสนอข้อมูล แลกเปลี่ยนเรียนรู้หาแนวทางมาตรการเฝ้าระวังและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต์ในพ้ืนที่ตนเองและบนถนนสาย ๒๔  นํามาซึ่งได้เกิดมาตรการป้องกันการเฝ้าระวังป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนให้มากที่สุด ร่วมสร้างวัฒนธรรมถนนสาย 24 ปลอดภัย โดยมีกลไกและกระบวนการ
การจัดการตนเองของประชาชนในชุมชนแต่ละพ้ืนที่ และการบูรณาการร่วมกันหน่วยที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มแข็ง 
ให้เป็นไปตามนโยบาย ข้อสั่งการ ที่หนุนเสริมทําแผนแบบบูรณาการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 2555 ภายใต้คําขวัญว่า “สงกรานต์ปลอดภัย ตายเป็นศูนย์” ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง
ไว้ และนําไปเป็นแนวทางการดําเนินงานในแต่พ้ืนที่ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาของ อบต.ปรือ 



เข้าร่วมเวทีการประชุมประชาคม เร่ือง “วัฒนธรรมความปลอดภัยในชุมชน” ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 
2555  ถนนสาย  24  ชุมชนปลอดภัย  วันที่ 5  เมษายน  2555  ณ ห้องประชุมที่ว่าการอําเภอปราสาท        
อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ เป็นการขับเคล่ือนเชิงนโยบาย ต่อยอดจากท่ีได้มีการดําเดินงานในช่วงปีใหม่แล้วได้ผล มี
บทเรียน ข้อมูล รวมถึงได้มีการประสานเตรียมการดําเนินงานในพ้ืนที่มาอย่างต่อเน่ือง เกิดกระบวนการกลไก
ขับเคลื่อนที่เป็นรูปธรรมสอดคล้องกับนโยบาย ข้อสั่งการ มีแนวคิดและแนวทางการทํางานรณรงค์และเฝ้า
ระวัง ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในพ้ืนที่ของอําเภอปราสาท และโดยเฉพาะพ้ืนที่ที่อยู่ในบริเวณ
ครอบคลุมถนนสาย 24 ที่เป็นประเด็นนโยบายในการทํางานเชิงรูปธรรมในการบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน 
องค์กรทุกภาคส่วน โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นําชุมชนท้องที่ให้เป็นไปตามนโยบาย ข้อสั่ง
การของศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนน และสํานักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) ภายใต้ theme 
“สงกรานต์ปลอดภัย ตายเป็นศูนย์” และภายใต้กรอบแนวคิด “ท้องถ่ินเข้มแข็ง สามารถจัดการความ
ปลอดภัยในชุมชนได้”แบบมีส่วนร่วมและยั่งยืนต่อ   

โดยได้มีแนวทางการขับเคลื่อน มติประชาคมร่วมกันปฏิบัติ มีดังน้ี                                            

1.  ดําเนินการต้ังด่าน 4 จุดหลัก และด่านรองประจําท้องถิ่น เป้าหมายคือให้เป็นจุดพัก จุดควบคุมคน

เมาแล้วขับ มีป้ายเตือนในจุดอันตราย ที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ หรือจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยคร้ัง และขอให้แต่ละ

จุดมีการปักธงหรือสัญลักษณ์รณรงค์ของสํานักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า สคล.และ สํานักงานกองทุน

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)                                                              

2. แนวทางการปฏิบัติงานในระยะยาวเพ่ือให้เกิดความย่ังยืน โดยการเสนอให้มีการเลือก 1 ตําบล ใน
พ้ืนที่อําเภอปราสาท นําร่องการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในชุมชน และเสนอให้มีการต้ังคณะกรรมการ 
ศปถ.ในระดับอําเภอ ที่มีทิศทางการทํางานร่วมกันของแกนนําชุมชน และหน่วยงานทุกภาคส่วน  เพ่ือ

ดําเนินงานให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนและเกิดความย่ังยืน   

เข้าร่วมเวทีการประชุมสรุปบทเรียนประชาคมถนน 24  ชุมชนปลอดภัย พ้ืนที่อําเภอปราสาท และ
อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์  ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2555  วันที่ 24 เมษายน 2555  ณ ห้องประชุมสุข
บท ช้ัน 2 ที่ว่าการอําเภอปราสาท อ.ปราสาท จ.สุรินทร์  เป็นเวทีการประชุมสรุปบทเรียนประชาคมถนน 24  
ชุมชนปลอดภัย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2555 (พ้ืนที่อําเภอปราสาท และอําเภอสังขะ) จังหวัดสุรินทร์ 
เพ่ือให้ได้ข้อมูล องค์ความรู้ บทเรียนและประสบการณ์ในการทํางาน นําไปเป็นแบบอย่างการทํางานป้องกัน
และเฝ้าระวังภัยอุบัติเหตุให้กับพ้ืนที่อ่ืน ๆ ต่อไป   

จากกระบวนการที่อบต.ปรือ ได้เข้าร่วมกระบวนการการขับเคลื่อนกับประชาคมถนน 24 ปลอดภัย 
ได้มีการเรียกประชุมในหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ผู้นําชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน อปพร. รพ.สต. ประชุมร่วมกันเพ่ือวาง

แผนการทํางาน และได้แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ แจ้งแนวทาง โดยใช้นโยบาย/ข้อสั่งการจากผู้ว่าราชการ
จังหวัด นายอําเภออําเภอ และสอดคล้องกับนโยบายของส่วนกลาง เข้าร่วมเวทีประชาคมของระดับภาค และ
เวทีประชุมภาคีเครือข่าย ฯ เกิดมาตรการร่วมกันและเป็นแนวทางในการดําเนินงานของตําบลปรือ และมี
ประชุมซ้อมแผนการเกิดอุบัติเหตุก่อนเทศกาลสงกรานต์ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน 

มีแผนงานโครงการกิจกรรมในการฝึกอบรมการดูแลรักษาความปลอดภัยในชุมชน และการปฐม

พยาบาลเบ้ืองต้น โดยได้ส่งเจ้าหน้าที่ อปพร. ส.อบต. ผู้นําชุมชน และเจ้าหน้าที่ รพ.สต./อสม. เข้าไปฝึกอบรม



ทบทวนความรู้เร่ืองความปลอดภัยทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เก่ียวกับการช่วยเหลือผู้ประสบภัย การ
ปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น การฝึกระเบียบวินัย ซึ่งจะมีวิทยากรมาให้ความรู้จากสถานีตํารวจภูธรปราสาท/จังหวัด 
สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ขนส่งจังหวัดและหน่วยงานสาธารณสุข ในการทบทวน

ความรู้จะอบรมปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 2-3 วัน  และมีกระบวนการมีส่วนร่วม การวิเคราะห์ข้อมูลการคิดเชิง

ระบบ มีเวทีการประชุมพูดคุยของผู้มีส่วนเก่ียวข้องในพ้ืนที่ อบต. ผู้นําชุมชน รพ.สต. และตํารวจ โดยใช้ข้อมูล 
บทเรียนประสบการณ์ และข้อเสนอเชิงนโยบายจากส่วนกลาง นโยบายระดับจังหวัดและระดับอําเภอมาหนุน

เสริมการกระบวนการในพ้ืนที่ โดยได้ตกผลึกทางความคิดร่วมกัน การแบ่งหน้าที่การทํางานอย่างเป็นระบบ 
เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับนโยบายจากส่วนกลางและนโยบายท้องถิ่น/ชุมชน  จากการตึกผลึกทางความคิด 
ได้ดังน้ี  

1. มีหน่วยเฝ้าระวัง สังเกตเหตุการณ์ต่างๆ เช่น ลักษณะการขับรถของแต่ละคันที่เสี่ยงต่อการเกิด

อุบัติเหตุ และรายงานให้ด่านต่อไปทราบทันที 
2. ประชาสัมพันธ์อย่างเข้มข้น โดยผู้นําชุมชนทุกหมู่บ้าน ให้ผู้ปกครองตักเตือน สอดส่อง บุตรหลาน

ของตนเองอย่างใกล้ชิด 
3. จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ในพ้ืนที่ เช่น งานวันผู้สูงอายุ บวชภาคฤดูร้อน เพ่ือดึงให้ผู้คนอยู่ในพ้ืนที่ของ

ตนเอง 
4. จัดกําลังเฉพาะกิจในการดูแลพ้ืนที่เสี่ยง และจัดชุดเคลื่อนที่เร็ว ตลอด 24 ช่ัวโมง 
5. ควบคุมวัยรุ่นให้ขับขี่รถจักรยานยนต์ เฉพาะหมู่บ้านของตนเองไม่ให้ออกมาถนนหลัก 
6. ประชาสัมพันธ์ผ่านทางวิทยุอย่างต่อเน่ืองและให้ความรู้ผ่านสื่อต่างๆ และมีการทํางานรณรงค์เพ่ือ

ประชาสัมพันธ์จุดเสี่ยง 
 
ผลลัพธ์ของการดําเนินงาน   ในเชิงของการจัดการด้านบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบที่มีความชัดเจน ดังน้ี 

อบต. (คณะผู้บริหาร /เจ้าหน้าท่ี) 
- ให้การสนับสนุนกระบวนการทํางานของบุคลากรในพ้ืนที่ 
- สนับสนุนงบประมาณดําเนินงาน และให้คําแนะนํา แนวทางการดําเนินงาน 
- อํานวยความสะดวกสถานที่ จุดต้ังด่านบริการ และอุปกรณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ 
- จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
- ติดต้ังไฟแสงสว่างบริเวณให้บริการ จุดตรวจ 
- สนับสนุนค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
- สนับสนุนจัดหา อาหาร เคร่ืองด่ืม และอํานวยความสะดวกในเร่ืองต่างๆให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ 
- การประสานงาน ระหว่างหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการทํางานและการประสานความ

ร่วมมือในด้านต่างๆ 
เจ้าหน้าท่ีตํารวจ 

- กวดขันการบังคับใช้กฎหมาย ให้ปฏิบัติตามกฎจราจร 
- อํานวยความสะดวกในการเดินทางแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน 
- ตรวจวัดแอลกอฮอล์และดําเนินคดีทุกราย เช่น เมาแล้วขับ 



- ประสานความร่วมมือกับ อปพร. เพ่ือป้องกันการอาชญากรรม ความรุนแรง ทะเลาะวิวาท และ
ป้องกันการเกิดอาชญากรรมในหลายรูปแบบ 

- ตรวจจับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร เช่น แซงในที่คับขัน ความเร็วเกินกําหนด ไม่มีใบอนุญาตขับข่ี 
- ดูแลความสงบเรียบร้อย โดยมีหน่วยเคลื่อนที่เร็วเพ่ือทําการช่วยเหลือ และป้องกันเหตุอย่าง

ทันท่วงที 
เจ้าหน้าท่ี อปพร. 

- ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในการอํานวยความสะดวกและชะลอรถที่มาด้วยความเร็วสูง 
- ดูแล อํานวยความสะดวก จัดการไม่ให้รถติดในเขตชุมชน 
- ตรวจตราความสงบเรียบร้อยร่วมกันเจ้าหน้าที่ตํารวจ 
- ปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นแต่ผู้ประสบอุบัติเหตุ 
- ให้บริการในการแนะนํา บอกเส้นทางแก่ผู้เดินทางทั่วไป 

เจ้าหน้าท่ี รพ.สต. และ อสม. 
- สนับสนุนบุคลากรทางการสาธารณสุขและให้บริการดูแลสุขภาพ 
- สนับสนุน เวชภัณฑ์ยา และไม่ใช่ยา 
- ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุในเบ้ืองต้นและดูแลประสานส่งต่อหน่วยงานสาธารณสุข 

ผู้นําชุมชน (ส.อบต. ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ) 
- ประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวอย่างเข้มข้น ก่อนเทศกาลสงกรานต์ 
- ประชุมลูกบ้าน เพ่ือหนุนเสริมนโยบายของท้องถิ่น และหามาตรการชุมชนเพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติ

ของชุมชนต่อไป 
- มอบหมายหน้าที่ให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง เพ่ือวางแผนการทํางานในหมู่บ้าน โดยมีการต้ังจุดตรวจใน

ชุมชนเพ่ือลดจํานวนรถจักรยานยนต์เข้ามาในถนนเส้นหลัก 
- ประสานขอความร่วมมือและกําชับผู้ปกครอง ให้ดูแลบุตรหลานของตนเองในช่วงเทศกาลสงกรานต์

ไม่ให้ขับรถจักรยานยนต์ออกมาถนนใหญ่ 
- จัดงานสร้างสรรค์ ในชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของชาวบ้านทุกคนในชุมชน 
- ร่วมกําหนดบทบาทของผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือให้การทํางานมีระบบที่ชัดเจน 
องค์การบริหารส่วนตําบลปรือ   จะมีการสรุปทบทวนบทเรียนภายในของ อบต.ปรือ และในเวทีการ

ประชุมสรุปบทเรียนของประชาคมถนนสาย 24 ปลอดภัย และปกครองและฝ่ายบริหารท้องถิ่น  หลังจากมีการ
ดําเนินงานรณรงค์และเฝ้าระวังอุบัติเหตุในพ้ืนที่ นํามาซึ่งการได้ข้อมูล ข้อเสนอ แนวทางและมาตรการของ
ชุมชน   เพ่ือนําไปสู่การเตรียมการรองรับและมีแผนงานโครงการ งบประมาณที่ชัดเจนในสงกรานต์ปี 2556 ให้
เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมและสามารถป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ลดผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นศูนย์  ส่งผลให้
ประชาชนผู้ใช้รถ ใช้ถนนได้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  โดยประชาชนในชุมชนและผู้ใช้รถใช้ถนนมี
ความตระหนักระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนมากขึ้น  รวมไปถึงทําให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนในเส้นทางถนนสาย 24 ถนนในชุมชน และถนนเส้นทางอ่ืนๆที่ใช้ในการคมนาคมมาก
ขึ้น  และ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเชิงคุณภาพ คือ การดําเนินงานแผนงานกิจกรรมโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2555 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2555 ไม่มีผู้เสียชีวิต ลดการเกิด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประชาชนที่สัญจรไปมามีความปลอดภัย ได้รับความร่วมมือจาก
ประชาชนในชุมชนและประชาชนผู้สัญจร ผลลัพธ์เชิงปริมาณ คือ มีการเกิดอุบัติเหตุในชุมชนจํานวน 5 ครั้ง ส่ง



ต่อโรงพยาบาล 2 ราย ไม่มีอุบัติเหตุบนถนนสาย 24 จากการสอบถามข้อมูลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาการเกิด
อุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บ และผู้เสียชีวิตลดลง 80 %   

งบประมาณในการการดําเนินงาน  การจัดสรรใช้จ่ายเงินงบประมาณและทรัพยากรท่ีเกี่ยวข้องในการ
ต้ังจุดตรวจ จุดให้บริการ ในกิจกรรมการรณรงค์ป้องกัน เฝ้าระวังปัญหาอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 
2555 ขององค์การบริหารส่วนตําบลปรือ  มีความคุ้มค่า  เพราะจากการทํางานแบบมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายใน
ระดับพ้ืนที่ ระดับอําเภอและภาคีเครือข่าย พบว่าปัญหาอุบัติเหตุในช่วงสงกรานต์ และต้ังด่านและจุดบริการ
ประชาชนในพ้ืนที่ อบต.ปรือ  มีแนวโน้มเกิดผลลัพธ์ของกลไก และกระบวนการที่ดีจากปี 2554  เพราะเป็น
การกระตุ้นเตือน การเฝ้าระวัง ลดการการประมาทในการใช้รถใช้ถนนมากขึ้น และลดจํานวนผู้กระทําผิด
กฎหมายจราจรหรืออ่ืนๆได้   ส่งผลให้ประชาชนผู้ใช้รถและใช้ถนนในการจราจรมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  

แนวทางสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนในชุมชนอย่างย่ังยืน มีดังนี้ 
1. การทํางานต้องเช่ือมประสานควบคู่กับการบังคับใช้ระเบียบ กฎหมาย สอดคล้องกับมติประชาคม 

ข้อตกลงของชุมชนอย่างจริงจัง 
2. สร้างข้อตกลง และผลักดันเป็นนโยบายสาธารณะสู่การปฏิบัติของชุมชนร่วมกัน 
3. มีการจัดการที่ในเรื่องของบทบาทหน้าที่ของแต่ละภาคีเครือข่ายให้ชัดเจน และการดําเนินงาน

อย่างต่อเน่ืองไม่รอเฉพาะแต่ช่วงเทศกาลเท่าน้ัน 
4. มีการขยายกรอบการทํางาน และผลจากถนนสาย 24 สู่ถนน 214 และให้ครอบคลุมถนนใน

ชุมชน 
5. ประสาน สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน โดยมีการผลักดันให้เกิดกลไก กระบวนการ

ทํางานแบบสหวิชาชีพถนน 24 ให้เกิดความย่ังยืน และมีแผนการดําเนินงานอย่างชัดเจนในเรื่อง
บุคคล แผนงานและงบประมาณ 

6. ต้องปักธงเป้าหมายในการทํางานร่วมกันแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนสู่เป้าหมายอย่างจริงจัง 
และ อบต.ปรือ ได้มีการประสานความร่วมมือในเชิงนโยบายกับกลไกระดับอําเภอ ระดับจังหวัดในการ

นํานโยบาย ข้อสั่งการมาปรับใช้หนุนเสริมการดําเนินงานในพ้ืนที่ และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานหลัก 
เช่น ตํารวจ มาหนุนเสริมในกระบวนการป้องปราม ดูแลความสงบเรียบร้อยควบคุมบังคับใช้กฎหมาย 
สาธารณสุข มาหนุนเสริมในกระบวนการดูแลรักษา และผู้นําชุมชน มาหนุนเสริมในกระบวนการประชาคม
ชุมชน กําหนดกติกาข้อตกลงร่วมกัน ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือคนในชุมชน ดูแลควบคุมป้องกัน บังคับใช้
กฎกติกาควบคู่กับกฎหมายในชุมชน 
 
ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเก่ียวกับการต้ังเต็นท์และจุดบริการ   

 ข้อเสนอแนะของผู้บรหิารท้องถ่ิน 
 - อยากให้กระบวนการหนุนเสริมการจัดทําข้อมูลที่เป็นข้อมูลในเชิงสถิติของพ้ืนที่ทั้งในด้านการเกิด
อุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บ ผู้เสียชีวิตและสาเหตุ ปัจจัยของการเกิดอุบัติเหตุ ข้อมูลเชิงนโยบาย ข้อสั่งการ แนวทาง
หรือคู่มือการดําเนินงานที่ชัดเจนที่สามารถใช้ได้ทันท่วงที ในทุกเทศกาล  หรือสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน
ทางเว็บไซด์ได้เลย 

- มีการสนับสนุนในด้านงบประมาณ และสือ่รณรงค์ที่ทันต่อเวลาและต่อเน่ือง จะทําให้การดําเนินงาน
เกิดประสิทธิภาพได้อย่างเต็มที่ 



 - รัฐบาลควรหรือกระทรวง หน่วยงานที่รับผิดชอบ มีมาตรการในการแก้ไขปัญหาการด่ืมสุราในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ เช่น การออกกฎหมายห้ามด่ืมห้ามจําหน่ายสุราและของมึนเมา หรือ ในจุดเล่นนํ้าสงกรานต์
ห้ามมีสุราและของมึนเมา ที่ชัดเจน ทันต่อเวลา เพ่ือให้การดําเนินงานในพ้ืนที่มีความชัดเจน มีเวลาในการ
เตรียมการ เพ่ือลดปัญหา 
 
 ข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าท่ีระดับปฏิบัติการ 
  -   อยากให้มีการดูแลด้านสวัสดิการผู้ปฏิบัติงานให้เพียงพอทั้งเบ้ียเลี้ยงและอาหาร 
  -   ต้องการเจ้าหน้าที่ตํารวจ  บุคคลการทางการแพทย์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และผู้นําชุมชน 
มาร่วมปฏิบัติงานในด่าน หรือจุดบริการ 
 
 
 ข้อเสนอแนะผูใ้ช้รถใช้ถนน 

- หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้ามาช่วยเหลือเพราะอุปกรณ์และงบประมาณไม่เพียงพอ 
- อยากให้มีเจ้าหน้าที่ตํารวจ เจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข ให้มีบุคลาการครบ แบบ One stop 

service 
- หน่วยงาน อบต.ควรมีกระบวนการสร้างจิตสํานึกแก่คนในชุมชนให้ตระหนักในการป้องกันความ

ปลอดภัยในชุมชนอย่างต่อเน่ือง 
- อยากให้มีบุคลากรและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ครบถ้วนมากกว่าน้ีในแต่ละจุดตรวจ จุดบริการ 
- การต้ังด่านควรให้มีตําแหน่งการต้ังที่เหมาะสม เพราะด่านอาจเป็นสาเหตุในการเกิดอุบัติเหตุได้

เช่นเดียวกัน 
- การต้ังด่านควรมีป้ายเตือน ก่อนถึงด่านตรวจ เพ่ือให้ผู้ขับขี่เตรียมตัว ไม่ตกใจเวลาเจอด่าน 
- การต้ังจุดบริการจะช่วยให้คนขับผ่านเส้นมคีวามปลอดภัย ต่ืนตัว แต่มีขอ้เสียคืออาจทําให้รถติด 

กรณีศึกษา 

เทศบาลตําบลกันตรวจระมวล อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 

ชาติพิพัฒน์  บุญสุนทรสวัสด์ิ  

  โครงการสํารวจพ้ืนที่กรณีศึกษาการต้ังจุดตรวจ/จุดบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ กรณีถนนสาย 24 (จากเต็นท์ สู่เชิงรุก) คณะผู้ศึกษาได้ทําการศึกษาทั้งเชิงคุณภาพและ
ปริมาณ ซึ่งมีประชากรในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานสํานักงานเทศบาลตําบลกันตรวจระมวล 
เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ ผู้ใช้รถใช้ถนน และประชาชนท่ัวไป อําเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์ ประกอบด้วย
        
    1.ระดับผู้บริหาร  
    -นายกเทศมนตรี เทศบาลตําบลกันตรวจระมวล  
    -รองนายกเทศมนตรี เทศบาลตําบลกันตรวจระมวล  



    -สารวัตรฝ่ายป้องกันและปราบปราม สภ.ปราสาท 
    -ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลกันตรวจระมวล 
    -เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   2.เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ  

 -กํานันตําบลกันตรวจระมวล 
 -ผู้ใหญ่บ้านในตําบลกันตรวจระมวล  
 -ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในตําบลกันตรวจระมวล 
 -สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลกันตรวจระมวล 
 -เจ้าหน้าที่ตํารวจในตําบลกันตรวจระมวลและอําเภอปราสาท 
 -อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) ตําบลกันตรวจระมวล  
 -เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลกันตรวจระมวล  
 -อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตําบลกันตรวจระมวล  

   3.ผู้ใช้รถใช้ถนน ประกอบไปด้วย 
   -ประชาชนท่ีมาใช้บริการจุดตรวจ/จุดบริการประชาชนตําบลกันตรวจระมวล  
   -ประชาชนในพ้ืนที่ตําบลกันตรวจระมวล  
 

การเก็บข้อมูล ทีมนักวิจัยได้ใช้วิธีการลงพ้ืนที่เพ่ือร่วมสังเกตการณ์  การสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนา
กลุ่มแบบเฉพาะเจาะจงในกลุ่มผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ใช้รถใช้ถนน การศึกษาข้อมูลจากเอกสาร การใช้
แบบสอบถาม และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การสัมภาษณ์เชิงลึก  ซึ่งทีมวิจัยได้สร้างเครื่องมือในการสัมภาษณ์ที่สอดคล้องกับกรอบของศูนย์
วิชาการเพ่ือความปลอดภัยทางถนน คือ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ โดยแยกเป็น 3  ชุด  เพ่ือสัมภาษณ์
กลุ่มตัวอย่าง  3 กลุ่มตัวอย่าง  ประกอบด้วย กลุ่มของผู้บริหารเทศบาลตําบลกันตรวจระมวล ที่ได้มีการ
สัมภาษณ์นางสุวรรณี โชติศิรินันท์ นายกเทศมนตรี เทศบาลตําบลกันตรวจระมวล นายธีรชาติ แสนชมพู ปลัด 
เทศบาลตําบลกันตรวจระมวล พ.จ.อ.นาวิน แจ้งสนาม หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายอนันต์ 
โชติศิรินันท์ ผอ.รพ.สต.กันตรวจระมวล หัวหน้าส่วนราชการในพ้ืนที่ และพ.ต.ท.ภูเพชร ลีเลิศ สาราวัตร
ปราบปราม สภ.ปราสาท ระดับอําเภอ  และกลุ่มเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการในพื้นที่ตําบลกันตรวจระมวล 
ประกอบด้วย ผู้นําชุมชน ส.อบต. อปพร. อสม.และผู้ใช้รถใช้ถนนในเขตบริการที่อยู่ในพ้ืนที่การต้ังจุดตรวจจุด
บริการประชาชนที่สัญจรไปมา โดยประเด็นคําถามในการสัมภาษณ์ของ ได้แก่  ข้อมูลพ้ืนฐานเทศบาลตําบลกัน
ตรวจระมวล แผนงานโครงการกิจกรรมที่ได้มีการเตรียมการหรือดําเนินการ ข้อมูลชุดความรู้เชิงกระบวนการ  
ผลลัพธ์ของการดําเนินงาน และงบประมาณท่ีใช้ในการดําเนินกิจกรรมการต้ังจุดตรวจจุดบริการ ตลอดจนการ
สนับสนุนและการมีส่วนร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายในการดําเนินกิจกรรม เช่น การประชุมพิจารณาแต่งต้ัง
เจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร จัดทําคู่มือปฏิบัติการทําความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ การฝึกอบรมให้ความรู้ก่อน
ปฏิบัติการ จัดหาสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การต้ังจุดตรวจ และงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานกิจกรรม  
ซึ่งการต้ังจุดตรวจจุดบริการประชาชนในพ้ืนที่เทศบาลตําบลกันตรวจระมวลได้ แบ่งออกเป็น 2 จุด คือ จุดที่ 1 
บริเวณทางเข้าหน้าสํานักงานเทศบาลตําบลกันตรวจระมวล  ติดกับถนนสาย 24 ซึ่งเป็นเส้นทางถนนสายหลัก
อําเภอปราสาท (อําเภอประโคนชัย-ปราสาท-สังขะ)  จุดที่ 2 อยู่ตรงบริเวณทางเข้าหมู่บ้านถนนชัย เป็น



เส้นทางสัญจรไปมาระหว่างบ้านตาแจ๊ต – บ้านถนนชัย และ เส้นบ้านกันตรวจระมวล – บ้านโคกเพชร เข้าสู่
ตัวอําเภอปราสาท และอําเภอกาบเชิงได้อีกเส้นทางหน่ึง ทั้งน้ีทีมวิจัยจึงได้มีการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหาร
ท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ และประชาชนที่อยู่ใกล้บริเวณจุดตรวจ ทั้ง 2 จุด เพ่ือเป็นการตรวจข้อมูลให้
เกิดความสมบูรณ์มากย่ิงข้ึน และข้อมูลที่เป็นจริง พร้อมทั้งความพึงพอใจในการให้บริการกับประชาชนที่สัญจร
ไปมา  โดยทีมวิจัยได้มีการแบ่งกลุ่มรับผิดชอบในการสัมภาษณ์แต่ละกลุ่ม ซึ่งจะมีผู้สัมภาษณ์ 1-2 คน และผู้
จดบันทึก 2 คน  หลังจากการสัมภาษณ์  ทีมนักวิจัยนําข้อมูลมาเรียบเรียง ตรวจสอบข้อมูลของผู้ให้สัมภาษณ์  
วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล  และสรุปเป็นข้อมูลเบ้ืองต้น ทั้งน้ีจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลการสัมภาษณ์ของแต่
ละบุคคลและหน่วยงาน  แต่ทีมวิจัยจะนํามาสรุปเป็นข้อมูลโดยแยกตามประเด็นคําถาม และแยกเป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง 2 กลุ่มตัวอย่าง เพ่ือนําเสนอข้อมูลให้ทีมวิจัยทุกคนรับทราบ  เพ่ือไม่ให้เกิดอคติต่อข้อมูลและกลุ่ม
ตัวอย่างผู้ให้ข้อมูล 

การสนทนากลุ่ม (Focus Group) การเก็บรวบรวมข้อมูลของประชาชนเทศบาลตําบลกันตรวจระ
มวล ทีมวิจัยได้ใช้กระบวนการ วิธีการ Focus Group  โดยใช้คําถามที่ทีมวิจัยร่วมกันคิด และสอดคล้องกับ
แบบสอบถามของ ศวถ.  โดยการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลเป็นกลุ่มทั้งหมด 3 กลุ่มพ้ืนที่ คือ กลุ่มผู้บริหารท้องถิ่น/
หัวหน้าส่วนราชการที่มีการประสานพูดคุยสอบถาม สัมภาษณ์ถึงแนวคิด นโยบาย แผนงานโครงการ 
งบประมาณ การดําเนินงานของ อปท.ร่วมกับภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่และเครือข่ายระดับอําเภอ จังหวัด 
ภายใต้กรอบแผนงานงบประมาณ ข้อสั่งการนโยบายจากส่วนกลางและจังหวัด และบทเรียนประสบการณ์ที่มี
การดําเนินงานกิจกรรมในปีที่ผ่านมา กลุ่มเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ ได้มีการพูดคุยสอบถาม สัมภาษณ์ถึง
แนวทาง กระบวนการดําเนินงานการ ภายใต้การหนุนเสริมจากนโยบาย การสนับสนุนงบประมาณ วัสดุ
อุปกรณ์ การพัฒนาศักยภาพจากผู้บริหารท้องถิ่น/หัวหน้าส่วนราชการ ภาคีเครือข่าย ฯ  และปัญหาอุปสรรค 
ความต้องการ กลุ่มประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ได้มีการสอบถามถึงความพึงพอใจ และการมีส่วนร่วมในการ
สร้างความปลอดภัยทางถนน โดยใช้กระบวนการทํา Focus Group มีการแบ่งเป็นกลุ่มย่อย ๆ กลุ่มละ
ประมาณ 3 – 5 คน ซึ่งจะมีผู้ดําเนินการสนทนาพูดคุย 1 คน ในการทําความเข้าใจ เปิดประเด็น ชวนคิดชวน
คุยในกรอบประเด็นคําถามและมีทีมวิจัย 1-2 คน ทําหน้าที่ในการบันทึกข้อมูล และเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการ
สนทนา ก็จะมีการสรุปข้อมูลให้ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มฟัง เพ่ือให้มีการทบทวน เสนอเพ่ิมเติมข้อมูลถูกต้อง
ครบถ้วน แล้วสรุปเป็นข้อมูลความคิดเห็นของทั้ง 3 กลุ่ม ตามประเด็นคําถาม 

การเก็บข้อมูลจากเอกสาร  ทีมวิจัยได้มีการประสาน ทําความเข้าใจกับผู้บริหาร ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง
และเก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐาน อปท. ข้อมูล บทเรียนการดําเนินงาน และข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ของพ้ืนที่กรณีศึกษาเปรียบเทียบ ปี 2554 และ 2555 จากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในพ้ืนที่ 
โดยเฉพาะ อปท. ตํารวจ และหน่วยงานองค์กรภาคีเครือข่าย ฯ และมีการทบทวนเอกสาร หนังสือ บทความ 
งานวิจัยที่เก่ียวข้อง เป็นต้น 

 การสังเกตอย่างมีส่วนร่วม  ทีมวิจัยได้ทําการเดินทางลงพ้ืนที่เพ่ือติดตาม สังเกต สํารวจกิจกรรมการ
รณรงค์ และการปฏิบัติหน้าที่ในเฝ้าระวังการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของเทศบาล
ตําบลกันตรวจระมวล และการสังเกตพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนในพ้ืนที่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตลอดจน
การสังเกตในแนวทาง วิธีการรูปแบบการดําเนินกิจกรรมอย่างมีส่วนร่วมของเทศบาลตําบลกันตรวจระมวล 
ผู้นําชุมชน หน่วยงาน ประชาชน และนวัตกรรมการต้ังจุดตรวจจุดบริการแบบใหม่แบบมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 
 การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล จากการดําเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการที่วางไว้  ทําให้ทมีวิจัย
ได้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจาะลึก สนทนากลุ่ม สังเกตอย่างมีส่วนร่วม และการศึกษาเอกสารผลการ



ดําเนินงานการต้ังจุดตรวจจุดบริการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2555 ทีมวิจัยได้มีการประชุมร่วมกันเพ่ือสรุป
ข้อมูล โดยการจําแนกประเภทข้อมูลเป็นหมวดหมู่ตามกลุ่มผูใ้ห้ข้อมลู จากน้ันนําข้อมูลมาวิเคราะห์ควบคู่กับ
บริบทพ้ืนที่เทศบาลตําบลกันตรวจระมวล อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์    

 

ผลการศึกษา 
 
การศึกษาโครงการสํารวจพ้ืนที่กรณีศึกษาการต้ังจุดตรวจ/จุดบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ กรณีถนนสาย 24 (จากเต็นท์ สู่เชิงรุก) โดยใช้แบบสัมภาษณ์เจาะลึก สนทนากลุ่ม 
และและศึกษาจากเอกสารแผนงานกิจกรรมโครงการ และสรุปผลการดําเนินงาน ประจําปี 2554  เป็น
เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลจาก คณะผู้บริหารท้องถ่ิน  เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ ผู้ใช้รถใช้ถนน ในเทศบาล
ตําบลกันตรวจระมวล อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์  ทีมวิจัยคณะผู้ศึกษาได้นําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์  และ
ได้นําเสนอผลการศึกษา โดยแบ่งออกเป็น   ดังนี้ 

 
 การศึกษาข้อมูลบริบทเทศบาลตําบลกันตรวจระมวล  อําเภอปราสาท จังหวัดสุรนิทร์  

 ประวัติความเป็นมา 
ตําบลกันตรวจระมวล  ต้ังอยู่ในอําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ อยู่ทางทศิตะวันออกของอําเภอ

ปราสาท  ห่างจากที่ว่าการอําเภอปราสาทประมาณ  17 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดสุรินทร์ประมาณ 
46  กิโลเมตร  มีพ้ืนที่อาณาเขตติดต่อกับตําบลต่าง ๆ ดังน้ี 

ทิศเหนือ   หมู่ที่ 6  บ้านโคกเพชร  ติดต่อกับตําบลโคกยาง  อําเภอปราสาท 
ทิศใต้       หมู่ที่ 7  บ้านโสนและหมู่ที ่ 8  บ้านถนนชัย  ติดต่อกับตําบลโคก 

ตะเคียน  อําเภอกาบเชิง 
ทิศตะวันออก   หมู่ที่ 2  บ้านสระ  หมู่ที ่ 5  บ้านตาแจ๊ต  และหมู่ที ่ 7  บ้านโสน  

ติดต่อกับ  ตําบลบ้านไทร  อําเภอปราสาท 
ทิศตะวันตก    หมู่ที ่1  บ้านกันตวจระมวล  หมู่ที ่ 8  บ้านถนนชัย  และหมู่ที ่ 6  

บ้านโคกเพชร  ติดต่อกับ  ตําบลตาเบา  อําเภอปราสาท   
            

ลักษณะภูมิประเทศ 
                    สภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบสูง  ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย  พ้ืนที่ประมาณร้อยละ  80  ใช้
ประกอบการเกษตร ทํานา โดยมีแหล่งนํ้าธรรมชาติเส้นสําคัญไหลผ่าน คอื ห้วยจะแกซีเปรื๊อด และห้วยระกา 
           สภาพภูมิอากาศ   ลักษณะภูมิอากาศ  โดยทั่วไป  ม ี 3  ฤดูกาล 

-     ฤดูร้อน  ช่วงประมาณเดือนมีนาคม  ถึง  เดือนเมษายน อากาศร้อนอบอ้าวและแห้งแล้ง 
-     ฤดูฝน    ช่วงประมาณเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม ฝนตกน้อยและอาจเกิดฝนทิ้งช่วง 
-     ฤดูหนาว ช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ อากาศเป็นลมหนาวและแห้งแล้ง 

          สภาพเศรษฐกิจ 

                    ราษฎรในตําบลกันตรวจระมวล  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก  สภาพทาง
เศรษฐกิจจึงขึน้อยู่กับกลไกทางด้านการตลาด  ราคา  ปริมาณ  และคุณภาพ  ของผลผลิตการเกษตรอาชีพที่
สําคัญของราษฎรในตําบลกันตรวจระมวล   คือ   ทํานา   และเลี้ยงสัตว์   เมื่อเสร็จสิ้นฤดูเก็บเก่ียวบางส่วน จะ



ทํางานรับจ้างเล็ก ๆ น้อย ๆ  ภายในหมู่บ้านและละแวกใกล้เคียง และผู้หญิงสูงอายุส่วนใหญ่จะทอผ้า  อีกส่วน
หน่ึงจะเดินทางออกไปทํางานในต่างจังหวัด  ส่วนราษฎรท่ีประกอบอาชีพอ่ืน ๆ เช่น  รับ
ราชการ  ค้าขาย  ประกอบธุรกิจมีน้อยมาก 

ระบบบริการสาธารณูปโภคขั้นพืน้ฐาน 
การคมนาคม 
- การคมนาคมติดต่อระหว่าง ตําบลกันตรวจระมวล  กับอําเภอปราสาท  มีรถโดยสารขนาด 

เล็กให้บริการ 
- มีทางหลวงแผน่ดินสายโชคชัย – เดชอุดม ตัดผ่าน ทําใหส้ะดวกในการเดินทางติดต่อ 

ระหว่าง ตําบล – อําเภอ – จังหวัด – กรุงเทพฯ 
- มีทางลาดยาง  หน่วย  กรป.กลาง  ซึ่งโอนให้เทศบาล  ผ่านหมู่บ้านตาแจ๊ต – ตาแก้ว – 

ทํานบ – โสน  ทําให้มีความสะดวกในการเดินทางติดต่อระหว่างหมู่บ้าน 
-   มีถนนคอนกรีต  จํานวน 6  หมู่บ้าน  ได้แก่  หมู่ที่ 1,2,3,4,5,8 
-   มีถนนลูกรัง  จํานวน  8  หมู่บ้าน  ได้แก่  หมู่ที่  1 - 8 
-   มีถนนดิน  จํานวน  8  หมู่บ้าน  ได้แก่  หมู่ที ่ 1 – 8 

          การโทรคมนาคม 
-  ที่ทําการไปรษณีย์   โทรเลข                                       1    แห่ง 
-  สถานีโทรคมนาคม อ่ืน ๆ เช่น  ตู้โทรศัพท์สาธารณะ           7    แห่ง 

            การไฟฟา้ 
ตําบลกันตรวจระมวล  มีไฟฟ้าทุกหมู่บ้าน  ยกเว้นบ้านฝาก  คือ  บ้านเกาะทม 

    การประปา 
ประปาหมู่บ้าน            มี  4  แห่ง  คือ  

                   หมูท่ี ่ 1                                       2  แห่ง 
                             หมู่ที่  3                                       1  แห่ง 
                             หมู่ที่  6                                       1  แห่ง 
 

 ด้านเศรษฐกจิ 
                   ราษฎร ตําบลกันตรวจระมวล  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทํานาและเลี้ยงสัตว์  เป็นหลัก  สภาพ
ทางเศรษฐกิจขึ้นอยู่กับกลไกทางด้านการตลาด  ราคา  ปริมาณ  และคณุภาพ  ของผลผลิต  เมื่อเสร็จสิ้น
ฤดูกาลเก็บเก่ียวบางส่วนจะว่างงาน  บางส่วนรับจ้างเล็ก ๆ น้อย ๆ ภายในหมู่บ้าน  และละแวกหมู่บ้าน
ใกล้เคียงผู้หญงิส่วนใหญ่จะทอผ้า  หนุ่ม – สาว – ผู้ชาย  ส่วนหน่ึงจะเดินทางไปทํางานในต่างจังหวัด  ส่วน
ราษฎรที่ประกอบอาชีพอ่ืน ๆ เช่น  รับราชการ  ค้าขาย  ประกอบธุรกิจมีน้อยมาก 
    หน่วยธรุกิจในเขตเทศบาล 

- สถานีบริการนํ้ามัน                                     3  แห่ง 
- ร้านซ่อมจักรยาน, จักรยานยนต์, รถยนต์             4  แห่ง 
- ร้านขาย / ซ่อมอุปกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้า                 2 แห่ง 
- ศูนย์สาธิตการตลาด                                    8   แหง่ 
- ร้านค้าทํากิจการค้าปลีก                               45  แห่ง 



- โรงสี                                                    44   แห่ง 
- ร้านรับซื้อของเก่า                                        1    แห่ง 

              การใช้ประโยชน์ทีดิ่น 
             ตําบลกันตรวจระมวล มีพ้ืนทีท่ั้งหมด  37,672  ไร่  แยกการใช้ประโยชน์ของที่ดิน  ดังน้ี 

- พ้ืนที่อยู่อาศัย                                           1,290  ไร่ 
- พ้ืนทีทําการเกษตร                                    25,944  ไร่   
แยกเป็น 
- ทําไร่อ้อย                                         1,924  ไร่ 
- สวนยางพารา                                       182 ไร่ 
- ทํานา                                            23,324  ไร่ 
- ทําสวนไม้ยืนต้น                                     514 ไร่ 
- พ้ืนที่ป่า                                               1,609  ไร่ 
- พ้ืนที่แหล่งนํ้า                                          569  ไร่ 
- ที่ดินสาธารณะ                                         260  ไร่ 
- อ่ืน ๆ                                                 8,000  ไร่ 

             การปศุสัตว์ 

             การเลีย้งสัตว์เพ่ือใช้งานทางการเกษตร  และพึ่งการเสริมรายได้ในครัวเรือน น้ัน  ส่วนใหญ่ พันธ์ุสัตว์ที่
ใช้เลี้ยง  จะเป็นพันธ์ุพ้ืนเมือง  ซึ่งมีจํานวนสัตว์เลี้ยง  ดังน้ี  กระบือ  โค   สุกร  ไก่ เป็ด ห่าน         ฯลฯ    

ตาราง  จําแนกรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อไปเรียงจากน้อยไปหามาก พ.ศ.2553 ตําบลกันตรวจระมวล   อําเภอ
ปราสาท  จังหวัดสุรินทร์ 

 ลําดับของตําบล หมู่บ้าน / หมู่ที่ 
รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อป ี

(บาท) 

 1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

  

บ้านโสน  หมู่ที่  7   

บ้านโคกเพชร  หมู่ที ่ 6 

บ้านตาแจ๊ต  หมู่ที่  5 

บ้านสระ  หมู่ที่  2 

บ้านทํานบ   หมู่ที ่ 4 

บ้านตาแก้ว  หมู่ที ่  3 

บ้านกันตวจระมวล  หมู่ที ่ 1 

บ้านถนนชัย   หมู่ที ่  8 

32,853.42 

35,942.97 

42,545.75 

46,346.08 

49,410.82 

50,666.85 

55,051.88 

65,009.72 

  



 ลําดับของตําบล หมู่บ้าน / หมู่ที่ 
รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อป ี

(บาท) 

  เฉลี่ยรายได้ต่อคนต่อปีของคนในพ้ืนที ่ 46,102.64 

 (ที่มา : ข้อมูล จปฐ. ปี 2553) 

การรวมกลุ่มของประชาชน  
- กลุ่มออมทรัพย์                      8        กลุ่ม 
- กลุ่มศูนย์สาธิตการตลาด            8        กลุ่ม 
- กลุ่มธนาคารข้าว                    8        กลุ่ม 
- กลุ่มสัจจะเงินล้าน                   8        กลุ่ม 
- กลุ่มทอผ้าไหม                       8        กลุ่ม 
- กลุ่มเกษตรทํานา                    1        กลุ่ม 
- กลุ่มทอเสื่อกก                       1         กลุ่ม 
- กลุ่มเกษตรอินทรีย์                   8         กลุ่ม 
- กลุ่มสุราแช่พ้ืนบ้าน                  2         กลุ่ม 
- กองทุนหมู่บ้าน                       8         กลุ่ม 
- กลุ่มวิสาหกิจลวดหนาม              3         กลุ่ม 
- กลุ่มป้ันเตามหาเศรษฐ ี             1        กลุ่ม 

  
ด้านสังคม 

 โครงสร้างประชากร 
  ตําบลกันตรวจระมวล   มีเน้ือที่ทั้งหมด 36 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ   37,672  ไร่ ม ี
จํานวน 8 หมูบ้่านดังน้ี 

 หมู่ที่ บ้าน 
เนื้อที ่

(ไร่) 

จํานวน 

ครัวเรือน 

จํานวนราษฎร รวม 

(คน) 

รายชื่อกํานัน
ผู้ใหญบ่้าน ชาย หญิง 

1 กันตวจระมวล 4,236 214 421 422 843 นวยจรูญ  บุญสม 

2 สระ 4,624 167 332 338 670 นายตี   แจ่มฟ้า 

3 ตาแก้ว 3,871 156 296 329 625 นายเส็ง   ภาคตอน 

4 ทํานบ 4,552 183 360 373 733 นายพุฒิ   มะลิแย้ม 

5 ตาแจ๊ด 4,078 155 309 324 633 นายคํา   แจ่มฟ้า 

6 โคกเพชร 5,371 160 365 352 717 นายระบิล  สัญจรดี 



7 โสน 5,973 195 389 401 790 นายจิรพัฒน์  ส่องาม 

8 ถนนชัย 4,967 151 291 284 575 นายทวี  งามเย่ียม 

รวม 37,672 1,381 2,763 2,823 5,586   
  
ที่มา :  ข้อมูลทะเบียนราษฎร์  ณ  31 พฤษภาคม  2553  (สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง) 

 จุดเด่นของตําบล 
         พ้ืนที่ในตําบลกันตรวจระมวลเป็นชุมชนท่ีมีพ้ืนที่ขนาดเล็ก  ประกอบด้วย  8 หมู่บ้าน ประชาชนใน
พ้ืนที่มีความสามัคคี   เอ้ืออาทรต่อกัน และใช้เวทีประชาคมเป็นเคร่ืองมือในการพัฒนา ทําให้ชุมชนมีส่วนร่วม
ทํา ร่วมคิด ร่วมรับผิดชอบ  เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง  ประชาชนให้ความร่วมมือในการบริหารงานเป็นอย่างดี  มี
ปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาชาวบ้าน  ผู้นําชุมชนมีภาวะความเป็นผู้นําและมีความเสียสละ สูงรวมทั้ง
ประชาชนมีความรักถ่ินฐานและร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 
 
 
 
 

ตาราง แสดงด้านงบประมาณของเทศบาลตําบลกันตรวจระมวล 
  

รายการ 
รายรับจริง (บาท) 

ปี  2550 ปี  2551 ปี   2552 

รายได้เทศบาลจัดเก็บเอง 212,726.27 319,656.76 445,107.80 

รายได้ที่ได้รับการจัดสรร 7,804,642.45 10,063,988.52 7,714,654.94 

รายได้จากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 4,216,217.00 7,848,635.41 11,917,658.24 

รวม 12,233,585.72 18,232,280.69 20,077,420.98 

 

 
 สภาพปญัหาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จะมีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน เป็นช่วงเวลาที่มีประชาชนจํานวน
มากใช้รถใช้ถนนในการเดินทางกลับภูมิลําเนา เดินทางไปท่องเที่ยวตามสถานท่ีต่างๆ และท่องเที่ยวเล่นนํ้า
สงกรานต์ เป็นผลให้ปริมาณการใช้รถใช้ถนนบนทางหลวงสาย 24 และถนนในหมู่บ้านชุมชน มีเป็นจํานวนมาก
และมีการตัดผ่านถนนสายหลัก มีพบปะสังสรรค์ในหมู่ของญาติพ่ีน้องเพ่ือนฝูง การจัดเลี้ยงสังสรรค์  ทําให้มี
อัตราความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และความรุนแรงสูงกว่าช่วงปกติ เทศบาลตําบลกันตรวจระมวล 
อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ เป็นพ้ืนที่ติดกับถนนหมายเลข 24 ซึ่งเป็นเส้นทางเช่ือมผ่านไปสู่จังหวัดศรีสะ
เกษและอุบลราชธานี และถนนสายรองในชุมชนคนในชุมชนจะใช้เส้นบ้านตาแจ๊ต – บ้านถนนชัย และ เส้น



บ้านกันตรวจระมวล – บ้านโคกเพชร ที่สามารถเช่ือมผ่านอําเภอกาบเชิง อําเภอพนมดงรัก และอําเภอประ
โคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งจะมีรถปริมาณในช่วงเทศกาล 

และในช่วงปกติบนถนนสาย 24 จะมีปริมาณรถเบาบางแต่มีการใช้ความเร็วสูง ส่วนในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ปริมาณรถจะหนาแน่นมีการจราจรติดขัดเป็นช่วงเวลา แบ่งได้ 3 ช่วง ช่วงรถหนาแน่น ช่วงที่ 1  
เวลา 23.30 - 02.30  ช่วงรถหนาแน่น ช่วงที่ 2 เวลา 16.00 - 18.00 น.   ช่วงรถหนาแน่น ช่วงที่ 3 เวลา 
19.00 - 21.30 น. และมีรถยนต์ รถบรรทุกขนาดใหญ่ว่ิงผ่าน เช่น รถบรรทุกอ้อย มันสัมปะหลัง ยูคาลิปตัส   
สภาพถนนสายหลัก ถนนหมายเลข ๒๔ มีสภาพเป็นถนนขลุขละ แคบ เป็นคลื่น และเป็นเนิน สภาพถนนสาย
รองในชุมชน ส่วนใหญ่มีสภาพเป็นหลุมชํารุด เกือบตลอดเส้นทาง ซึ่งจะไม่ค่อยแตกต่างจากพ้ืนที่ อบต.ปรือ 

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2554 ที่ผ่านมา อ.ปราสาท (เป็นข้อมูลภาพรวมในระดับอําเภอ(อําเภอ
ปราสาท) เน่ืองจากในระดับพ้ืนที่ตําบลปรือยังไม่มีการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบ จึงยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจน) (มี
การเกิดอุบัติเหตุจํานวนประมาณ 60 ครั้ง ** ข้อมูลไม่ชัดเจน เน่ืองจากไม่มีข้อมูลในการจัดเก็บจํานวนการเกิด
อุบัติเหตุ) มีผู้บาดเจ็บจํานวน 92 ราย และadmit+refer จํานวน 33 ราย มีผู้เสียชีวิต 1 ราย  

ปี 2555 มีการเกิดอุบัติเหตุในชุมชนในพื้นที่อําเภอปราสาท มีจํานวนรวม 35 ครั้ง เป็นการเกิด
อุบัติเหตุในชุมชนทั้งหมด มีผู้บาดเจ็บจํานวน 34 ราย และadmit+refer จํานวน 15 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต ส่วน
ใหญ่รถที่เกิดอุบัติเหตุก็คือ รถจักรยานยนต์ สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่มาก เมาแล้วขับ และการเกิด
อุบัติเหตุมักเกินในเส้นทางสายสายรองภายในชุมชน และมีการทะเลาะวิวาทกันของวัยรุ่นในพ้ืนที่  
 
ตาราง ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ 7 วันอันตราย ตําบลกันตวจระมวล อําเภอปราสาท 
จังหวัดสุรินทร์  พ.ศ. 2554 

จํานวนการเกิด

อุบัติเหตุ 
ผู้เสียชีวิต บาดเจ็บ 

ประเภท

พาหนะ 
สาเหตุ ช่วงเวลา ถนน 

60 ครั้ง 1 ราย 
92 ราย 

admit+refer  
33 ราย  

รถจักรยายนต์ 
1.เมาแล้วขับ 

2.ตัดหน้า

กระช้ันชิด 

17.00-
21.30 น. 

ถนนสาย

รองในเขต

ชุมชน  

 
ตาราง ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ 7 วันอันตราย อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ พ.ศ. 2555 

จํานวนการเกิด

อุบัติเหตุ 
ผู้เสียชีวิต บาดเจ็บ 

ประเภท

พาหนะ 
สาเหตุ ช่วงเวลา ถนน 

35 ครั้ง - 
34 ราย 

admit+refer  
15 ราย 

รถจักรยายนต์ 
1.เมาแล้วขับ 

2.ตัดหน้า

กระช้ันชิด 

17.00-
2.30 น. 

ถนนสาย

รองในเขต

ชุมชน  

 
 
 
 



      มีการนําข้อมูล ข้อสั่งการและข้อเสนอ บทเรียนการทํางานในปีที่ผ่านมาและจากเวทีการประชุม 
ประชาคม มาเป็นข้อมูล และหนุนเสริมแนวทางในการทํางานให้สอดคล้องกับแผนงานท่ีได้วางไว้เท่าน้ัน ยังไม่
มีการนําข้อมูลไปใช้ที่เป็นรูปธรรมต่อการดําเนินงานกิจกรรมในเชิงการจัดทําข้อมูลที่ชัดเจนทั้งในด้านข้อมูลเชิง

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บ ผู้พิการ และผู้เสียชีวิต แต่พ้ืนที่มีความสนใจที่จะทําฐานข้อมูลให้ครบทุกด้าน 
โดยขอแนวทางการดําเนินงานจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือดําเนินงานต่อไป 



 สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่ในพื้นที่ เทศบาลตําบลกันตรวจระมวล  
ปัจจัยด้านคน 
- ผู้ใช้รถ ใช้ถนนขาดจิตสํานึกและวินัยจราจร   
- ผู้ใช้รถ ใช้ถนนมีพฤติกรรมการด่ืมสุรา/เมาขับข่ีรถ 
- ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ไม่มีสภาพร่างกายที่พร้อมในการขับข่ี และเดินทาง 
- ขับขี่รถเร็ว ประมาท แซงในที่ขับขัน และเลี้ยวตัดหน้ากระช้ันชิด 

   ปัจจัยด้านยานพาหนะ 
- มีรถบรรทุกเกินนํ้าหนักขนาดใหญ่ว่ิงในถนนชุมชน 
- รถไม่มีสภาพความพร้อมในการใช้ ไม่มีไฟหน้า-ท้าย 

    - มีการซ้อนท้ายที่มีจํานวนเกินกว่ากฎหมายกําหนด และซ้อนหน้าคนขับข่ี 
ปัจจัยด้านถนน 
-  ถนนแคบ ไม่มีไหล่ถนน 
- ป้ายเตือนบอกจุดเสี่ยง มีน้อยไม่เพียงพอ 
- ไฟแสงสว่างในจุดเสี่ยงมีน้อย โดยเฉพาะในจุดเสี่ยงทางร่วมทางแยก 
- ผิวถนนจราจรเป็นลุ่มเป็นบ่อ 
- คอสะพานแคบ โดยเฉพาะตรงสะพานห้วยตาลวก 
ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับการเกิดอุบัติเหตุ 

  - ไฟฟ้าส่องสว่างชํารุดหรือไม่เพียงพอ โดยเฉพาะในจุดเสี่ยงทางร่วมทางแยก 
  - ในช่วงเทศกาลสงกรานต์มีการละเล่นนํ้าสาดนํ้าในถนนชุมชนมีจํานวนมาก ทั้งมีรถบรรทุก 
รถปิคอัพ รถจักรยานยนต์ ทําให้การเดินทางไป-ไม่สะดวก และการเล่นสาดน้ําที่รุนแรง ไม่เหมาะสม ส่งผลให้

เกิดอุบัติเหตุ ความรุนแรง  
 
รูปแบบการตั้งจุดตรวจให้บริการประชาชน 

 ชุดความรู้เชิงกระบวน  
ก่อนการดําเนินงานกิจกรรม เทศบาลตําบลกันตรวจระมวล ได้มีการประสานงานเพ่ือวางแผนงานและ

จัดทําโครงการแผนงานงบประมาณเพ่ือสนับสนุนหนุนเสริมการกระบวนการดําเนินงานในพ้ืนที่ช่วงเทศกาล
สงกรานต์ ซึ่งในปี 2555 ได้รับคัดเลือกจากอําเภอปราสาท ให้เป็นจุดตรวจ/จุดบริการบูรณาการหลักของ
อําเภอปราสาท จึงมีการประชุมเตรียมการบุคลากรที่มีส่วนร่วมจากหลายภาคส่วน มีหัวหน้าส่วนราชการใน
ระดับจังหวัด ระดับอําเภอลงมาให้ความสําคัญในการดําเนินงาน สอดคล้องกับนโยบาย ข้อสั่งการ ทั้งจาก
ส่วนกลาง  จังหวัด อําเภอ มาเป็นข้อมูล แนวทางในดําเนินงาน  และมีการประสานความร่วมมือกับผู้นําชุมชน
ในการจัดเวทีประชาคมให้เกิดมติ ข้อตกลงร่วมกันในการณรงค์และเฝ้าระวังอุบัติเหตุในชุมชนอย่างจริงจัง โดย
ที่ผู้บริหารอย่างนายกเทศมนตรี ฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ได้ลงพ้ืนที่ทํางานด้วยตนเอง
ทุกวัน  เพ่ือติดตามการดําเนินงานและอํานวยความสะดวก ในการแก้ไขปัญหาของผู้ปฏิบัติหน้าที่ 

เทศบาลตําบลกันตรวจระมวลเข้าประชุมร่วมกับภาคีเครือข่าย หน่วยงาน องค์กรและผู้นําชุมชน 
ร่วมกันกําหนดเป้าหมาย แผนงานกิจกรรมจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต์ปี 2555 โดยผ่านฐานข้อมูล บทเรียนประสบการณ์ในปีที่ผ่านมา และพิจารณามอบหมายออกคําสั่ง
แต่งต้ังบุคลากร บุคคลรับผิดชอบที่เน้นการใช้คนให้เหมาะสมกับงาน การทํางานเชิงกระบวนการแบบมีส่วน



ร่วม และประสานหนุนเสริมกระบวนการทํางานที่สอดคล้องกับนโยบายส่วนกลาง จังหวัด อําเภอ และกลไก 
ภาคีเครือข่ายในระดับอําเภอและจังหวัด  

ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการดําเนินงานรณรงค์ และเฝ้าระวัง ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
สงกรานต์ กับภาคีเครือข่ายประชาสังคมสุรินทร์สร้างสุข ประชาคมถนนสาย 24 ปลอดภัย และประชาคมสร้าง
ความปลอดภัยทางถนน อําเภอปราสาท ที่ได้มีการประสาน เวทีประชุมเตรียมการในเดือน ธ.ค. 2554 และ
เวทีสรุปบทเรียนการรณรงค์ เฝ้าระวังป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2555ในเดือนมกราคมและ
กุมภาพันธ์ 2555 เพ่ือเป็นข้อมูล แนวทางในการเตรียมการ แผนงานกระบวนการ ในการดําเนินงานในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ปี 2555 โดยได้มีคณะผู้บริหาร รองนายกฯ และเจ้าหน้าที่ผู้เก่ียวข้องมาร่วมประชุมในเวที
การประชุมกลไก คณะทํางาน ภาคีเครือข่าย ฯ เพ่ือเตรียมความพร้อม และวางแผนงานรณรงค์สงกรานต์ปี 
2555  ถนนสาย  24  ชุมชนปลอดภัย วันที่ 21 มีนาคม 2555  ณ ห้องประชุมสํานักงานเทศบาลตําบลนิคม
ปราสาท อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ โดยมีความสําคัญของการดําเนินงาน เวทีดังกล่าว ที่มีการนําเสนอข้อมูล 
บทเรียน การระดมความคิดเห็น แนวทางการดําเนินงาน เพ่ือให้ถนนสาย 24 ปลอดภัยในช่วงสงกรานต์ จาก
บทเรียนการดําเนินงานเฝ้าระวังในช่วงสงกรานต์ เทศกาลปีใหม่ หรือในช่วงปกติ บนถนนสาย 24 และถนน
สายรองในชุมชน มีข้อมูลในเบ้ืองต้น และข้อเสนอให้ต้องมีการประสาน เวทีเตรียมความพร้อมในการรับมือ
ร่วมกัน โดยหน่วยงาน องค์กรของภาค อปท.ที่มีบทบาทภารกิจสําคัญที่อยู่ใกล้กับประชาชน จะต้องเข้ามาเป็น
แกนหลักในการดําเนินงาน หาแนวทางการทํางานรณรงค์และเฝ้าระวังในพ้ืนที่ของตนเอง โดยได้นํามติ 
ข้อตกลงร่วมกันไปดําเนินงานในพ้ืนที่ ดังน้ี 

 
แนวทางการดําเนินงานป้องกันและแก้ไข 
- แต่ละพ้ืนที่ ตําบล ชุมชนจัดทําป้ายการณรงค์ต้องปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
- ประสานขยายถนน เพ่ิมช่องการจราจร และติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างตามทางแยกทางร่วม ทางโค้ง 

และตีเส้นแบ่งการจราจรให้ชัดเจนมากขึ้น 
- จัดต้ังด่านบริการประชุมชน และตั้งด่านจุดตรวจบนถนนสาย 24 และถนนในชุมชน 
- จัดให้มีเวทีประชาคมในตําบล ชุมชน เพ่ือกําหนดมาตรการ ข้อตกลงในการควบคุมตามกฎหมาย

ด่ืม เมาแล้วห้ามออกจากพ้ืนที่ชุมชน 
- ผู้นําชุมชนมีการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายในการร่วมรณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย และให้ อป.

พร.ต้องปฏิบัติตามคําสั่ง 
 ก่อนเทศกาลสงกรานต์ 

7. ปฏิทินกําหนดการในพื้นท่ี เดือนมี.ค.-10 เม.ย.2555 
- 21 มี.ค.2555 จัดเวทีประชาคม เพ่ือเตรียมความพร้อมและได้แผนการดําเนินงานในพ้ืนที่ 
- 4 เม.ย.2555 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เวทีประชาคมถนนสาย 24 ปลอดภัย ที่โรงแรมทองเพกา เพ่ือให้

เกิดการเรียนรู้แลกเปลี่ยนในแผนการดําเนินงานในแต่ละพ้ืนที่ นําไปสู่แนวทางการดําเนินงาน
รณรงค์ เฝ้าระวังแบบมีส่วนร่วม ลดอุบัติเหตุบนถนนสาย 24  

- มีการรณรงค์สร้างความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนัก การมีส่วนร่วมของชุมชน ประชาชน
ผู้ใช้รถ ใช้ถนน และประชาสัมพันธ์สื่อสารข้อตกลง มติประชาคมของพ้ืนที่ควบคู่กับการบังคับใช้
กฎหมาย 

ระหว่างเทศกาลสงกรานต์ 10-17 เม.ย.2555 



- แต่ละพ้ืนที่ดําเนินงานรณรงค์และเฝ้าระวัง โดยมีการต้ังด่านบริการประชาชน ด่านจุดตรวจ และ
จัดเก็บข้อมูล มีอาสาสมัครเฝ้าระวังภัย และสร้างความปลอดภัยในชุมชน 

หลังเทศกาลสงกรานต์ 18-30 เม.ย.2555 
- จัดเวทีสรุปบทเรียนตําบล 
- เวทีถอดบทเรียนจังหวัด 
8. การจัดการความเสี่ยง ระบบข้อมูล 
- คนอันตราย 
- จุดอันตราย 
- กิจกรรมอันตราย 
- พฤติกรรมด่ืมสุรา ขับขี่ในพ้ืนที่ 
- มาตรการ แนวทางในการชะลอความเร็ว 
9. การสื่อสารประชาสัมพันธ์ 
- มีการสื่อสารเช่ือมโยงกัน ของตํารวจ รพ.สต.อบต. ประชาชน โดยมีกระบวนการสื่อสารเนื้อหา 

ผ่านสื่อวิทยุชุมชน หอกระจายข่าว และป้ายประชาสัมพันธ์ 
10. กิจกรรมสร้างสรรค์ 
- การสืบสานประเพณีวัฒนธรรมในชุมชน 
- การรณรงค์และเฝ้าระวังภัยในชุมชน 
- จัดเวทีประชาคมในพ้ืนที่ 
- การประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูล ขอความร่วมมือประชาชนในพ้ืนที่ 
- ผลักดันให้เกิดแผนชุมชนปลอดภัยสู่แผนพัฒนาของ อปท. 
11. กติกา ข้อตกลง ประชาคม 
- แผนบูรณาการในชุมชน 
- มีมาตรการของชุมชน 
- มีการบังคับใช้ควบคู่ไปกับกฎหมาย 
12. เกิดกลไก คณะทํางาน 
- ผลักดันให้เกิด ศปถ.ใน อปท. และระดับอําเภอ ประกอบด้วย นายอําเภอ ผู้บริหาร อปท. ภาคี

เครือข่ายภาคส่วนต่าง ๆ ภาคส่วนประชาสังคมและภาคประชาชน 
เข้าร่วมเวทีการประชุมกลไก คณะทํางาน ภาคีเครือข่าย ฯ 5 จังหวัดอีสานล่าง ประชาคมถนน 24  

ชุมชนปลอดภัย  ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2555 วันที่ 4 เมษายน 2555  ณ ห้องประชุมโรงแรมทองเพกา  
อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ เป็นเวทีสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเปิดพ้ืนที่ปฏิบัติการพิเศษ ถนนสาย ๒๔ ปลอดภัย  
มีการนําเสนอข้อมูล แลกเปลี่ยนเรียนรู้หาแนวทางมาตรการเฝ้าระวังและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต์ในพ้ืนที่ตนเองและบนถนนสาย 24  นํามาซึ่งได้เกิดมาตรการป้องกันการเฝ้าระวังป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนให้มากที่สุด ร่วมสร้างวัฒนธรรมถนนสาย 24 ปลอดภัย โดยมีกลไกและกระบวนการการ
จัดการตนเองของประชาชนในชุมชนแต่ละพ้ืนที่ และการบูรณาการร่วมกันหน่วยที่เก่ียวข้องอย่างเข้มแข็ง ให้
เป็นไปตามนโยบาย ข้อสั่งการ ที่หนุนเสริมทําแผนแบบบูรณาการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 2555 ภายใต้คําขวัญว่า “สงกรานต์ปลอดภัย ตายเป็นศูนย์” ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง
ไว้ และนําไปเป็นแนวทางการดําเนินงานในแต่พ้ืนที่ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาของ ทต.กันตรวจระมวล 



ร่วมประชุมประชาคม เร่ือง “วัฒนธรรมความปลอดภัยในชุมชน” ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2555  
ถนนสาย  24  ชุมชนปลอดภัย  วันที่ 5  เมษายน  2555  ณ ห้องประชุมที่ว่าการอําเภอปราสาท อ.ปราสาท 
จ.สุรินทร์ เป็นการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย ต่อยอดจากที่ได้มีการดําเดินงานในช่วงปีใหม่แล้วได้ผล มีบทเรียน 
ข้อมูล รวมถึงได้มีการประสานเตรียมการดําเนินงานในพ้ืนที่มาอย่างต่อเน่ือง เกิดกระบวนการกลไกขับ
เคลื่อนที่เป็นรูปธรรมสอดคล้องกับนโยบาย ข้อสั่งการ มีแนวคิดและแนวทางการทํางานรณรงค์และเฝ้าระวัง 
ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในพ้ืนที่ของอําเภอปราสาท และโดยเฉพาะพ้ืนที่ที่อยู่ในบริเวณครอบคลุม
ถนนสาย 24 ที่เป็นประเด็นนโยบายในการทํางานเชิงรูปธรรมในการบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน องค์กรทุก
ภาคส่วน โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นําชุมชนท้องที่ให้เป็นไปตามนโยบาย ข้อสั่งการของ
ศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนน และสํานักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) ภายใต้ theme 
“สงกรานต์ปลอดภัย ตายเป็นศูนย์” และภายใต้กรอบแนวคิด “ท้องถ่ินเข้มแข็ง สารถจัดการความปลอดภัยใน
ชุมชนได้”แบบมีส่วนร่วมและยั่งยืนต่อ   

โดยได้มีแนวทางการขับเคลื่อน มติประชาคมร่วมกันปฏิบัติ มีดังน้ี                                            

1.  ดําเนินการต้ังด่าน 4 จุดหลัก และด่านรองประจําท้องถิ่น เป้าหมายคือให้เป็นจุดพัก จุดควบคุมคน

เมาแล้วขับ มีป้ายเตือนในจุดอันตราย ที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ หรือจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยคร้ัง และขอให้แต่ละ

จุดมีการปักธงหรือสัญลักษณ์รณรงค์ของสํานักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า สคล.และ สํานักงานกองทุน

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)                                                              

2. แนวทางการปฏิบัติงานในระยะยาวเพ่ือให้เกิดความย่ังยืน โดยการเสนอให้มีการเลือก 1 ตําบล ใน
พ้ืนที่อําเภอปราสาท นําร่องการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในชุมชน และเสนอให้มีการต้ังคณะกรรมการ 
ศปถ.ในระดับอําเภอ ที่มีทิศทางการทํางานร่วมกันของแกนนําชุมชน และหน่วยงานทุกภาคส่วน  เพ่ือ

ดําเนินงานให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนและเกิดความย่ังยืน   

ร่วมประชุมสรุปบทเรียนประชาคมถนน 24  ชุมชนปลอดภัย พ้ืนที่อําเภอปราสาท และอําเภอสังขะ 
จังหวัดสุรินทร์  ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2555  วันที่ 24 เมษายน 2555  ณ ห้องประชุมสุขบท ช้ัน 2 ที่ว่า
การอําเภอปราสาท อ.ปราสาท จ.สุรินทร์  เป็นเวทีการประชุมสรุปบทเรียนประชาคมถนน 24  ชุมชน
ปลอดภัย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2555 เพ่ือให้ได้ข้อมูล องค์ความรู้ บทเรียนและประสบการณ์ในการ
ทํางาน นําไปเป็นวางแผนการทํางานในปีต่อไป และเป็นแบบอย่างการทํางานป้องกันและเฝ้าระวังภัยอุบัติเหตุ
ให้กับพ้ืนที่อ่ืน ๆ ต่อไป   

จากกระบวนการที่ ทต.กันตรวจระมวล ได้ร่วมกระบวนการการขับเคล่ือนกับประชาคมถนน 24 
ปลอดภัย ได้มีการเรียกประชุมในหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ผู้นําชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน อปพร. รพ.สต. ประชุมร่วมกัน

เพ่ือวางแผนการทํางาน และได้แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ มีคําสั่งแต่งต้ังที่ชัดเจน  โดยใช้นโยบาย/ข้อสั่งการ
จากผู้ว่าราชการจังหวัด นายอําเภออําเภอ และสอดคล้องกับนโยบายของส่วนกลาง ประสานข้อมูล และร่วม
เวทีประชาคมของระดับภาค และเวทีประชุมภาคีเครือข่าย ฯ เกิดมาตรการร่วมกันและเป็นแนวทางในการ

ดําเนินงานของตําบลกันตรวจระมวล และมีประชุมซ้อมแผนการเกิดอุบัติเหตุก่อนเทศกาลสงกรานต์ เพ่ือ

เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน 



มีแผนงานโครงการกิจกรรมอบรมเรื่องกฎจราจร ๗ วัน และทบทวนเรื่องการอบรมอีก ๓ วัน  
ประชุมมอบหมายภารกิจ ก่อนการทํางาน อบรมเรื่องการเกิดอุบัติเหตุบนถนน ทํากิจกรรมซ้อมแผน อปพร. 
เพ่ือช่วยเหลือและป้องกันภัยอย่างทันท่วงที  สร้างกิจกรรมรวมพลัง อปพร. บําเพ็ญประโยชน์ โดยให้นโยบาย

เก่ียวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  และให้ความสําคัญในการดูแลบุคคลในชุมชนของตนเอง  และหา

แนวทาทางร่วมกันในการแก้ไขปัญหาและป้องกันความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของคนในชุมชนของ

ตนเอง  อบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบ้ืองต้น (First Responder Curriculum) จากสถาบันการแพทย์

ฉุกเฉินแห่งชาติ กระทรงสาธารณสุข อบรมหลักสูตร "ความปลอดภัยทางถนน สู่ความปลอดภัยในชุมชน" โดย
มี อปพร. อสม. ผู้นําชุมชน ส.อบต. และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น หน่วยกู้ชีพ เข้าฝึกอบรมทบทวนความรู้เร่ือง

ความปลอดภัยทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เก่ียวกับการช่วยเหลือผู้ประสบภัย การปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น 
การฝึกระเบียบวินัย  ซึ่งจะมีวิทยากรมาให้ความรู้จากเจ้าหน้าที่ตํารวจ  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 
สํานักงานขนส่งจังหวัด  สาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลชุมชน  ในการทบทวนความรู้จะอบรมปีละ 2 ครั้ง 
ครั้งละ 2-3 วัน  และมีกระบวนการมีส่วนร่วม การวิเคราะห์ข้อมูลการคิดเชิงระบบ มีการหนุนเสริมการ

กระบวนการ/นโยบาย โดยผู้บริหารของเทศบาลและคณะทํางาน เช่น เจ้าหน้าที่ตํารวจ เจ้าหน้าที่เทศบาล 
ผู้นําชุมชน อปพร. อสม. เจ้าหน้าที่ รพ.สต. และประชาชนทั่วไป โดยผ่านกระบวนการ ประชุม และการพูดคุย

กันในระดับต่างๆ เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางหลายๆส่วน ที่มีส่วนเก่ียวข้อง  โดยใช้ข้อมูล บทเรียน

ประสบการณ์ และข้อเสนอเชิงนโยบายจากส่วนกลาง นโยบายระดับจังหวัดและระดับอําเภอมาหนุนเสริมการ

กระบวนการในพ้ืนที่ โดยได้ตกผลึกทางความคิดร่วมกัน การแบ่งหน้าที่การทํางานอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้มี

ความสอดคล้องกับนโยบายจากส่วนกลางและนโยบายท้องถิ่น/ชุมชน  จากการตึกผลึกทางความคิด ได้ดังน้ี  
1. มีหน่วยเฝ้าระวัง สังเกตเหตุการณ์ต่างๆ เช่น ลักษณะการขับรถของแต่ละคันที่เสี่ยงต่อการเกิด

อุบัติเหตุ และรายงานให้ด่านต่อไปทราบทันที 
2. ประชาสัมพันธ์อย่างเข้มข้น โดยผู้นําชุมชนทุกหมู่บ้าน ให้ผู้ปกครองตักเตือน สอดส่อง บุตรหลาน

ของตนเองอย่างใกล้ชิด 
3. จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ในพ้ืนที่ เช่น งานวันผู้สูงอายุ บวชภาคฤดูร้อน เพ่ือดึงให้ผู้คนอยู่ในพ้ืนที่ของ

ตนเอง 
4. จัดกําลังเฉพาะกิจในการดูแลพ้ืนที่เสี่ยง และจัดชุดเคลื่อนที่เร็ว ตลอด 24 ช่ัวโมง 
5. ควบคุมวัยรุ่นให้ขับขี่รถจักรยานยนต์ เฉพาะหมู่บ้านของตนเองไม่ให้ออกมาถนนหลัก 
6. ประชาสัมพันธ์ผ่านทางวิทยุอย่างต่อเน่ืองและให้ความรู้ผ่านสื่อต่างๆ และมีการทํางานรณรงค์เพ่ือ

ประชาสัมพันธ์จุดเสี่ยง 
 
 
 
 
 



ผลลัพธ์ของการดําเนินงาน  
ในเชิงของการจัดการด้านบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบที่มีความชัดเจน ดังน้ี 
อบต. (คณะผู้บริหาร /เจ้าหน้าที่) 
- สนับสนุนด้านนโยบาย ข้อสั่งการและ งบประมาณ 
- ให้ความสะดวกในเรื่องสถานที่ เช่น ปรับปรุงพ้ืนที่ภูมิทัศน์ เต็นท์ อุปกรณ์การทํางาน  
- ติดต้ังไฟแสงสว่างบริเวณจุดให้บริการ จุดตรวจ  
- จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
-  การประสานงาน ระหว่างหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการทํางานและการประสานความ

ร่วมมือในด้านต่างๆ 
- สนับสนุนค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
- สนับสนุนจัดหา อาหาร เคร่ืองด่ืม และอํานวยความสะดวกในเร่ืองต่างๆให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ 
เจ้าหน้าที่ตํารวจ 
- กวดขันการบังคับใช้กฎหมาย ให้ปฏิบัติตามกฎจราจร 
- อํานวยความสะดวกในการเดินทางแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน 
- ตรวจวัดแอลกอฮอล์และดําเนินคดีทุกราย เช่น เมาแล้วขับ 
- ประสานความร่วมมือกับ อปพร. เพ่ือป้องกันการอาชญากรรม ความรุนแรง ทะเลาะวิวาท และ

ป้องกันการเกิดอาชญากรรมในหลายรูปแบบ 
- ตรวจจับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร เช่น แซงในที่คับขัน ความเร็วเกินกําหนด ไม่มีใบอนุญาตขับข่ี 
- ดูแลความสงบเรียบร้อย โดยมีหน่วยเคลื่อนที่เร็วเพ่ือทําการช่วยเหลือ และป้องกันเหตุอย่าง

ทันท่วงที 
เจ้าหน้าที่ อปพร. 
- ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในการอํานวยความสะดวกและชะลอรถที่มาด้วยความเร็วสูง 
- ดูแล อํานวยความสะดวก จัดการไม่ให้รถติดในเขตชุมชน 
- ตรวจตราความสงบเรียบร้อยร่วมกันเจ้าหน้าที่ตํารวจ 
- ปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นแต่ผู้ประสบอุบัติเหตุ 
- ให้บริการในการแนะนํา บอกเส้นทางแก่ผู้เดินทางทั่วไป 
เจ้าหน้าที่ รพ.สต. และ อสม. 
- สนับสนุนบุคลากรทางการสาธารณสุขและให้บริการดูแลสุขภาพ 
- สนับสนุน เวชภัณฑ์ยา และไม่ใช่ยา 
- ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุในเบ้ืองต้นและดูแลประสานส่งต่อหน่วยงานสาธารณสุข 
ผู้นําชุมชน (ส.อบต. ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ) 
- ประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวอย่างเข้มข้น ก่อนเทศกาลสงกรานต์ 
- ประชุมลูกบ้าน เพ่ือหนุนเสริมนโยบายของท้องถิ่น และหามาตรการชุมชนเพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติ

ของชุมชนต่อไป 
- มอบหมายหน้าที่ให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง เพ่ือวางแผนการทํางานในหมู่บ้าน โดยมีการต้ังจุดตรวจใน

ชุมชนเพ่ือลดจํานวนรถจักรยานยนต์เข้ามาในถนนเส้นหลัก 
- ประสานขอความร่วมมือและกําชับผู้ปกครอง ให้ดูแลบุตรหลานของตนเองในช่วงเทศกาลสงกรานต์

ไม่ให้ขับรถจักรยานยนต์ออกมาถนนใหญ่ 



- จัดงานสร้างสรรค์ ในชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของชาวบ้านทุกคนในชุมชน 
- ร่วมกําหนดบทบาทของผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือให้การทํางานมีระบบที่ชัดเจน 
เทศบาลตําบลกันตรวจระมวล  มีการจัดทําสรุปทบทวนบทเรียน และนําเสนอข้อมูลแลกเปลี่ยนใน

เวทีการประชุมสรุปบทเรียนของประชาคมถนนสาย 24 ปลอดภัย  นํามาซึ่งการได้ข้อมูล ข้อเสนอ แนวทาง
และมาตรการของชุมชน   เพ่ือนําไปสู่การเตรียมการรองรับและมีแผนงานโครงการ งบประมาณที่ชัดเจนใน
สงกรานต์ปี 2556 ให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมและสามารถป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ลดผู้บาดเจ็บและ
เสียชีวิตเป็นศูนย์  ส่งผลให้ประชาชนผู้ใช้รถ ใช้ถนนได้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  โดยประชาชนใน
ชุมชนและผู้ใช้รถใช้ถนนมีความตระหนักระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนมากขึ้น  รวมไปถึงทําให้ประชาชนได้รับ
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการใช้รถใช้ถนนในเส้นทางถนนสาย 24 ถนนในชุมชน และถนนเส้นทางอ่ืนๆที่ใช้ใน
การคมนาคมมากข้ึน  และ ผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนเชิงคุณภาพ คือ การดําเนินงานแผนงานกิจกรรมโครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2555 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2555  ไม่มีผู้เสียชีวิต 
ลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์  ประชาชนท่ีสัญจรไปมามีความปลอดภัย ได้รับความ
ร่วมมือจากประชาชนในชุมชนและประชาชนผู้สัญจร ผลลัพธ์เชิงปริมาณ คือ มีการเกิดอุบัติเหตุในชุมชน
จํานวน 2 ครั้ง ส่งต่อโรงพยาบาล 1 ราย ไม่มีอุบัติเหตุบนถนนสาย 24 จากการสอบถามข้อมูลเปรียบเทียบกับ
ปีที่ผ่านมาการเกิดอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บ และผู้เสียชีวิตลดลง 90 %     

งบประมาณในการการดําเนินงาน  การจัดสรรใช้จ่ายเงินงบประมาณและทรัพยากรท่ีเกี่ยวข้องในการ
ต้ังจุดตรวจ จุดให้บริการ ในกิจกรรมการรณรงค์ป้องกัน เฝ้าระวังปัญหาอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 
2555 ของเทศบาลตําบลกันตรวจระมวล  มีความคุ้มค่า  เพราะจากการทํางานแบบมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายใน
ระดับพ้ืนที่ ระดับอําเภอและภาคีเครือข่าย พบว่าปัญหาอุบัติเหตุในช่วงสงกรานต์ มีปริมาณลดลง และต้ังด่าน
และจุดบริการประชาชนในพ้ืนที่ของเทศบาลตําบลกันตรวจระมวล ได้เกิดผลลัพธ์ของกลไก กระบวนการท่ีดี
เพ่ิมขึ้นจากปี 2554  ลดอุบัติเหตุ ลดจํานวนผู้กระทําผิดกฎหมายจราจร  ส่งผลให้ประชาชนผู้ใช้รถและใช้ถนน
ในการจราจรมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น มีความคาดหวังว่าในปี 2556 จะเกิดวัฒนธรรมการ
สร้างความปลอดภัยทางถนนในชุมชน ที่ชุมชนร่วมกันจัดการเอง ซึ่งนํามาสู่การมี    

แนวทางสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนในชุมชนอย่างย่ังยืน ร่วมกันมีดังน้ี 
7. การทํางานต้องเช่ือมประสานควบคู่กับการบังคับใช้ระเบียบ กฎหมาย สอดคล้องกับมติประชาคม 

ข้อตกลงของชุมชนอย่างจริงจัง 
8. สร้างข้อตกลง และผลักดันเป็นนโยบายสาธารณะสู่การปฏิบัติของชุมชนร่วมกัน 
9. มีการจัดการที่ในเรื่องของบทบาทหน้าที่ของแต่ละภาคีเครือข่ายให้ชัดเจน และการดําเนินงาน

อย่างต่อเน่ืองไม่รอเฉพาะแต่ช่วงเทศกาลเท่าน้ัน 
10. มีการขยายกรอบการทํางาน และผลจากถนนสาย 24 สู่ถนน 214 และให้ครอบคลุมถนนใน

ชุมชน 
11. ประสาน สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน โดยมีการผลักดันให้เกิดกลไก กระบวนการ

ทํางานแบบสหวิชาชีพถนน 24 ให้เกิดความย่ังยืน และมีแผนการดําเนินงานอย่างชัดเจนในเรื่อง
บุคคล แผนงานและงบประมาณ 

12. ต้องปักธงเป้าหมายในการทํางานร่วมกันแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนสู่เป้าหมายอย่างจริงจัง 
และเทศบาลตําบลกันตรวจระมวล  ได้มีการประสานความร่วมมือในเชิงนโยบายกับกลไกระดับอําเภอ 

และระดับจังหวัดมีความชัดเจน โดยผู้บริหาร และคณะบริหาร รวมถึงผู้นําชุมชน ก็มีความเป็นผู้นําสูงในการ
นํานโยบาย ข้อสั่งการมาปรับใช้หนุนเสริมการดําเนินงานในพ้ืนที่ และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานหลัก 



เช่น ตํารวจ มาหนุนเสริมในกระบวนการป้องปราม ดูแลความสงบเรียบร้อยควบคุมบังคับใช้กฎหมาย 
สาธารณสุข มาหนุนเสริมในกระบวนการดูแลรักษา และผู้นําชุมชน มาหนุนเสริมในกระบวนการประชาคม
ชุมชน กําหนดกติกาข้อตกลงร่วมกัน ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือคนในชุมชน ดูแลควบคุมป้องกัน บังคับใช้
กฎกติกาควบคู่กับกฎหมายในชุมชน 
 
งบประมาณที่ใช้ในการดําเนินกิจกรรมการต้ังจุดตรวจจุดบริการ  

งบประมาณค่าใช้จ่ายในการดําเนินการต้ังจุดตรวจจุดบริการประชาชน เทศบาลตําบลกันตรวจระมวล  
เป็นผู้รับผิดชอบหลัก และได้รับการสนับสนุนจากอําเภอปราสาทในบางส่วน โดยได้มีการจัดแผนงานกิจกรรม
โครงการและงบประมาณรองรับการทํางาน ไว้ในงบประมาณประจําปีงบประมาณ ที่ได้บรรจุไว้ในข้อบัญญัติ
งบประมาณปี ๒๕๕๕ จํานวนงบประมาณรวม 60,994 บาท มีรายละเอียดการใช้จ่ายดังน้ี 

 1.  ค่าอาหาร ผ้าเย็นและเครื่องด่ืม                      จํานวน      14,410   บาท      
 2.  ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์                          จํานวน      17,210   บาท 
3. ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ ต้ังจุดตรวจ                          จํานวน        2,694   บาท 
4. ค่าเบ้ียเลี้ยงเจ้าหน้าที่                                  จํานวน        7,680   บาท 
5. ค่าตอบแทน อปพร.                                     จํานวน      19,000  บาท 
 

สนับสนุนจากองค์กรภาคีเครือข่ายในการดําเนินกิจกรรม 
 เทศบาลตําบลกันตรวจระมวล  ระดับความร่วมมือ มีการประสานความร่วมมือในเชิงนโยบายกับ

กลไกระดับอําเภอ ระดับจังหวัดในการนํานโยบาย ข้อสั่งการมาปรับใช้หนุนเสริมการดําเนินงานในพ้ืนที่ และ
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานหลัก เช่น ตํารวจ มาหนุนเสริมในกระบวนการป้องปราม ดูแลความสงบ
เรียบร้อยควบคุมบังคับใช้กฎหมาย สาธารณสุข มาหนุนเสริมในกระบวนการดูแลรักษา และผู้นําชุมชน มา
หนุนเสริมในกระบวนการประชาคมชุมชน กําหนดกติกาข้อตกลงร่วมกัน ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือคนใน
ชุมชนจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ ดูแลควบคุมป้องกัน บังคับใช้กฎกติกาควบคู่กับกฎหมายในชุมชน เพ่ือให้เกิด
ความรวดเร็วในการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างทันท่วงที และประชาชนมีส่วนร่วม ร่วมมือกับผู้นําชุมชน 
เจ้าหน้าที่ และอบรม สอดส่องดูแลบุตรหลานของตนเองอย่างใกล้ชิดสร้างเครือข่ายการทํางานเพ่ือให้เกิดความ
สามัคคีภายในชุมชนของตนเอง เข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ภายในชุมชนของตนเอง เพ่ือให้ดึงให้วัยรุ่นและ
เยาวชนเข้าร่วม โดยชักชวนลูกหลานเพ่ือให้เข้าร่วมกิจกรรม ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  จัดเวทีประชาคม 
ทําความเข้าใจและมีข้อตกลง มาตรการในชุมชนในการดูแลป้องกันอุบัติเหตุ ป้องกันภัย ความรุนแรง และร่วม
การรณรงค์ ร่วมป้องกัน ร่วมให้บริการในจุดตรวจ จุดบริการ ได้การสนับสนุนจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่
เก่ียวข้อง ได้แก่ สถานีตํารวจภูธร อําเภอปราสาท สภ.ทุ่งมน  ได้สนับสนุนเจ้าหน้าที่ตํารวจ มาประจําจุดตรวจ
จุดบริการประชาชน เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ในการกวดขันการบังคับใช้กฎหมาย ให้ปฏิบัติตามกฎจราจร อํานวย
ความสะดวกในการเดินทางแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน  ตรวจวัดแอลกอฮอล์และดําเนินคดี เช่น เมาแล้วขับ และ 
ประสานความร่วมมือกับ อปพร. เพ่ือป้องกันการอาชญากรรม ความรุนแรง ทะเลาะวิวาท และป้องกันการเกิด
อาชญากรรมในหลายรูปแบบ ได้การสนับสนุนบุคลากรด้านสาธารณสุข จาก รพ.สต.กันตรวจระมวล และ
กระบวนการหนุนเสริม สื่อรณรงค์จากเครือข่ายประชาคมองค์กรงดเหล้า รวมถึงข้อสั่งการ นโยบายในทุก
ระดับที่ทําให้เกิดความร่วมมือมากขึ้น 

 
 มาตรการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 7 วันอันตราย    



   เทศบาลตําบลกันตรวจระมวล  ได้ดําเนินการต้ังจุดตรวจจุดบริการประชาชน เพ่ือป้องกันและแก้ไข

ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสายหลัก ถนนสายรอง และการให้บริการประชาชนท่ีเดินทางสัญจรไปมาให้

เกิดความสะดวก ปลอดภัยในการเดินทาง โดยได้มีมาตรการ ในการป้องกันและแก้ไข ลดปัญหาอุบัติเหตุทาง

ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2555 ให้เกิดประสิทธิภาพ มีดังน้ี 
มาตรการด้านบริหารจัดการ 
มาตรการด้านการบริหารจัดการในพ้ืนที่ เทศบาลตําบลกันตรวจระมวล  ได้มีการนําข้อมูล คําสั่งการ 

นโยบายของรัฐบาล โดยกระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข สํานักงานตํารวจแห่งชาติ และสํานักงาน
เครือข่ายองค์กรงดเหล้า ตลอดจนนโยบายของจังหวัด อําเภอ และกระบวนการหนุนเสริมจากภาคีเครือข่าย
ประชาคมงดเหล้า ประชาคมถนน 24 ปลอดภัย คณะผู้บริหาร เทศบาลตําบลกันตรวจระมวล  ได้มีการ
ประสานการดําเนินงานร่วมกับอําเภอปราสาท โดยมีนายประถม ประเมินดี นายอําเภอ อําเภอปราสาท  และ
นางสุวรรณี  โชติศิรินันท์ นายกเทศมนตรี  ได้ลงดูแลรับผิดชอบในนามของผู้อํานวยการศูนย์ ฯ ตําบล ร่วมกับ
คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เทศบาลตําบลกันตรวจระมวลในการประสานสั่งการ ดําเนินงานบูรณาการกับข้อ
สั่งการ นโยบาย และแนวทางใหม่ที่ได้จากการเข้าร่วมกับกระบวนการประชาคมถนนสาย 24 ปลอดภัย มา
ดําเนินการต้ังจุดตรวจจุดบริการประชาชนในการสัญจรผ่านไปมาในช่วงเทศกาลสงกรานต์  เพ่ือรณรงค์สร้าง
ความร่วมมือในชุมชนในการป้องกันแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในพ้ืนที่ มีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเข้า
ประชุมร่วมกัน ได้แก่ เจ้าหน้าที่ตํารวจ รพ.สต. กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน  ส.อบต. อสม อปพร. ในการวางแผนการต้ัง
จุดตรวจจุดบริการในช่วงเทศกาล และได้แต่งต้ังคณะทํางานรับผิดชอบในการปฏิบัติงานในการต้ังจุดตรวจจุด
บริการโดยมีนางสุวรรณี  โชติศิรินันท์ นายกเทศมนตรี  เป็นประธาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนจังหวัดช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2555    

จากการสัมภาษณ์นางสุวรรณี  โชติศิรินันท์ นายกเทศมนตรี จะเห็นได้ว่ามีความรู้ ความเข้าใจและให้
ความสําคัญในการทํางานรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุเป็นอย่างดี  มีการนําทุนทางสังคมท่ีอยู่ในชุมชนที่ได้มี
การขับเคล่ือนงานมาอย่างต่อเน่ืองมาปรับใช้สอดคล้องให้เกิดนโยบาย แผนงาน แนวทางการทํางานที่ชัดเจน  
ทั้งแนวทางการสนับสนุน การจัดสรร การใช้งบประมาณ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายใช้การปฏิบัติตามแผนงาน
งบประมาณโครงการ  ซึ่งได้มีการมอบหมายให้ พจอ.นาวิน แจ้งสนาม หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย เป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ และได้มีการจัดงบประมาณจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ เช่น จัดงานวันผู้สูงอายุ วัน
ครอบครัวและวันสงกรานต์รดนํ้าดําหัวขอพร เป็นการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของชุมชน 
และกิจกรรมการแห่ขบวนพระพุธทชยันตี ซึ่งได้รับการตอบรับจากประชาชนในชุมชนเป็นอย่างดี   

และจากการสัมภาษณ์ พ.ต.ท.ภูเพชร ลีเลิศ สาราวัตรปราบปราม สภ.ปราสาท นายอนันต์ โชติ                
ศิรินันท์ ผอ.รพ.สต.กันตรวจระมวล เห็นได้ถึงการประสานความร่วมมือที่ดีของการทํางานในพ้ืนที่ มีการ
ประสานในเชิงข้อมูล แม้จะยังไม่เป็นรูปธรรม แต่ถือเป็นทิศทางที่ดีของการทํางานในเชิงบูรณาการ ที่เห็นได้ชัด
ในกระบวนการทํางาน บริบทพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสม ที่ทุกคนทุกฝ่ายให้ความสําคัญในการทํางานร่วมกัน 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายคือ การลดอุบัติเหตุ ลดผู้บาดเจ็บและไม่มีผู้เสียชีวิตในพ้ืนที่ตนเองและชุมชนรอบข้าง  

การหนุนเสริมกระบวนการทํางานร่วมกันของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยได้มีการแบ่งช่วงเวลา
ออกเป็น 2 ช่วง เพ่ือให้สะดวกต่อการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายให้มีประสิทธิภาพ จึงมีการกําหนดตาราง
ปฏิบัติงาน โดยมีการกําหนดให้มีการปฏิบัติงานในแต่ละชุดปฏิบัติงาน คือ แต่ละชุดปฏิบัติการจะรับผิดชอบ
ดูแลปฏิบัติงานในจุดตรวจผลัดละ  24 ช่ัวโมง โดยมีเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการประกอบไปด้วย เจ้าหน้าที่ตํารวจ



จํานวน 3- 5 นาย เจ้าหน้าที่ อปพร.จํานวน 5 นาย เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจํานวน 2-3 คน และเจ้าหน้าที่กู้ภัย 
กู้ชีพจํานวน 3 นาย ซึ่งได้แบ่งจุดตรวจจุดบริการออกเป็น 2 จุด ได้แก่  

จุดที่ 1 บริเวณทางเข้าหน้าสํานักงานเทศบาลตําบลกันตรวจระมวล  ติดกับถนนสาย 24 ซึ่งเป็น

เส้นทางถนนสายหลักอําเภอปราสาท (อําเภอประโคนชัย-ปราสาท-สังขะ)   
จุดที่ 2 อยู่ตรงบริเวณทางเข้าหมู่บ้านถนนชัย เป็นเส้นทางสัญจรไปมาระหว่างบ้านตาแจ๊ต – บ้าน

ถนนชัย และ เส้นบ้านกันตรวจระมวล – บ้านโคกเพชร เข้าสู่ตัวอําเภอปราสาท และอําเภอกาบเชิงได้อีก

เส้นทางหน่ึง  
การเลือกต้ังจุดตรวจของเทศบาลตําบลกันตรวจระมวล  ด้วยปัจจัยจากความสําคัญของความ

ปลอดภัยในชุมชน คือ จุดตรวจเพ่ือบริการ อํานวยความสะดวก ควบคุม ป้องกันและดูแลความปลอดภัยของ

คนในชุมชนและผู้ใช้รถใช้ถนนเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยมีการกําหนดจุดต้ังด่านจุดตรวจ 2 จุด 
ประกอบด้วยจุดหลัก คือ ทางเข้าสํานักงานเทศบาลตําบลกันตรวจระมวลเป็นจุดหลักบนถนนสาย 24 เช่ือมไป
ถึง จ.ศรีสะเกษ และ จ.อุบลราชธานี ที่มีรถสัญจรไปมามีจํานวนมาก รวมถึงเป็นจุดตรวจบูรณาการของอําเภอ

ปราสาทด้วย จุดต้ังด่านจุดที่ 2 คือ บ้านถนนชัย ที่เขตติดต่อกับอําเภอกาบเชิง เป็นเส้นทางลัดที่มีการผู้ใช้รถ

สัญจรเดินทางในช่วงเทศกาลที่มีจํานวนมากพอสมควร   
ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการโดยรวมท้ัง 2 จุด จํานวนประมาณ  80 นาย   จากกา รสอบถามคณะ

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ชุดผู้ปฏิบัติได้ให้ข้อมูลว่า ที่ผ่านมาได้มีการต้ังจุดตรวจท้ังในทุกชุมชนหมู่บ้าน เพ่ือดูแล

ป้องกันอุบัติเหตุ แต่เป็นการทํางานที่ต้องใช้ทรัพยากรมาก และอุบัติเหตุลดน้อยลง ไม่มีผู้เสียชีวิต จึงได้มีการ
ลดจํานวนการต้ังด่านลง จนมาในปี 2555  ได้ร่วมกันพิจารณาถึงหลักความคุ้มค่าและสําคัญของการทํางานคือ 
ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก ปลอดภัย บุคลากรเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความสุข และการใช้งบประมาณ

เป็นไปอย่างประหยัดคุ้มค่า และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน 

มาตรการด้านการบังคับใช้กฎหมาย  
มีการประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตํารวจ สภ.ปราสาท ในการเข้ามาร่วมดูแล ป้องกันเหตุ โดยมี

ทีมเฉพาะกิจเคลื่อนที่เร็วในการเข้าระงับเหตุร่วมกับเจ้าหน้าที่ อปพร.และผู้นําชุมชน มีการประชุมทําความ

เข้าใจกับผู้นําชุมชน ประชาชนในพ้ืนที่โดยมีการจัดเวทีประชาคม  และสอดคล้องกับถนนสาย 24 ได้เป็น

ประเด็นถูกยกให้เป็นพ้ืนที่พิเศษในการทํางานรณรงค์เพ่ือลดการเกิดอุบัติเหตุ ลดผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ทําให้

เกิดกระแส เกิดการต่ืนตัวของประชาชนในพ้ืนที่ให้ความสนใจและให้ความร่วมมือ จึงทําให้การบังคับใช้

กฎหมายควบคู่ไปกับมติ ข้อตกลงของชุมชนเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ  ส่งผลทําให้การเกิดอุบัติเหตุในพ้ืนที่ 
ลดลงอย่างชัดเจน  
 มาตรการด้านสังคม 

มีการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ ขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎหมาย ผ่านหอกระจายข่าว

หมู่บ้าน และหนุนให้มีการจัดเวทีประชาคมร่วมกันในทุกชุมชน  เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง

ปัญหาในชุมชนร่วมกัน จากการสัมภาษณ์ผู้นําชุมชน ในด่านจุดตรวจที่ 2 ได้เล่าให้ฟังว่า การบังคับใช้กฎหมาย

แล้วให้คนในชุมชน หรือแม้แต่ผู้นําชุมชนไปบังคับใช้น้ันค่อนข้างที่จะทําได้ยาก เพราะความที่เป็นคนในชุมชนมี



ความคุ้นเคยกัน แต่หากได้มีกระบวนการให้ชุมชน ผู้ปกครองหรือตัวเยาวชนเองมีส่วนร่วมในการดูแลกันเอง

หรือเกิดข้อตกลงร่วมกันในชุมชนแล้ว และให้มีเจ้าหน้าที่ตํารวจเข้ามาร่วมดูแลบังคับใช้กฎหมายควบคู่ไปกับ

มติ กติกาหรือข้อตกลงชุมชนจะทําให้ได้ผลมากขึ้นหรือดีมากๆลดปัญหาได้มากขึ้น    และสําคัญที่สุดที่จะทํา

ให้มาตรการทางสังคมมีการบังคับใช้ให้ได้ผล ก็คือ การท่ีมีกลไก กระบวนการพัฒนาที่เข้มแข็งทั้งคณะผู้บริหาร

ท้องถ่ิน ผู้นําชุมชนที่ให้ความสําคัญ อย่างเช่น กํานัน เป็นที่เคารพของคนในตําบล และพ้ืนที่ตําบลกันตรวจระ

มวล ได้มีการขับเคล่ือนงานในประเด็นงานบุญประเพณีปลอดเหล้าอย่างต่อเน่ืองเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว โดย
นายกเทศมนตรีเองก็มีความต้ังใจที่จะทําให้เกิดตําบลสร้างสุข ลดทุกขภาวะ 
 

มาตรการด้านวิศวกรรมจราจร 
จากการสอบถามกับคณะผู้บริหารท้องถิ่น พบว่า หากเป็นถนนสายหลัก ก็ต้องให้หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลักได้มาประสานความร่วมมือในการแก้ไขร่วมกันในส่วนงานที่เก่ียวข้องหลายๆฝ่าย เพราะ ทต.กัน
ตรวจระมวล ไม่มีอํานาจและงบประมาณเพียงพอในการแก้ไขปัญหาถนนที่แคบ ผิวถนนไม่เรียบ เป็นสาเหตุ

หน่ึงก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย  ส่วนในถนนสายรองนั้น ก็ได้มีการดําเนินงาน เพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนินงาน

และลดปัญหาในการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ในถนนสาวรองในชุมชน 
มาตรการด้านประชาสัมพันธ์ 
มีการดําเนินการจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์บอกล่าว บอกเตือนให้เห็นอย่างชัดเจนในพ้ืนที่ ทต.กันตรวจ

ระมวล ทั้งในถนนสายหลักสาย 24 และในถนนสายรองในชุมชน และประสานความร่วมมือและสนับสนุนให้

ผู้นําชุมชน และส.อบต. ได้มีการประชาสัมพันธ์ จัดเวทีประชุมประชาคมให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับทราบได้

เข้าใจถึงความสําคัญในการรณรงค์และตั้งจุดตรวจจุดบริการประชาชน และให้ประชาชนในพ้ืนที่เล่นนํ้า

สงกรานต์อย่างระมัดระวัง ไม่ด่ืมสุราแล้วขับ เพ่ือเป็นการสํานึกความตระหนึกให้กับประชาชนในพ้ืนที่ ในส่วน
ของป้ายประชาสัมพันธ์ในการรณรงค์ในการเล่นสงกรานต์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายประชาคม

งดเหล้า สภ.ปราสาท “สงกรานต์ปลอดภัย ตายเป็นศูนย์” และร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนใน

ชุมชน ซึ่งเป็นอีกช่องทางหน่ึงการในรณรงค์ ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับรู้ โดยเฉพาะผู้ใช้รถจักรยานยนต์ได้สวม

หมวกนิรภัยในขณะขับขี่และโดยสาร  ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้มีการเล่นนํ้าสงกรานต์ตามประเพณีที่ดีงามมี

คุณค่า สนุกปลอดภัยและคํานึงถึงความปลอดภัยของตนเองและผู้อ่ืน   
 

มาตรการด้านบริการการแพทย์ฉุกเฉิน กู้ชีพ กู้ภัย 
มีการประสานความร่วมมือกับ รพ.ปราสาท รพ.สต.กันตรวจระมวล และหน่วยกู้ชีพในพ้ืนที่ มีการ

จัดเตรียมรถหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน อยู่ประจําในจุดตรวจจุดบริการประชาชน เพ่ือเป็นการช่วยเหลือผู้

ประสบอุบัติเหตุในพ้ืนที่ได้ทันเวลา   
 
 
 



 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะของผู้บรหิารท้องถ่ิน 
 - กระบวนการหนุนเสริมการจัดทําข้อมูลที่เป็นข้อมูลในเชิงสถิติของพ้ืนที่ทั้งในด้านการเกิดอุบัติเหตุ 
ผู้บาดเจ็บ ผู้เสยีชีวิตและสาเหตุ ปัจจัยของการเกิดอุบัติเหตุ ข้อมูลเชิงนโยบาย ข้อสั่งการ แนวทางหรือคู่มือ
การดําเนินงานที่ชัดเจนที่สามารถใช้ได้ทันทว่งที ในทุกเทศกาล  หรือสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่านทางเว็บไซด์
ได้เลย 

- มีการสนับสนุนในด้านงบประมาณ และสือ่รณรงค์ที่ทันต่อเวลาและต่อเน่ือง จะทําให้การดําเนินงาน
เกิดประสิทธิภาพได้อย่างเต็มที่ 

-  อยากให้มีการปรับปรุงถนน เพราะทุกวันน้ีมีรกจํานวนมาก แต่ถนนยังเท่าเดิม แล้วอุบัติเหตุจะมี
จํานวนลดลงได้อย่างไร 
 
ข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าท่ีระดับปฏิบัติการ 
  -    อยากให้มเีต็นท์บริการประชาชนมีอยู่อีกฝั่งตรงข้ามกัน เพ่ือความสะดวกของรถที่มาใช้บริการทั้ง
ขาขึ้นและขาลง 
 -    อยากให้มกีารขยายถนนให้มีความกว้างมากข้ึนกว่าเดิมเพ่ือการขับเคลื่อนรถได้ดีย่ิงขึ้น 
 -    อยากให้มบีริการนวดทุกพ้ืนที่ในจุดบรกิารประชาชน เพราะจะเป็นการคลายความเครียดให้กับผู้
ที่เดินทางไปมาได้เป็นอย่างดี 
 -    ควรมีการสร้างจิตสํานึกให้กับประชาชน ในเรื่องการมีจราจร ถ้าใจถือกฎจราจรแล้ว อุบัติเหตุคง
จะมีจํานวนลดลงกว่าน้ี 
 -   อยากให้มีเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องโดยตรงมาประจําการอยู่จุดน้ี เช่น ตํารวจ กู้ภัย หมอจาก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตําบล เป็นต้น เน่ืองจากจุดที่ให้บริการภายในชุมชนมีเพียงเจ้าหน้าที่ อปพร 
เท่าน้ันประจําจุดบริการ 
ข้อเสนอแนะผูใ้ช้รถใช้ถนน 

- ตามจุดบริการต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะประสบปัญหาเร่ืองความสว่าง  อยากให้มีการเมแสงสว่างในแต่

ละจุดให้มากกว่าน้ี  ที่สําคญัก่อนถึงจุดบริการควรมีป้าย 
- เตือนก่อนถึงจุดบริการ มีแสงสว่างเพียงพอที่จะทําให้ประชาชนน้ันสามารถมองเห็นได้อย่าง

ชัดเจน 
- การต้ังจุดบริการ จุดตรวจ ช่วยได้ดีมาก ถ้าไม่มีจุดรถท่ีว่ิงผ่านจะไม่มีการชะลอและจะใช้ความเร็ว 

เพราะเป้าหมายหลักคือ การชะลอรถช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุ 

 

 

กรณีศึกษา 

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านชบ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 



ชาติพิพัฒน์  บุญสุนทรสวัสด์ิ 

ในการศึกษาพ้ืนที่กรณีศึกษา ได้มีการกําหนดกลุ่มประชากรในการวิจัยครั้งน้ี คือ ผู้บริหารท้องถิ่น 
พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านชบ  เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ ผู้ใช้รถใช้ถนน และประชาชนท่ัวไป 
อําเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์  ประกอบด้วย 

 1. ผู้บริหารท้องถิ่น  ประกอบด้วย   
   - นายก อบต.บ้านชบ 
   - รองนายก อบต.บ้านชบ 
   - เจ้าหน้าที่วิเคราะห์แผนและนโยบาย 
   - ปลัด อบต.บ้านชบ 
   - เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 2. เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ ประกอบไปด้วย 

- กํานันตําบลบ้านชบ 
- ผู้ใหญ่บ้านในตําบลบ้านชบ 
- ผู้ช่วยผู้ใหญบ้่านในตําบลบ้านชบ 
- สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านชบ 
- เจ้าหน้าที่ตํารวจในตําบลบ้านชบและอําเภอสังขะ 
- อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) ตําบลบ้านชบ 
- เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านชบ 
- อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตําบลบ้านชบ 

 3. ผู้ใช้รถใช้ถนน ประกอบไปด้วย 
  - ประชาชนท่ีมาใช้บริการจุดตรวจ/จุดบริการประชาชนตําบลบ้านชบ 
  - ประชาชนในพ้ืนที่ตําบลบ้านชบ 

วิธีการในการศึกษา การเก็บข้อมูล ทีมนักวิจัยได้ใช้วิธีการลงพ้ืนที่เพ่ือร่วมสังเกตการณ์  การสัมภาษณ์
เชิงลึก การสนทนากลุ่มแบบเฉพาะเจาะจงในกลุ่มผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ใช้รถใช้ถนน การศึกษาข้อมูลจาก
เอกสาร การใช้แบบสอบถาม และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การสัมภาษณ์เชิงลึก  ซึ่งทีมวิจัยได้สร้างเครื่องมือในการสัมภาษณ์ที่สอดคล้องกับกรอบของศูนย์
วิชาการเพ่ือความปลอดภัยทางถนน คือ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ โดยแยกเป็น 3  ชุด  เพ่ือสัมภาษณ์กลุ่ม
ตัวอย่าง  3 กลุ่มตัวอย่าง  ประกอบด้วย กลุ่มของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านชบ ประกอบด้วย 
นายศุภักษร ตระกูลศิริ นายก อบต.บ้านชบ นายจวง ศิลาจันทร์ รองนายกฯ นายธนากร อินตา เจ้าหน้าที่
วิเคราะห์แผนงานและนโยบาย ฯ จ.ส.อ.วิมล ท่อนแก้ว ผู้รับผิดชอบแผนงานโครงการ ฯ กลุ่มเจ้าหน้าที่ชุด
ปฏิบัติการในพ้ืนที่ตําบลบ้านชบ ประกอบด้วย ผู้นําชุมชน เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ปรือ อปพร. อสม. และผู้ใช้รถใช้
ถนนในเขตบริการท่ีอยู่ในพ้ืนที่การต้ังจุดตรวจจุดบริการประชาชนที่สัญจรไปมา โดยประเด็นคําถามในการ
สัมภาษณ์ของ ได้แก่  ข้อมูลพ้ืนฐานตําบลบ้านชบ แผนงานโครงการกิจกรรมที่ได้มีการเตรียมการหรือ
ดําเนินการ ข้อมูลชุดความรู้เชิงกระบวนการ  ผลลัพธ์ของการดําเนินงาน และงบประมาณที่ใช้ในการดําเนิน
กิจกรรมการต้ังจุดตรวจจุดบริการ ตลอดจนการสนับสนุนและมีส่วนร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายในการดําเนิน



กิจกรรม เช่น การประชุมพิจารณาแต่งต้ังเจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร จัดทําคู่มือปฏิบัติการทําความเข้าใจในบทบาท
หน้าที่ การฝึกอบรมให้ความรู้ก่อนปฏิบัติการ จัดหาสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การต้ังจุดตรวจ และงบประมาณ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานกิจกรรม  ซึ่งการต้ังจุดตรวจจุดบริการประชาชนในตําบลบ้านชบได้ แบ่งออกเป็น 2 

จุด คือ จุดตรวจหลักบนถนนสาย 24 บริเวณป้อมตํารวจทางหลวง (ข้างร้านอาหารดาบยะ) จํานวน 1 จุด  จุด
ตรวจสายรอง บริเวณบ้านโพนชาย ม.5 ตําบลบ้านชบ อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ จํานวน  1 จุด  และมีการ
ต้ังจุดตรวจภายในหมู่บ้าน จํานวน 7 จุด ได้แก่ จุดตรวจบ้านไทยสมบูรณ์ หมู่ 2 , จุดตรวจบ้านศาลา หมู่ 3 ,
จุดตรวจบ้านชําสมิง หมู่ 4 ,จุดตรวจบ้านตะกอยอด หมู่ 6 ,จุดตรวจบ้านศาลาสามัคคี หมู่ 8 , จุดตรวจบ้านพูน
ทราย หมู่ 9 , จุดตรวจบ้านหนองโพน หมู่ 10 ทั้งน้ีทีมวิจัยได้มีการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่
ชุดปฏิบัติการ และประชาชนที่อยู่ใกล้บริเวณจุดตรวจ ทั้ง 2 จุด เพ่ือเป็นการตรวจข้อมูลให้เกิดความสมบูรณ์
มากย่ิงขึ้น และข้อมูลที่เป็นจริง พร้อมทั้งความพึงพอใจในการให้บริการกับประชาชนที่สัญจรไปมา  โดยทีม
วิจัยได้มีการแบ่งกลุ่มรับผิดชอบในการสัมภาษณ์แต่ละกลุ่ม ซึ่งจะมีผู้สัมภาษณ์ 1 คน และผู้จดบันทึก 2 คน  
หลังจากการสัมภาษณ์  ทีมนักวิจัยนําข้อมูลมาเรียบเรียง ตรวจสอบข้อมูลของผู้ให้สัมภาษณ์  วิเคราะห์และ
สังเคราะห์ข้อมูล  และสรุปเป็นข้อมูลเบ้ืองต้น ทั้งน้ีจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลการสัมภาษณ์ของแต่ละบุคคลและ
หน่วยงาน  แต่ทีมวิจัยจะนํามาสรุปเป็นข้อมูลโดยแยกตามประเด็นคําถาม และแยกเป็นกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม
ตัวอย่าง เพ่ือนําเสนอข้อมูลให้ทีมวิจัยทุกคนรับทราบ  เพ่ือไม่ให้เกิดอคติต่อข้อมูลและกลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูล 

การสนทนากลุ่ม (Focus Group)การเก็บรวบรวมข้อมูลของประชาชนตําบลปรือ  ทีมวิจัยได้ใช้
กระบวนการ วิธีการ Focus Group  โดยใช้คําถามที่ทีมวิจัยร่วมกันคิด และสอดคล้องกับแบบสอบถามของ 
ศวถ.  โดยการเก็บข้อมูลเป็นกลุ่มพ้ืนที่หมู่บ้านชุมชนทั้งหมด 3 กลุ่มพ้ืนที่ คือ กลุ่มผู้บริหารท้องถิ่น ที่มีการ
ประสานพูดคุยสอบถาม สัมภาษณ์ถึงแนวคิด นโยบาย แผนงานโครงการ งบประมาณ การดําเนินงานของ 
อปท.ร่วมกับภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่และเครือข่ายระดับอําเภอ จังหวัด ภายใต้กรอบแผนงานงบประมาณ ข้อ
สั่งการนโยบายจากส่วนกลางและจังหวัด และบทเรียนประสบการณ์ที่มีการดําเนินงานกิจกรรมในปีที่ผ่านมา 
กลุ่มเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ ได้มีการพูดคุยสอบถาม สัมภาษณ์ถึงแนวทาง กระบวนการดําเนินงานการ 
ภายใต้การหนุนเสริมจากนโยบาย การสนับสนุนงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ การพัฒนาศักยภาพจากผู้บริหาร
ท้องถิ่น/หัวหน้าส่วนราชการ ภาคีเครือข่าย ฯ  และปัญหาอุปสรรค ความต้องการ กลุ่มประชาชนผู้ใช้รถใช้
ถนน ได้มีการสอบถามถึงความพึงพอใจ และการมีส่วนร่วมในการสร้างความปลอดภัยทางถนน  โดยมี
กระบวนการการทํา Focus Group แบ่งเป็นกลุ่มย่อย ๆ กลุ่มละประมาณ 3 – 5 คน  มีผู้ดําเนินการ
สนทนาพูดคุย 1 คน ในการทําความเข้าใจ เปิดประเด็น ชวนคิดชวนคุยในกรอบประเด็นคําถามและมีทีมวิจัย 
1-2 คน ทําหน้าที่ในการบันทึกข้อมูล และเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการสนทนา ก็จะมีการสรุปข้อมูลให้ผู้เข้าร่วม
สนทนากลุ่มฟัง เพ่ือให้มีการทบทวน เสนอเพ่ิมเติมข้อมูลถูกต้องครบถ้วน แล้วสรุปเป็นข้อมูลความคิดเห็น
ของทั้ง 3 กลุ่ม ตามประเด็นคําถาม 

การเก็บข้อมูลจากเอกสาร  ทีมวิจัยได้มีการประสาน ทําความเข้าใจกับผู้บริหาร ผู้มีส่วนเก่ียวข้องและ
เก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐาน อปท. ข้อมูล บทเรียนการดําเนินงาน และข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ของพ้ืนที่กรณีศึกษาเปรียบเทียบ ปี 2554 และ 2555 จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ โดยเฉพาะ 
อปท. ตํารวจ และหน่วยงานองค์กรภาคีเครือข่าย ฯ และมีการทบทวนเอกสาร หนังสือ บทความ งานวิจัยที่
เก่ียวข้อง เป็นต้น 
  การสังเกตอย่างมีส่วนร่วม  ทีมวิจัยได้ทําการเดินทางลงพ้ืนที่เพ่ือติดตาม สังเกต สํารวจกิจกรรมการ
รณรงค์ และการปฏิบัติหน้าที่ในเฝ้าระวังการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลบ้านชบ และการสังเกตพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนในพ้ืนที่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตลอดจน



การสังเกตในแนวทาง วิธีการรูปแบบการดําเนินกิจกรรมอย่างมีส่วนร่วมของ อบต.บ้านชบ ผู้นําชุมชน 
หน่วยงาน ประชาชน และนวัตกรรมการต้ังจุดตรวจจุดบริหารแบบใหม่ 

การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจากการดําเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการที่วางไว้  ทําใหท้ีมวิจัย
ได้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจาะลึก สนทนากลุ่ม สังเกตอย่างมีส่วนร่วม และการศึกษาเอกสารผลการ
ดําเนินงานการต้ังจุดตรวจจุดบริการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2555 ทีมวิจัยได้มีการประชุมร่วมกันเพ่ือสรุป
ข้อมูล โดยการจําแนกประเภทข้อมูลเป็นหมวดหมู่ตามกลุ่มผูใ้ห้ข้อมลู จากน้ันนําข้อมูลมาวิเคราะห์ควบคู่กับ
บริบทพ้ืนที่ตําบลบ้านชบ อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์    
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่  แสดงการให้ข้อมูลการต้ังจุดตรวจ/จุดบริการ 

ผลการศึกษา 
การศึกษาโครงการสํารวจพ้ืนที่กรณีศึกษาการต้ังจุดตรวจ/จุดบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ กรณีถนนสาย 24 (จากเต็นท์ สู่เชิงรุก) โดยใช้แบบสัมภาษณ์เจาะลึก สนทนากลุ่ม 
และและศึกษาจากเอกสารแผนงานกิจกรรมโครงการ และสรุปผลการดําเนินงาน ประจําปี 2554  เป็น
เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลจาก คณะผู้บริหารท้องถิ่น  เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ ผู้ใช้รถใช้ถนน ในองค์การ
บริหารส่วนตําบลบ้านชบ อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์  ทีมวิจัยคณะผู้ศึกษาได้นําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์  
และได้นําเสนอผลการศึกษา โดยแบ่งออกเป็น   ดังนี้ 
 
การศึกษาข้อมูลบริบทองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านชบ อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร ์

ประวัติความเป็นมา 
  ตําบลบ้านชบ ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตําบล เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 
2539   ตราสัญลักษณ์ประจําองค์การบริหารส่วนตําบล   เป็นรูปกอไผ่มีลําธารไหลผ่าน อยู่ในกรอบ
วงกลม 2   วงกลม   ระหว่างวงกลมนอกและวงกลมในมีขอ้ความว่า “องค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านชบ อําเภอสังขะ   จังหวัดสุรินทร์”    การที่นําต้นไผ่และสายน้ํามาเป็นตราสัญลักษณ์เน่ืองจากเดิมในพ้ืนที่
บ้านชบ หมู่ 1 ซึ่งเป็นที่ต้ังขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านชบในปัจจุบัน   มีกอไผ่เป็นจํานวนมากและมีธาร
นํ้าไหลผ่านทําให้เกิดความร่มร่ืนและเย็นสบายเมื่อได้มาอยู่ในที่แห่งน้ี    จึงได้นําเอารูปดังกล่าวมาเป็นตรา
สัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านชบ โดยคําว่า “ชบ”   มาจากภาษาท้องถิ่น (ภาษาเขมร)   มี



ความหมายว่า “หยุด”    ให้ความหมายโดยรวมได้ว่า   ผูใ้ดผ่านที่ไป-มา   ต้องหยุดพัก ณ ที่แห่งน้ี เพราะเป็น
ที่ที่ให้แต่ความร่วมรื่นและเยน็สบาย    

ที่ต้ัง  ตําบลบ้านชบ   เป็นตําบลหน่ึงใน 12 ตําบล  ของอําเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์  และระยะห่าง
จากที่ว่าการอําเภอทางทิศใต้ประมาณ 2 กิโลเมตร  แผนที่ทหาร  ชุด L7017   มาตราส่วน 1:51,000 แนบ
ด้วย 

                       มีอาณาเขตติดต่อกับตําบลต่าง ๆ  ดังน้ีคือ 
                       ทิศเหนือ   ติดต่อกับตําบลสังขะ  ตําบลทัพทัน 
                       ทิศใต้      ติดต่อกับตําบลดม  อําเภอสังขะ  และเขตอําเภอบัวเชด 
                       ทิศตะวันออก  ติดต่อกับตําบลพระแก้ว 
                       ทิศตะวันตก   ติดต่อกับตําบลสะกาด  ตําบลบ้านจารย์             

เน้ือที่  มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 65   ตารางกิโลเมตร   หรือ 40,625   ไร่ภูมิประเทศ   พ้ืนที่โดยทั่วไป
เป็นที่ดอนสลับที่นา  มีห้วยเสนและห้วยกระทิงไหลผ่านทีด่อนเป็นที่ปลูกพืชไร่  ที่ลุม่เป็นพ้ืนที่ทํานา 
           
 
 

 จํานวนหมูบ่้าน      มี 11 หมู่บ้าน 
หมู่ที ่ ช่ือหมู่บ้าน หมายเหตุ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

บ้านชบ 
บ้านไทยสมบูรณ์ 
บ้านศาลา 
บ้านชําสมิง 
บ้านโพนชาย 
บ้านตะกอยอด 
บ้านโชคชัย 
บ้านศาลาสามัคคี 
บ้านพูนทราย 
บ้านโชคชัยสามัคค ี
บ้านหนองโพน 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

หมายเหตุ     หมู่ที ่1 พ้ืนที่บางส่วนอยู่ในเขตเทศบาลตําบลสังขะ 
  

ประชากร 
   ตารางที่     แสดงจํานวนประชากร               
หมู่บ้าน จํานวนครัวเรือน จํานวนประชากร เพศชาย เพศหญิง เน้ือที่ 

(ตร.กม.) 
ความหนาแน่น 
(ตร.กม.)/คน 

บ้านชบ 
บ้านไทยสมบูรณ์ 
บ้านศาลา 

370 
143 
225 

1,021 
720 
979 

552 
375 
480 

469 
345 
499 

3.8 
2.8 
5.7 

268 
217 
140 



บ้านชําสมิง 
บ้านโพนชาย 
บ้านตะกอยอด 
บ้านโชคชัย 
บ้านศาลาสามัคคี 
บ้านพูนทราย 
บ้านโชคชัยสามัคค ี
บ้านหนองโพน 

181 
195 
174 
193 
183 
201 
180 
97 

712 
797 
860 
638 
949 
959 
692 
494 

368 
395 
451 
303 
490 
486 
348 
259 

344 
420 
409 
355 
459 
473 
345 
235 

12.1 
4.8 
4.6 
1.8 
4.1 
2.45 
1.8 
2.45 

64 
162 
178 
349 
230 
382 
368 
177 

รวม 2,142 8,821 4,507 4,333 46.27 190.55 
 
ตารางที่   จําแนกตามเพศและช่วงอายุ 
ช่ือหมู่บ้าน แรกเกิด-5 ปี 6-10 ปี 11-15 ปี 16-60 ปี 60 ปี ขึ้นไป รวม 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
บ้านชบ 52 53 60 66 49 53 296 300 43 46 1,021 
บ้านไทยสมบูรณ์ 23 25 32 25 25 26 273 240 26 35 720 
บ้านศาลา 51 55 37 45 42 42 310 300 28 24 979 
บ้านชําสมิง 23 23 41 32 24 41 233 227 30 37 712 
บ้านโพนชาย 18 23 21 29 55 30 290 285 36 48 797 
บ้านตะกอยอด 35 39 96 63 40 152 150 180 18 20 860 
บ้านโชคชัย 45 31 22 25 28 23 215 231 18 28 638 
บ้านศาลาสามัคคี 32 29 41 37 42 63 299 306 42 42 949 
บ้านพูนทราย 45 26 34 29 35 32 334 320 61 53 959 
บ้านโชคชัยสามัคค ี 28 26 25 22 29 35 232 227 27 31 692 
บ้านหนองโพน 41 22 26 28 23 24 159 148 10 17 494 
รวม 373 350 435 400 513 432 2,791 2,764 339 380 8,821 

 

  บริการขัน้พืน้ฐาน 

ประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ใช้คอื หมู1่ 7 และ 10ประปาหมู่บ้าน มีหมู่ 1-11 

การไฟฟ้าตําบลบ้านชบ   มีไฟฟ้าเข้าถึงให้บริการภายในตําบล โดยจากจํานวนหลังคาเรือนทั้งตําบล
พบว่ามีไฟฟ้าใช้ครบทุกหลังคาเรือน หรือครบ 100% 

การท่องเที่ยว 

   แหล่งท่องเที่ยวประจําพ้ืนที่  ตําบลบ้านชบมีแหล่งท่องเที่ยว 1 แห่ง    คือ  ปราสาทยาย
เหงา ต้ังอยู่   บ้านพูนทราย   หมู่ที่ 9   ตําบลบ้านชบ   อําเภอสังขะ   จังหวัดสุรินทร์   มีเน้ือ



ที่ 5 ไร่ 76 ตารางวา  สันนิษฐานว่าน่าจะสร้างขึ้น  ประมาณพุทธศตวรรษที่ 16 – 17 กรมศิลปากรได้ประกาศ
ขึ้นทะเบียนโบราณสถาน  ในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 52 ตอน 75 เมื่อวันที่  8 มีนาคม 2478 

การสื่อสารและการโทรคมนาคม 

การบริการโทรศัพท์   ตู้โทรศัพท์สาธารณะ 7   เคร่ือง  โทรศัพท์สาธารณะที่ติดต้ังบ้าน 

ผู้ใหญ่บ้าน จํานวน 5 เคร่ือง และสัดส่วนจํานวนโทรศัพท์ต่อประชากร 1,000 คน = 141 คน 

          หมายเหตุ     ไม่นับรวมหมายเลขโทรศัพท์ หมู่ที่ 1 ในส่วนเขตเทศบาล 

การให้บริการไฟฟ้า   ตําบลบ้านชบ   มีไฟฟ้าเข้าถึงให้บริการภายในตําบล โดยจากจํานวนหลังคา
เรือนทั้งตําบลพบว่ามีไฟฟ้าใช้ครบทุกหลังคาเรือน หรือครบ 100% 

     ข้อมูลข่าวสารของแต่ละหมู่บ้านจํานวนครัวเรือนที่มีวิทยุ – โทรทัศน์  ภายในตําบลบ้านชบ  ทุก
หมู่บ้านจะมีประมาณร้อยละ 90การสื่อสาร  ตําบลบ้านชบมีที่ต้ังอยู่ใกลก้ับเทศบาลตําบลสังขะ  ดังน้ันการ
บริการสาธารณะเก่ียวกับการไปรษณีย์ โทรเลขและโทรศัพธ์ จึงค่อนข้างสะดวก โดยสามารถเดินทางมาใช้
บริการได้ภายในตัวอําเภอสังขะ 

การคมนาคม 

                การคมนาคมของตําบลบ้านชบ มีเพียงการคมนาคมทางบก ได้แก่  เส้นทางรถยนต์สาย
ต่าง  ๆ  ดังต่อไปนี้ 

                การคมนาคมติดต่อกับอําเภอใกล้เคียง    มีเส้นทางที่สําคญั   คือ 

                - ทางหลวงจังหวัดหมายเลข   24   (ถนนโชคชัย – เดชอุดม) เป็นถนนราดยาง   สภาพถนนดี
เช่ือมการคมนาคมระหว่างตําบลบ้านชบกับอําเภอปราสาท   จังหวัดสุรินทร ์ และเช่ือมการคมนาคมระหว่าง
ตําบลบ้านชบ กับอําเภอขุขันธ์   จังหวัดศรีสะเกษ 

                - ทางหลวงจังหวัดหมายเลข   2124   เป็นถนนราดยาง  สภาพถนนดี  จากตําบลบ้านชบไป
เช่ือมกับทางหลวงจังหวัดหมายเลข   2077    ที่ตําบลสังขะ  สามารถคมนาคมไปจนถงึอําเภอลําดวน และ
อําเภอเมืองจังหวัดสุรินทร ์

- ทางหลวงจังหวัดหมายเลข   2124    จากตําบลบ้านชบ ลงไปทางทิศใต้ เช่ือมการคมนาคมระหว่างตําบล
บ้านชบกับอําเภอบัวเชด   จังหวัดสุรินทร์ 

การคมนาคมติดต่อภายในตําบล  และตําบลใกล้เคียง    มีเส้นทางที่สําคัญ    คือ 

                - ทางหลวงแผน่ดินหมายเลข   24   (โชคชัย-เดชอุดม)   เป็นถนนราดยาง  สภาพถนนดีเช่ือม
การคมนาคมระหว่างตําบลสังขะกับตําบลบ้านชบ  และจากทิศตะวันตก  จากตําบลสะกาดผ่านตําบลบ้านชบ
ไปตําบลพระแก้ว  ทางทิศตะวันออกจนถึงตําบลตาคง 



                - ถนนลาดยาง  แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 มีจํานวนหลายสายที่สําคัญ ได้แก่ ถนน
ลูกรัง  หมู่ที ่9 บ้านพูนทราย  ลงมาทางทิศใต้   ผ่านหมู่ที ่5 หมู่ที ่4 และหมู่ที ่6   สถานีอนามัยบ้านตะกอ
ยอด 

          

การบริการ 

          มีรถโดยสารขนาดเล็กว่ิงรับส่งผู้โดยสารจากตําบลสังขะ  ผ่านตําบลบ้านชบ  ตําบลสะกาด  ตําบลระ
เทียม  ไปจนถึงอําเภอปราสาทและจากตําบลบ้านชบไปตําบลพระแก้ว จนถึงอําเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะ
เกษ  นอกจากน้ีก็มีรถโดยสารของเอกชน ว่ิงรับส่งผู้โดยสารภายในตําบลและตําบลใกล้เคียง  มีรถ
มอเตอร์ไซค์  และสามล้อรับจ้างอีกด้วย 

 
สภาพปญัหาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ มีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน เป็นช่วงเวลาที่มีประชาชนจํานวนมาก
ทั้งที่อยู่ในพ้ืนที่และเดินทางกลับจากต่างจังหวัด มีการใช้รถใช้ถนนในการเดินทางกลับภูมิลําเนา เดินทางไป
ท่องเท่ียวตามสถานท่ีต่างๆ และท่องเที่ยวเล่นนํ้าสงกรานต์ เป็นผลให้มีปริมาณการใช้รถใช้ถนนบนทางหลวง
สาย 24 และถนนในหมู่บ้านชุมชน มีเป็นจํานวนมากกว่าช่วงปกติ รวมท้ังการพบปะสังสรรค์ในหมู่ของญาติพ่ี
น้องเพ่ือนฝูง การจัดเลี้ยงสังสรรค์ และในช่วงดังกล่าว ก็จะมีการจัดงานมหรสพสมโภช การจัดงานรื่นเริงในแต่
ละชุมชน จึงทําให้มีอัตราแนวโน้มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และความรุนแรงเพ่ิมขึ้น   

ตําบลบ้านชบ อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ เป็นพ้ืนที่ติดกับถนนหมายเลข 24 ซึ่งเป็นเส้นทางเช่ือมสู่
จังหวัดศรีสะเกษและอุบลราชธานี และถนนสายจากตัวอําเภอสังขะเข้าสู่ตัวจังหวัดสุรินทร์   

ในช่วงปกติจะมีปริมาณการใช้รถใช้ถนนเบาบาง แต่ก็จะมีการใช้อัตราความเร็วสูง ส่วนในช่วงเทศกาล
สงกรานต์จะมีปริมาณการใช้รถใช้ถนนมีจํานวนหนาแน่น การจราจรติดขัดเป็นบางช่วงเวลา แบ่งได้ 3 ช่วง 
ช่วงรถหนาแน่น ช่วงที่ 1 เวลา 23.30 - 02.30  ช่วงรถหนาแน่น ช่วงที่ 2 เวลา 16.00 - 18.00 น.   ช่วงรถ
หนาแน่น ช่วงที่ 3 เวลา 19.00 - 21.30 น. และสาเหตุที่ทําให้การจราจรติดขัดมาจากที่มีรถบรรทุกขนาดใหญ่ 
รถบรรทุกอ้อย มันสัมปะหลัง พืชผัก ที่ว่ิงบนถนนสาย 24 ไป-มา ระหว่างนครราชสีมา-บุรีรัมย์-สุรินทร์ – ศรี
สะเกษ –อุบลราชธานี  และอีกหน่ึงสาเหตุของการจราจรติดขัด คือ สภาพถนนสายหลัก ถนนหมายเลข 24 มี
สภาพเป็นถนนขลุขละ แคบ เป็นคลื่น และเป็นเนิน สภาพถนนสายรองในชุมชน บางส่วนมีสภาพเป็นหลุม
ชํารุด ก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย  

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2554 ที่ผ่านมา อ.สังขะ (เป็นข้อมูลภาพรวมในระดับอําเภอ(อําเภอ
สังขะ) เนื่องจากในระดับพื้นท่ีตําบลบ้านชบยังไม่มีการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบ จึงยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจน) 
(มีการเกิดอุบัติเหตุจํานวนประมาณ 40 ครั้ง ** ข้อมูลไม่ชัดเจน เน่ืองจากไม่มีข้อมูลในการจัดเก็บจํานวนการ
เกิดอุบัติเหตุ) มีผู้บาดเจ็บจํานวน 67 ราย และadmit+refer จํานวน 21 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต    

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2555 มีการเกิดอุบัติเหตุในชุมชนในพ้ืนที่อําเภอสังขะ มีจํานวนรวม 10 
ครั้ง เป็นการเกิดอุบัติเหตุในชุมชนทั้งหมด มีผู้บาดเจ็บจํานวน 25 ราย และadmit+refer จํานวน 14 ราย ไม่
มีผู้เสียชีวิต ส่วนใหญ่รถที่เกิดอุบัติเหตุก็คือ รถจักรยานยนต์ สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่มาก เมาแล้วขับ 
และการเกิดอุบัติเหตุมักเกินในเส้นทางสายสายรองภายในชุมชน    
 



ตาราง ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ 7 วันอันตราย ตําบลบ้านชบ อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์  
พ.ศ. 2554 
จํานวนการเกิด

อุบัติเหตุ 
ผู้เสียชีวิต บาดเจ็บ 

ประเภท

พาหนะ 
สาเหตุ ช่วงเวลา ถนน 

40 ครั้ง - 
67 ราย 

admit+refer  
21 ราย  

รถจักรยายนต์ 
1.เมาแล้วขับ 

2.ตัดหน้า

กระช้ันชิด 

17.00-
21.30 น. 

ถนนสาย

รองในเขต

ชุมชน  

 
ตาราง ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ 7 วันอันตราย อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ พ.ศ. 2555 

จํานวนการเกิด

อุบัติเหตุ 
ผู้เสียชีวิต บาดเจ็บ 

ประเภท

พาหนะ 
สาเหตุ ช่วงเวลา ถนน 

10 ครั้ง - 
25 ราย 

admit+refer  
14 ราย 

รถจักรยายนต์ 
1.เมาแล้วขับ 

2.ตัดหน้า

กระช้ันชิด 

17.00-
21.30 น. 

ถนนสาย

รองในเขต

ชุมชน  
 
 

3.2.1 สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่ในพ้ืนที่ตําบลบ้านซบ 
1.) ปัจจัยด้านคน 
- ผู้ใช้รถ ใช้ถนนขาดจิตสํานึกและวินัยจราจร   
- ผู้ใช้รถ ใช้ถนนมีพฤติกรรมการด่ืมสุรา/เมาขับข่ีรถ 
- ขับขี่รถเร็ว ประมาท แซงในที่ขับขัน และเลี้ยวตัดหน้ากระช้ันชิด 

   2) ปัจจัยด้านยานพาหนะ 
- มีรถบรรทุกเกินนํ้าหนักขนาดใหญ่ว่ิงในถนนชุมชน 
- รถไม่มีสภาพความพร้อมในการใช้ ไม่มีไฟหน้า-ท้าย 

    - มีการซ้อนท้ายที่มีจํานวนเกินกว่ากฎหมายกําหนด และซ้อนหน้าคนขับข่ี 
3) ปัจจัยด้านถนน 
-  ถนนแคบ ไม่มีไหล่ถนน 
- ป้ายเตือนบอกจุดเสี่ยง มีน้อยไม่เพียงพอ 
- ไฟแสงสว่างในจุดเสี่ยงมีน้อย โดยเฉพาะในจุดเสี่ยงทางร่วมทางแยก 
- ผิวถนนจราจรเป็นลุ่มเป็นบ่อ มีเนินขึ้นลง 
4) ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับการเกิดอุบัติเหตุ 

  - ไฟฟ้าส่องสว่างชํารุดหรือไม่เพียงพอ โดยเฉพาะในจุดเสี่ยงทางร่วมทางแยก 
รูปแบบการต้ังจุดตรวจให้บริการประชาชน 
ชุดความรู้เชิงกระบวนการ  



ก่อนการดําเนินงานกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านชบ ได้มีการวางแผนงานและจัดทํา
โครงการแผนงานงบประมาณเพ่ือสนับสนุนหนุนเสริมการกระบวนการดําเนินงานในพ้ืนที่ช่วงเทศกาล
สงกรานต์เป็นประจําทุกปี   การจ้ังจุดบริการประชาชนของ อบต. บ้านชบจัดทํามาทุกๆ ปี ซึ่งมีคําสั่งจาก
จังหวัดมาที่อําเภอ อําเภอก็จะมีคําส่งมาที่ อบต. และหน่วยงานอ่ืนๆ ได้ทําการประชุมกันเมื่อวันที่ 5 เมษายน 
2555 วาระการประชุมคือการจัดต้ังเวรยาม การทําแผนกําหนดวิธรการป้องกันอุบัติเหตุบนถนนสาย 24 และ
ในหมู่บ้าน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย สมาชิก อปพร. ตํารวจ ผู้นําชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล 
ซึ่งจะมาเสนอมาตรการร่วมกัน เหตุที่เลือกบริเวณดังกล่าวเป็นจุดบริการประชาชนเน่ืองจากสะดวกสําหรับ
เจ้าหน้าที่และผู้มาใช้บริการ มีห้องนํ้า ไฟ พ้ืนที่กว้างขวาง ให้ประชาชนได้พักผ่อนสบาย มีรูปแบบการ
ให้บริการคือ การบริการนํ้าด่ืม ห้องสุขา ที่จอดพักรถ การแนะนําสถานที่ การแจกแผ่นพับรณรงค์เรื่องเมาไม่
ขับ งาวงไม่ขับ ซึ่ง อบต. เป็นผู้จัดทําเอง แต่ข้อความแลละภาพได้มาจากเว็บไซต์ทางอินเตอร์เน็ต ผู้มาใช้
บริการส่วนใหญ่เป็นคนต่างจังหวัดมากกว่าคนในพื้นที่ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการจะเป็นเจ้าหน้าที่ของ อบต. 
ส่วนมากจะเป็นสมาชิกและพนักงาน ส่วน อปพร.จะดูแลเฉพาะในหมู่บ้านเท่าน้ัน เพ่ือเป็นการกระจายกําลัง
เฝ้าระวังป้องกันอุบัติเหตุ ส่วนเจ้าหน้าที่จากหน่วยกู้ชีพจะมาประจะเฉพาะช่วงเวลากลางคืน แต่สามารถ
ประสานงานได้ตลอดเวลาหากมีอะไรเกิดขึ้น    

วิธีเลือกและหลักเกณฑ์การเลือกกลไกคณะทํางาน  อบต.บ้านชบ ได้คัดเลือกจากบุคลากร บุคคลท่ี
เป็นเจ้าหน้าที่ อปพร .ผู้ นําชุมชน อสม .ที่ผ่านกระบวนการฝึกอบรม และเคยปฏิบัติหน้าที่ มีความรู้ 
ประสบการณ์และเสียสละ มีความรับผิดชอบ สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้   และออกคําสั่ง
แต่งต้ังมอบหมายภารกิจบทบาทหน้าที่ที่เหมาะสมกับบุคคล ความรู้ และความต้ังใจเสียสละในการปฏิบัติ
หน้าที่ 

และได้มีการเข้าร่วมเวทีการประชุมเตรียมความพร้อมในการดําเนินงานรณรงค์ และเฝ้าระวัง ป้องกัน
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงสงกรานต์ กับภาคีเครือข่ายประชาสังคมสุรินทร์สร้างสุข ประชาคมถนนสาย 24 
ปลอดภัย และประชาคมสร้างความปลอดภัยทางถนน  ณ อําเภอปราสาท ที่ได้มีการประสาน เวทีประชุม
เตรียมการในเดือน ธ.ค. 2554 และเวทีสรุปบทเรียนการรณรงค์ เฝ้าระวังป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
ปี 2555ในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ 2555 เพื่อเป็นข้อมูล แนวทางในการเตรียมการ แผนงาน
กระบวนการ ในการดําเนินงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2555 โดยได้มีรองนายกฯ อบต.บ้านชบ เจ้าหน้าที่
ผู้เก่ียวข้องมาร่วมประชุมในเวทีการประชุมกลไก คณะทํางาน ภาคีเครือข่าย ฯ เพ่ือเตรียมความพร้อม และ
วางแผนงานรณรงค์สงกรานต์ปี 2555  ถนนสาย  24  ชุมชนปลอดภัย วันที่ 21 มีนาคม 2555  ณ ห้อง
ประชุมสํานักงานเทศบาลตําบลนิคมปราสาท อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ โดยมีความสําคัญของการดําเนินงาน เวที
ดังกล่าว ที่มีการนําเสนอข้อมูล บทเรียน การระดมความคิดเห็น แนวทางการดําเนินงาน เพ่ือให้ถนนสาย 24 
ปลอดภัยในช่วงสงกรานต์ จากบทเรียนการดําเนินงานเฝ้าระวังในช่วงสงกรานต์ เทศกาลปีใหม่ หรือในช่วง
ปกติ บนถนนสาย 24 และถนนสายรองในชุมชน มีข้อมูลในเบ้ืองต้น และข้อเสนอให้ต้องมีการประสาน เวที
เตรียมความพร้อมในการรับมือร่วมกัน โดยหน่วยงาน องค์กรของภาค อปท.ที่มีบทบาทภารกิจสําคัญที่อยู่ใกล้
กับประชาชน จะต้องเข้ามาเป็นแกนหลักในการดําเนินงาน หาแนวทางการทํางานรณรงค์และเฝ้าระวังในพ้ืนที่
ของตนเอง โดยได้นํามติ ข้อตกลงร่วมกันไปดําเนินงานในพ้ืนที่ ดังน้ี 
 
แนวทางการดําเนินงานป้องกันและแก้ไข 

- แต่ละพ้ืนที่ ตําบล ชุมชนจัดทําป้ายการณรงค์ต้องปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 



- ประสานขยายถนน เพ่ิมช่องการจราจร และติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างตามทางแยกทางร่วม ทางโค้ง 
และตีเส้นแบ่งการจราจรให้ชัดเจนมากขึ้น 

- จัดต้ังด่านบริการประชุมชน และตั้งด่านจุดตรวจบนถนนสาย 24 และถนนในชุมชน 
- จัดให้มีเวทีประชาคมในตําบล ชุมชน เพ่ือกําหนดมาตรการ ข้อตกลงในการควบคุมตามกฎหมาย

ด่ืม เมาแล้วห้ามออกจากพ้ืนที่ชุมชน 
- ผู้นําชุมชนมีการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายในการร่วมรณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย และให้ อป.

พร.ต้องปฏิบัติตามคําสั่ง 
 ก่อนเทศกาลสงกรานต์ 
 
ปฏิทินกําหนดการในพ้ืนที่ เดือนมี.ค.-10 เม.ย.2555 

- 21 มี.ค.2555 จัดเวทีประชาคม เพ่ือเตรียมความพร้อมและได้แผนการดําเนินงานในพ้ืนที่ 
- 4 เม.ย.2555 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เวทีประชาคมถนนสาย 24 ปลอดภัย ที่โรงแรมทองเพกา เพ่ือให้

เกิดการเรียนรู้แลกเปลี่ยนในแผนการดําเนินงานในแต่ละพ้ืนที่ นําไปสู่แนวทางการดําเนินงาน
รณรงค์ เฝ้าระวังแบบมีส่วนร่วม ลดอุบัติเหตุบนถนนสาย 24  

- มีการรณรงค์สร้างความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนัก การมีส่วนร่วมของชุมชน ประชาชน
ผู้ใช้รถ ใช้ถนน และประชาสัมพันธ์สื่อสารข้อตกลง มติประชาคมของพ้ืนที่ควบคู่กับการบังคับใช้
กฎหมาย 

ระหว่างเทศกาลสงกรานต์ 10-17 เม.ย.2555 
- แต่ละพ้ืนที่ดําเนินงานรณรงค์และเฝ้าระวัง โดยมีการต้ังด่านบริการประชาชน ด่านจุดตรวจ และ

จัดเก็บข้อมูล มีอาสาสมัครเฝ้าระวังภัย และสร้างความปลอดภัยในชุมชน 
หลังเทศกาลสงกรานต์ 18-30 เม.ย.2555 
- จัดเวทีสรุปบทเรียนตําบล 
- เวทีถอดบทเรียนจังหวัด 

การจัดการความเสี่ยง ระบบข้อมูล 
- คนอันตราย 
- จุดอันตราย 
- กิจกรรมอันตราย 
- พฤติกรรมด่ืมสุรา ขับขี่ในพ้ืนที่ 
- มาตรการ แนวทางในการชะลอความเร็ว 

การสื่อสารประชาสัมพันธ์ 
- มีการสื่อสารเช่ือมโยงกัน ของตํารวจ รพ.สต.อบต. ประชาชน โดยมีกระบวนการสื่อสารเนื้อหา 

ผ่านสื่อวิทยุชุมชน หอกระจายข่าว และป้ายประชาสัมพันธ์ 
กิจกรรมสร้างสรรค์ 

- การสืบสานประเพณีวัฒนธรรมในชุมชน 
- การรณรงค์และเฝ้าระวังภัยในชุมชน 
- จัดเวทีประชาคมในพ้ืนที่ 
- การประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูล ขอความร่วมมือประชาชนในพ้ืนที่ 
- ผลักดันให้เกิดแผนชุมชนปลอดภัยสู่แผนพัฒนาของ อปท. 



กติกา ข้อตกลง ประชาคม 
- แผนบูรณาการในชุมชน 
- มีมาตรการของชุมชน 
- มีการบังคับใช้ควบคู่ไปกับกฎหมาย 

เกิดกลไก คณะทํางาน 
- ผลักดันให้เกิด ศปถ.ใน อปท. และระดับอําเภอ ประกอบด้วย นายอําเภอ ผู้บริหาร อปท. ภาคี

เครือข่ายภาคส่วนต่าง ๆ ภาคส่วนประชาสังคมและภาคประชาชน 
เข้าร่วมเวทีการประชุมกลไก คณะทํางาน ภาคีเครือข่าย ฯ 5 จังหวัดอีสานล่าง ประชาคมถนน 24  

ชุมชนปลอดภัย  ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2555 วันที่ 4 เมษายน 2555  ณ ห้องประชุมโรงแรมทองเพกา  
อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ เป็นเวทีสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเปิดพื้นที่ปฏิบัติการพิเศษ ถนนสาย ๒๔ 
ปลอดภัย  มีการนําเสนอข้อมูล แลกเปลี่ยนเรียนรู้หาแนวทางมาตรการเฝ้าระวังและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต์ในพ้ืนที่ตนเองและบนถนนสาย 24  นํามาซึ่งได้เกิดมาตรการป้องกันการเฝ้าระวังป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนให้มากที่สุด ร่วมสร้างวัฒนธรรมถนนสาย 24 ปลอดภัย โดยมีกลไกและกระบวนการ
การจัดการตนเองของประชาชนในชุมชนแต่ละพ้ืนที่ และการบูรณาการร่วมกันหน่วยที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มแข็ง 
ให้เป็นไปตามนโยบาย ข้อสั่งการ ที่หนุนเสริมทําแผนแบบบูรณาการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 2555 ภายใต้คําขวัญว่า “สงกรานต์ปลอดภัย ตายเป็นศูนย์” ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง
ไว้ และนําไปเป็นแนวทางการดําเนินงานในแต่พ้ืนที่ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาของ อบต.บ้านชบ 

  
  

เข้าร่วมเวทีการประชุมสรุปบทเรียนประชาคมถนน 24  ชุมชนปลอดภัย พ้ืนที่อําเภอปราสาท และ
อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์  ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2555  วันที่ 24 เมษายน 2555  ณ ห้องประชุมสุข
บท ช้ัน 2 ที่ว่าการอําเภอปราสาท อ.ปราสาท จ.สุรินทร์  เป็นเวทีการประชุมสรุปบทเรียนประชาคมถนน 24  
ชุมชนปลอดภัย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2555 (พ้ืนที่อําเภอปราสาท และอําเภอสังขะ) จังหวัดสุรินทร์ 
เพ่ือให้ได้ข้อมูล องค์ความรู้ บทเรียนและประสบการณ์ในการทํางาน นําไปเป็นแบบอย่างการทํางานป้องกัน
และเฝ้าระวังภัยอุบัติเหตุให้กับพ้ืนที่อ่ืน ๆ ต่อไป   

จากกระบวนการท่ีอบต.บ้านชบ ได้เข้าร่วมกระบวนการการขับเคลื่อนกับประชาคมถนน 24 
ปลอดภัย ได้มีการเรียกประชุมในหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ผู้นําชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน อปพร. รพ.สต. ประชุมร่วมกัน

เพ่ือวางแผนการทํางาน และได้แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยใช้นโยบาย ข้อสั่งการจากผู้ว่าราชการจังหวัด 
นายอําเภออําเภอ และสอดคล้องกับนโยบายของส่วนกลาง เข้าร่วมเวทีประชาคมของระดับภาค และเวที

ประชุมภาคีเครือข่าย ฯ เกิดมาตรการร่วมกันและเป็นแนวทางในการดําเนินงานของตําบลบ้านชบ และมี
ประชุมซ้อมแผนการเกิดอุบัติเหตุก่อนเทศกาลสงกรานต์ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน 

ประชุมวางแผนร่วมกับชาวบ้าน อปพร.ก่อนถึงวันมีจุดบริการ 3 จุด มีเจ้าหน้าที่ของอบต. และ
อาสาสมัครจัดอบรมให้ความรู้ในการจัดเตรียมเพ่ือช่วยชีวิตข้ันพ้ืนฐาน  และมีการซักซ้อมก่อนถึงเทศกาล 
ทบทวนความรู้ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานก่อนมีการดําเนินงานในพ้ืนที่ ได้มีการประชุม คณะทํางาน ผู้นําชุมชน 
อปพร. เพ่ือกําหนดแผนการดําเนินงานกิจกรรม โดยไม่รอหนังสือจากส่วนกลาง  โดยมีเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ 
อบต. กู้ชีพ อปพร. และผู้นําชุมชน เข้าไปฝึกอบรมทบทวนความรู้เร่ืองความปลอดภัยทั้งในภาคทฤษฎีและ



ภาคปฏิบัติ เก่ียวกับการช่วยเหลือผู้ประสบภัย การปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น การฝึกระเบียบวินัย ซึ่งจะมีวิทยากร

มาให้ความรู้จากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  เจ้าหน้าที่ตํารวจ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.) 
โรงพยาบาลชุมชน  สํานักงานขนส่งจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

การวิเคราะห์ข้อมูลการคิดเชิงระบบ  อําเภอสังขะ ฝ่ายปกครอง คณะผู้บริหาร อบต. เจ้าหน้าที่

ตํารวจ ผู้นําชุมชน อปพร. อสม. และเจ้าหน้าที่ รพ.สต. นํานโยบาย ข้อสั่งการจากส่วนกลางมาประชุมและได้

ร่วมกันหาแนวทางในการป้องกันเหตุในเทศกาลสงกรานต์ ผ่านเวทีประชาคมระดับจังหวัด ระดับอําเภอ ระดับ
ท้องถิ่น และเวทีประชาคมในชุมชน  ความสอดคล้องกับนโยบายจากส่วนกลางและนโยบายจังหวัด ท้องถิ่น/
ชุมชน  แต่ยังไม่เป็นรูปธรรมในเชิงกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย   

เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับนโยบายจากส่วนกลางและนโยบายท้องถ่ิน/ชุมชน  จึงได้นําแนวทาง

ความคิดมาเป็นนโยบายสู่การปฏิบัติ ได้ดังน้ี  
1.  ประชาสัมพันธ์อย่างเข้มข้น โดยผู้นําชุมชนทุกหมู่บ้าน ให้ผู้ปกครองตักเตือน สอดส่อง บุตรหลาน

ของตนเองอย่างใกล้ชิด 
2. จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ในพ้ืนที่ เช่น งานวันผู้สูงอายุ บวชภาคฤดูร้อน เพ่ือดึงให้ผู้คนอยู่ในพ้ืนที่ของ

ตนเอง 
3. ประชาสัมพันธ์ผ่านทางวิทยุอย่าง ป้ายประชาสัมพันธ์ต่อเน่ืองและให้ความรู้ผ่านสื่อต่างๆ และมี

การทํางานรณรงค์เพ่ือประชาสัมพันธ์จุดเสี่ยง 
  
4. ร่วมกันควบคุมวัยรุ่นให้ขับขี่รถจักรยานยนต์ เฉพาะหมู่บ้านของตนเองไม่ให้ออกมาถนนหลัก 
   

ผลลัพธ์ของการดําเนินงาน  
ในเชิงของการจัดการด้านบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบที่มีความชัดเจน ดังน้ี 
อบต. (คณะผู้บริหาร /เจ้าหน้าท่ี) 
- ให้การสนับสนุนกระบวนการทํางานของบุคลากรในพ้ืนที่ 
- สนับสนุนงบประมาณดําเนินงาน และให้คําแนะนํา แนวทางการดําเนินงาน 
- อํานวยความสะดวกสถานที่ จุดต้ังด่านบริการ และอุปกรณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ 
- จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
- ติดต้ังไฟแสงสว่างบริเวณให้บริการ จุดตรวจ 
- สนับสนุนค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
เจ้าหน้าท่ีตํารวจ 
- กวดขันการบังคับใช้กฎหมาย ให้ปฏิบัติตามกฎจราจร 
- อํานวยความสะดวกในการเดินทางแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน 
- ตรวจวัดแอลกอฮอล์และดําเนินคดีทุกราย เช่น เมาแล้วขับ 
- ประสานความร่วมมือกับ อปพร. เพ่ือป้องกันการอาชญากรรม ความรุนแรง ทะเลาะวิวาท   
- ตรวจจับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร เช่น แซงในที่คับขัน ความเร็วเกินกําหนด ไม่มีใบอนุญาตขับข่ี 
- ดูแลความสงบเรียบร้อย และป้องกันเหตุอย่างทันท่วงที 



เจ้าหน้าท่ี อปพร. 
- ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในการอํานวยความสะดวกและชะลอรถที่มาด้วยความเร็วสูง 
- ดูแล อํานวยความสะดวก จัดการไม่ให้รถติดในเขตชุมชน 
- ตรวจตราความสงบเรียบร้อยร่วมกันเจ้าหน้าที่ตํารวจ 
- ให้บริการในการแนะนํา บอกเส้นทางแก่ผู้เดินทางทั่วไป 
เจ้าหน้าท่ี รพ.สต. และ อสม. 
- สนับสนุนบุคลากรทางการสาธารณสุขและให้บริการดูแลสุขภาพ 
- สนับสนุน และเวชภัณฑ์ยา   
- ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุในเบ้ืองต้นและดูแลประสานส่งต่อหน่วยงานสาธารณสุข 
ผู้นําชุมชน (ส.อบต. ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ) 
- ประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวอย่างเข้มข้น ก่อนและระหว่างเทศกาลสงกรานต์ 
- ประชุมลูกบ้าน เพ่ือหนุนเสริมนโยบายของท้องถิ่น และหามาตรการชุมชนเพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติ

ของชุมชนต่อไป 
- มอบหมายหน้าที่ให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง เพ่ือวางแผนการทํางานในหมู่บ้าน โดยมีการต้ังจุดตรวจใน

ชุมชนเพ่ือลดจํานวนรถจักรยานยนต์เข้ามาในถนนเส้นหลัก 
- ประสานขอความร่วมมือและกําชับผู้ปกครอง ให้ดูแลบุตรหลานของตนเองในช่วงเทศกาลสงกรานต์

ไม่ให้ขับรถจักรยานยนต์ออกมาถนนใหญ่ 
- จัดกิจกรรมงานสร้างสรรค์ ในชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของชาวบ้านทุกคนในชุมชน 
  
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านชบ   ได้มีการสรุปผลการดําเนินงาน และเข้าร่วมประชุมสรุปบทเรียน

ของประชาคมถนนสาย 24 ปลอดภัย  เพ่ือนําไปสู่การเตรียมการรองรับและมีแผนงานโครงการ งบประมาณที่
ชัดเจนในสงกรานต์ปี 2556 ให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมและสามารถป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ลดผู้บาดเจ็บ
และเสียชีวิตเป็นศูนย์  ให้ประชาชนผู้ใช้รถ ใช้ถนนได้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  โดยประชาชนใน
ชุมชนและผู้ใช้รถใช้ถนนมีความตระหนักระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนได้รับความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการใช้
รถใช้ถนนในเส้นทางถนนสาย 24 ถนนในชุมชน และถนนเส้นทางอ่ืนๆที่ใช้ในการคมนาคมมากขึ้น  และ 
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเชิงคุณภาพ คือ การดําเนินงานแผนงานกิจกรรมโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต์ปี 2555 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2555  ไม่มีผู้เสียชีวิต ลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประชาชนท่ีสัญจรไปมามีความปลอดภัย ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในชุมชน
และประชาชนผู้สัญจร ผลลัพธ์เชิงปริมาณ คือ มีการเกิดอุบัติเหตุในชุมชนจํานวน 1 คร้ัง ไม่มีการส่งต่อ
โรงพยาบาล มีการเกิดอุบัติเหตุบนถนนสาย 24 จํานวน 5 ครั้ง มีการส่งต่อโรงพยาบาลจํานวน 2 ราย จากการ
สอบถามข้อมูลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาการเกิดอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บ และผู้เสียชีวิตลดลงประมาณ 85 %    

งบประมาณในการการดําเนินงาน  การจัดสรรใช้จ่ายเงินงบประมาณและทรัพยากรท่ีเกี่ยวข้องในการ
ต้ังจุดตรวจ จุดให้บริการ ในกิจกรรมการรณรงค์ป้องกัน เฝ้าระวังปัญหาอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 
2555 ขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านชบ  มีความคุ้มค่า  เพราะจากการทํางานแบบมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย
ในระดับพ้ืนที่ ระดับอําเภอและภาคีเครือข่าย พบว่าปัญหาอุบัติเหตุในช่วงสงกรานต์ และการต้ังด่านและจุด
บริการประชาชนในพ้ืนที่  มีแนวโน้มเกิดผลลัพธ์ของกลไก และกระบวนการการทํางานแบบมีส่วนร่วมของ
กลไกและชุมชนที่ดีขึ้นจากปี 2554  เพราะเป็นการกระตุ้นเตือน การเฝ้าระวัง ลดการการประมาทในการใช้รถ



ใช้ถนนมากขึ้น และลดจํานวนผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรหรืออ่ืนๆได้   ส่งผลให้ประชาชนผู้ใช้รถและใช้ถนนมี
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

    
แนวทางสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนในชุมชนอย่างย่ังยืน มีดังนี้ 
1. การทํางานต้องเช่ือมประสานควบคู่กับการบังคับใช้ระเบียบ กฎหมาย สอดคล้องกับมติประชาคม 

ข้อตกลงของชุมชนอย่างจริงจัง 
2. สร้างข้อตกลง และผลักดันเป็นนโยบายสาธารณะสู่การปฏิบัติของชุมชนร่วมกัน 
3. มีการจัดการที่ในเรื่องของบทบาทหน้าที่ของแต่ละภาคีเครือข่ายให้ชัดเจน และการดําเนินงาน

อย่างต่อเน่ืองไม่รอเฉพาะแต่ช่วงเทศกาลเท่าน้ัน 
4. มีการขยายกรอบการทํางาน และผลจากถนนสาย 24 สู่ถนนเส้นอ่ืนๆ และให้ครอบคลุมถนนใน

ชุมชน 
5. ประสาน สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน โดยมีการผลักดันให้เกิดกลไก กระบวนการ

ทํางานแบบสหวิชาชีพถนน 24 ให้เกิดความย่ังยืน และมีแผนการดําเนินงานอย่างชัดเจนในเรื่อง
บุคคล แผนงานและงบประมาณ 

6. ต้องปักธงเป้าหมายในการทํางานร่วมกันแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนสู่เป้าหมายอย่างจริงจัง 
 
 อบต. บ้านชบ มีการประชุมและวางแผนการทํางานร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง กําหนดมาตรการ 

แนวทางการทํางานร่วมกัน สนับสนุนกระบวนการทํางานในชุมชน ผู้นําชุมชนมีการประชาสัมพันธ์ รณรงค์และ
ขอความร่วมมือกับชุมชนอย่างต่อเน่ือง  เจ้าหน้าที่ตํารวจ อปพร. ร่วมดูแลความปลอดภัย และบังคับใช้
กฎหมาย รพ.สต. สนับสนุนบุคคลากรทางการแพทย์มาร่วมประจําจุดตรวจ จุดบริการ ในการดูแลบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานและช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุบัติเหตุ 

 
งบประมาณที่ใช้ในการดําเนินกิจกรรมการต้ังจุดตรวจจุดบริการ  

งบประมาณค่าใช้จ่ายในการดําเนินการต้ังจุดตรวจจุดบริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านชบเป็นผู้รับผิดชอบหลัก โดย อบต.บ้านชบ ได้มีการจัดแผนงานกิจกรรมโครงการและงบประมาณรองรับ
การทํางาน ไว้ในงบประมาณประจําปีงบประมาณ  ที่ได้บรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณปี 2555 ของ อบต.
บ้านชบ  จํานวนงบประมาณรวม 75,000  บาท มีรายละเอียดการใช้จ่ายดังน้ี 

 1. ค่าเบ้ียเลี้ยงเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานรวม               40,000  บาท 
 2. ค่าไฟฟ้า จํานวน 3 จุดรวม                           3,000  บาท 
 3. ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์รวม                      3,000  บาท       
 4. จัดสรรให้หมู่บ้านในการบริหารเร่ืองด่านรองในหมู่บ้าน 11 หมู่บ้านรวม    22,000   บาท 
 5. ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืมเจ้าหน้าที่ประจําด่านตรวจรวม    7,000  บาท       

 
 
 
สนับสนุนจากองค์กรภาคีเครือข่ายในการดําเนินกิจกรรม 

 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านชบได้รับความร่วมมือจากผู้นําชุมชน ในการจัดเวทีประชาคม 
ทําความเข้าใจและมีข้อตกลง มาตรการในชุมชนในการดูแลป้องกันอุบัติเหตุ ป้องกันภัย ความรุนแรง และร่วม



การรณรงค์ ร่วมป้องกัน ร่วมให้บริการในจุดตรวจ จุดบริการ ได้การสนับสนุนจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่
เก่ียวข้อง ได้แก่ สถานีตํารวจภูธรอําเภอสังขะ  ได้สนับสนุนเจ้าหน้าที่ตํารวจ เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ในการกวดขัน
การบังคับใช้กฎหมาย ให้ปฏิบัติตามกฎจราจร อํานวยความสะดวกในการเดินทางแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน  ตรวจวัด
แอลกอฮอล์และดําเนินคดีทุกราย เช่น เมาแล้วขับ และ ประสานความร่วมมือกับ อปพร. จัดการด้านจราจร
และป้องกันการอาชญากรรม ความรุนแรง ทะเลาะวิวาท  ได้การสนับสนุนบุคลากรด้านสาธารณสุข จาก รพ.
สต.บ้านชบ สสอ.สังขะ และรพ.สังขะ และกระบวนการหนุนเสริม สื่อรณรงค์จากเครือข่ายประชาคมองค์กรงด
เหล้า รวมถึงข้อสั่งการ นโยบายในระดับอําเภอและจังหวัดที่ทําให้เกิดความร่วมมือมากข้ึน 
  
มาตรการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 7 วันอันตราย องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านชบ   
 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านชบ ได้ดําเนินการต้ังจุดตรวจจุดบริการประชาชน เพ่ือป้องกันและแก้ไข

ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสายหลัก ถนนสายรอง และการให้บริการประชาชนท่ีเดินทางสัญจรไปมาให้

เกิดความสะดวก ปลอดภัยในการเดินทาง โดยได้มีมาตรการ ในการป้องกันและแก้ไข ลดปัญหาอุบัติเหตุทาง

ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2555 ให้เกิดประสิทธิภาพ มีดังน้ี 
มาตรการด้านบริหารจัดการ 
มาตรการด้านการบริหารจัดการในพ้ืนที่ อบต.บ้านชบ ได้มีการนําข้อมูล คําสั่งการ นโยบายของ

รัฐบาล โดยกระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข สํานักงานตํารวจแห่งชาติ และสํานักงานเครือข่าย
องค์กรงดเหล้า ตลอดจนนโยบายของจังหวัด อําเภอ และกระบวนการหนุนเสริมจากภาคีเครือข่ายประชาคม
งดเหล้า ประชาคมถนน 24 ปลอดภัย คณะผู้บริหาร  ได้มีการประสานการดําเนินงานร่วมกับอําเภอสังขะ โดย 
นายศุภักษร ตระกูลศิริ นายก อบต.บ้านชบ นายจวง ศิลาจันทร์ รองนายกฯ นายธนากร อินตา เจ้าหน้าที่
วิเคราะห์แผนงานและนโยบาย ฯ จ.ส.อ.วิมล ท่อนแก้ว ผู้รับผิดชอบแผนงานโครงการ ฯ เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการร่วมกับภาคีเครือข่าย  โดยนําแนวคิด แผนงานเดิมที่มีการดําเนินงานเป็นประจําทุกปี มาบูรณาการ
กับข้อสั่งการ นโยบาย และแนวทางใหม่ที่ได้จากการเข้าร่วมกับกระบวนการประชาคมถนนสาย 24 ปลอดภัย 
มาดําเนินการต้ังจุดตรวจจุดบริการประชาชนในการสัญจรผ่านไปมาในช่วงเทศกาลสงกรานต์  เพ่ือรณรงค์
สร้างความร่วมมือในชุมชนในการป้องกันแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในพ้ืนที่  

มีการเชิญหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมาเข้าประชุมร่วมกัน ได้แก่ เจ้าหน้าที่ตํารวจ รพ.สต. กํานัน 
ผู้ใหญ่บ้าน  ส.อบต. อสม อปพร. ในการวางแผนการต้ังจุดตรวจจุดบริการในช่วงเทศกาล และได้แต่งต้ัง
คณะทํางานรับผิดชอบในการปฏิบัติงานในการต้ังจุดตรวจจุดบริการโดยมีนายก อบต.บ้านชบ เป็นประธาน 
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2555    

จากการสัมภาษณ์ นายศุภักษร ตระกูลศิริ นายก อบต.บ้านชบ ได้มีแนวทางการสนับสนุน การ
จัดสรร/ใช้งบประมาณ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายใช้การปฏิบัติตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนนของ
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านชบ ซึ่งได้มีการมอบหมายให้นายจวง  ศิลาจัทร์ รองนายก ฯ จ.ส.อ.วิมล ท่อน
แก้ว และนายธนากร อินตา เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนงาน เป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการร่วมกับ ปลัด 
อบต.บ้านชบ และภาคีเครือข่ายผู้นําชุมชนและหน่วยงานอ่ืนๆ       

พ้ืนที่จุดบริการประชานชน อบต. บ้านชบ จะเป็นช่วงแบ่งเบารถไปยังจังหวัดต่างๆ คืออุบลราชธานี 
และศรีสะเกษ การให้บริการของจุดบริการประชาชน อบต.บ้านชบ ได้แก่ การบริการพักรถ หลับนอน การให้
ข้อมูล การบริการสอบถามเส้นทาง อํานวยความสะดวกแก่ประชาชน ในแต่ละวันจะมีเจ้าหน้าที่มาประจํา ณ 
จุดบริการแบ่งเป็น 2 กะ ช่วงกลางวันเวลา 06.00 - 18.00 น.และกลางคืนเวลา 18.00 – 06.00 น. เป็น



เจ้าหน้าที่จาก อบต. 6 คน (เป็นพนักงาน ลูกจ้างประจํา และสมาชิก อบต. ไม่ใช่ อปพร.) รวมเจ้าหน้าที่จาก
ส่วนอ่ืนๆ อีก รวมแล้วประมาณเกือบ 20 คน ซึ่งเจ้าหน้าที่ของ อบต. จะได้รับค่าเบ้ียเลี้ยงคนละ 200 บาท มี
ป้ายบอกก่อนจะถึงจุดบริการจะมีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายเตือนในจุดที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ เช่น 
“เนินอันตราย โปรดระวัง” นอกจากการให้บริการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนแล้วภายในจุดบริการยังมี
การเปิดเคร่ืองเสียงประชาสัมพันธ์ เปิดเพลงให้ผู้ขับขี่ฟัง และการทําแผ่นพับแจกแก่ผู้ขับข่ี มีเน้ือหาเก่ียวกับ
การเมาแล้วขับและง่วงแล้วขับ นอกจากนี้ในหมู่บ้านยังให้ผู้ใหญ่บ้านทําการประชาสัมพันธ์ และสกัดไม่ให้คน
เมาออกมาถนนหลักเพ่ือป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เมื่อมีปัญหาเกิดข้ึนให้รายงานนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านชบทันที ผู้มาใช้บริการส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบของบริการสอบถามทาง การพักด่ืมน้ํา พักรถ ก็มี
บ้าง กรณีที่มีอุบัติเหตุเกิดข้ึนเบ้ืองต้นเจ้าหน้าที่ในจุดบริการจะดูแลเองแต่ถ้าหนักเกินความสามรถก็จะแจ้ง
ประสานไปทางโรงพยาบาลสุรินทร์ให้ทําการช่วยเหลือต่อไป  

โดยมีเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันช่วงเวลา ซึ่งองค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านชบได้แบ่งจุดตรวจจุดบริการออกเป็น 2 จุด ได้แก่  
  คือ จุดตรวจหลักบนถนนสาย 24 บริเวณป้อมตํารวจทางหลวง (ข้างร้านอาหารดาบยะ) จํานวน 1 จุด  

จุดตรวจสายรอง บริเวณบ้านโพนชาย ม.5 ตําบลบ้านชบ อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ จํานวน  1 จุด  และมี
การต้ังจุดตรวจภายในหมู่บ้าน จํานวน 7 จุด ได้แก่ จุดตรวจบ้านไทยสมบูรณ์ หมู่ 2 , จุดตรวจบ้านศาลา หมู่ 3 
,จุดตรวจบ้านชําสมิง หมู่ 4 ,จุดตรวจบ้านตะกอยอด หมู่ 6 ,จุดตรวจบ้านศาลาสามัคคี หมู่ 8 , จุดตรวจบ้าน
พูนทราย หมู่ 9 , จุดตรวจบ้านหนองโพน หมู่ 10 

การเลือกต้ังจุดตรวจของ อบต.บ้านชบ มีปัจจัยความสําคัญ คือความปลอดภัยของประชาชนในชุมชน 
และประชาชนผู้สัญจรไปมาในเขตพ้ืนที่ตําบลบ้านชบและใกล้เคียง  และเพ่ือบริการ อํานวยความสะดวก 
ควบคุม ป้องกันและดูแลความปลอดภัยของคนในชุมชนและผู้ใช้รถใช้ถนนเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดย
มีการกําหนดจุดต้ังด่านจุดตรวจ ต้ังจุดตรวจหลักบนถนนสาย 24 บริเวณป้อมตํารวจทางหลวง (ข้างร้านอาหาร

ดาบยะ) จํานวน 1 จุด และหน้าที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านชบ จํานวน 1 จุด ต้ังจุดตรวจสายรอง 
บริเวณบ้านโพนชาย ม.5 จํานวน  1  จุด ต้ังจุดตรวจภายในหมู่บ้าน จํานวน 7 จุด ได้แก่ จุดตรวจบ้านไทย

สมบูรณ์ หมู่ 2 , จุดตรวจบ้านศาลา หมู่ 3 ,จุดตรวจบ้านชําสมิง หมู่ 4 ,จุดตรวจบ้านตะกอยอด หมู่ 6 ,จุด
ตรวจบ้านศาลาสามัคคี หมู่ 8 , จุดตรวจบ้านพูนทราย หมู่ 9 , จุดตรวจบ้านหนองโพน หมู่ 10 ต้ังศูนย์วิทยุ

สื่อสารประจําที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านชบ  เพ่ือสื่อสารระหว่างจุดตรวจในพ้ืนที่ทั้ง 9 จุด ในการ
รับแจ้งเหตุการณ์ต่างๆ และประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในการช่วยเหลือ ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วง

เทศกาล ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการโดยรวมท้ัง 2 จุด จํานวนประมาณ 50 นาย  และในจุดตรวจในหมู่บ้านอีก 7 
จุดกว่า 50 นาย       

มาตรการด้านการบังคับใช้กฎหมาย  
อบต.บ้านชบ ได้มีการประสานความร่วมมือกับ สภ.สังขะ ในการเข้ามาร่วมดูแล ป้องกันระงับเหตุ   

และได้มีการประชุมทําความเข้าใจกับผู้นําชุมชน ประชาชนในพ้ืนที่  และได้ออกประชาสัมพันธ์ทําความเข้าใจ

ในพ้ืนที่  ตลอดจนถนนสาย 24 ได้ถูกยกให้เป็นพ้ืนที่พิเศษในการทํางานรณรงค์เพ่ือลดการเกิดอุบัติเหตุ ลด
ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ทําให้เกิดกระแส เกิดการต่ืนตัวของประชาชนในพ้ืนที่ให้ความสนใจและให้ความร่วมมือ 



จึงทําให้การบังคับใช้กฎหมายควบคู่ไปกับมติ ข้อตกลงของชุมชนเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ แม้ว่าจะไม่ได้
เต็มที่ แต่ก็ได้ส่งผลทําให้การเกิดอุบัติเหตุในพ้ืนที่ อบต.บ้านชบลดลงอย่างชัดเจน 
 มาตรการด้านสังคม 

อบต.บ้านชบ ได้มีการขอความร่วมมือกับประชาชนในชุมชน  ในการบังคับใช้กฎหมายควบคู่ไปกับมติ 
ข้อตกลงของชุมชน  จากการได้สัมภาษณ์ ตํารวจ และอปพร. ที่รับผิดชอบในพ้ืนที่ และเป็นเจ้าหน้าที่ชุด

ปฏิบัติการในจุดด่านตรวจ จุดบริการประชาชน ได้ให้ความคิดเห็นว่า  ข้อดีของจุดตรวจหรือบริการถือเป็นการ

ป้องปราม ชะรอความเร็วรถ แต่เสนอให้ทําอย่างจริงจังต่อเน่ือง สม่ําเสมอ ไม่ใช่ทําแค่ช่วงเทศกาลเท่าน้ัน ใน
เร่ืองของการลดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ควรดําเนินการอย่างเข้มแข็งให้เป็นวาระแห่งชาติ แม้จะถูกมองว่าเป็น

นโยบายเฟ้อฝัน เป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ จะให้ดีควรควรจัดอบรมให้ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับการใช้รถใช้

ถนนโดยมุ่งเป้าหมายไปที่เด็กและเยาวชนไม่ใช่ทําแค่กับเจ้าหน้าที่เท่าน้ัน การรณรงค์ให้ความรู้จะต้องไล่ลงมา

จากระดับประเทศ จัดลําดับความสําคัญให้ชัดเจน มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจน ไม่หวังรอแต่กับหน่วยงาน

ราชการเท่าน้ัน สําหรับรูปแบบการบริการใหม่ๆ ทาง อบต. บ้านชบก็คิดจะทําแต่ยังไม่ได้ดําเนินการเพราะยัง

ไม่มีความพร้อม  และผลักดันให้เกิดการประชาคมในชุมชน มีข้อตกลงเป็นมาตรการในชุมชนจะได้ผลมกกว่า

การบังคับใช้กฎหมายอย่างเดียว และที่สําคัญทําให้มาตรการทางสังคมได้ผล ก็คือ การที่มีคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
และผู้นําชุมชนที่ให้ความสําคัญในการดําเนินงานและติดตาม   
   
 

มาตรการด้านวิศวกรรมจราจร 
อบต.บ้านชบ ยังไม่มีมาตรการในส่วนน้ี  เพราะจากการสอบถามกับคณะผู้บริหารท้องถิ่น พบว่า 

มาตรการดังกล่าว ต้องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบมาดําเนินการแก้ไขทั้งในถนนสายหลักและสายรอง เพราะเป็น

เรื่องที่ต้องใช้หน่วยงานหรือบุคคลที่เก่ียวข้องดูแลโดยเฉพาะเท่าน้ัน จึงจะสามารถแก้ไขได้ แต่หากจะให้อบต.
เข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ไขก็จะทําให้ปัญหาได้รับการแก้ไขได้มากข้ึน   

 
   มาตรการด้านประชาสัมพันธ์ 

             อบต.บ้านชบ ได้มีการประสาน ประชุมขอความร่วมมือและสนับสนุนให้ผู้นําชุมชน และส.อบต. ได้
มีการประชาสัมพันธ์ สนับสนุนให้ผู้นําชุมชนได้จัดเวทีประชุมประชาคมให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับทราบได้

เข้าใจถึงความสําคัญในการรณรงค์และตั้งจุดตรวจจุดบริการประชาชน และให้ประชาชนในพ้ืนที่เล่นนํ้า

สงกรานต์อย่างระมัดระวัง ไม่ด่ืมสุราแล้วขับ เพ่ือเป็นการสํานึกความตระหนักให้กับประชาชนในพ้ืนที่ ในส่วน
ของป้ายประชาสัมพันธ์ในการรณรงค์ในการเล่นสงกรานต์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายประชาคม

งดเหล้า สภ.สังขะ และประชาคมถนน 24 ปลอดภัย “สงกรานต์ปลอดภัย ตายเป็นศูนย์” และร่วมสร้าง
วัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนในชุมชน ซึ่งเป็นอีกช่องทางหน่ึงการในรณรงค์ ให้ผู้ใช้รถใช้ถนน โดยเฉพาะ

ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ได้สวมหมวกนิรภัยในขณะขับขี่และโดยสาร  ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้มีการเล่นนํ้า

สงกรานต์ตามประเพณีที่ดีงามมีคุณค่า สนุกปลอดภัยและคํานึงถึงความปลอดภัยของตนเองและผู้อ่ืน   
มาตรการด้านบริการการแพทย์ฉุกเฉิน กู้ชีพ กู้ภัย 



องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านชบ  ได้มีการประสานความร่วมมือกับ รพ.สังขะ สสอ.สังขะ รพ.สต.
บ้านชบ และหน่วยกู้ชีพในพ้ืนที่ มีการจัดเตรียมรถหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน อยู่ประจําในจุดตรวจจุด

บริการประชาชน เพ่ือเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุในพ้ืนที่ได้ทันเวลา   
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะของผู้บรหิารท้องถ่ิน 
 - อยากให้กระบวนการหนุนเสริมการจัดทําข้อมูลที่เป็นข้อมูลในเชิงสถิติของพ้ืนที่ทั้งในด้านการเกิด
อุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บ ผู้เสียชีวิตและสาเหตุ ปัจจัยของการเกิดอุบัติเหตุ ข้อมูลเชิงนโยบาย ข้อสั่งการ แนวทาง
หรือคู่มือการดําเนินงานที่ชัดเจนที่สามารถใช้ได้ทันท่วงที ในทุกเทศกาล  หรือสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน
ทางเว็บไซด์ได้เลย 

- มีการสนับสนุนในด้านงบประมาณ และสือ่รณรงค์ที่ทันต่อเวลาและต่อเน่ือง จะทําให้การดําเนินงาน
เกิดประสิทธิภาพได้อย่างเต็มที่ 
 -  อยากให้มีผูนํ้าชุมชน มาสลับทําหน้าที่ด่านตรวจ และมีหน่วยกู้ภัยตลอด 24 ช่ัวโมง 
 -  มีหน่วยชุดเคลื่อนที่เร็วเพ่ือระงับเหตุ หรือช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน บนถนน
สาย 24 และในถนนสายรองชุมชน 
 
 ข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าท่ีระดับปฏิบัติการ 
  -   อยากให้มีการดูแลด้านสวัสดิการผู้ปฏิบัติงานให้เพียงพอทั้งเบ้ียเลี้ยงและอาหาร 
 -    ต้องการเจ้าหน้าที่ตํารวจ  บุคคลการทางการแพทย์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และผู้นําชุมชน 
มาร่วมปฏิบัติงานในด่าน หรือจุดบริการในทุกวันและเต็มจํานวน 

-   ให้มีการรณรงค์มากกว่าน้ี และมีการแบ่งหน้าที่ให้ดี ใหม้ีความชัดเจน ให้เข้มงวด อุปกรณ์ในการ
ปฐมพยาบาล 
  

ข้อเสนอแนะผูใ้ช้รถใช้ถนน 
- รณรงค์การขับขี่ควรงดด่ืมสุรา ให้มีการประชาสัมพันธ์ทางส่ือ หลากหลายสื่อ และให้มนีโยบายใน

การตรวจวัดความเร็ว และตรวจจับเมาแล้วขับ  
- ควรมีบริการนวดให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน และประชาชนผู้เดินทางผ่านไป-มา  เมื่อมาจอดพักรถ มี

การจุดเพ่ือผ่อนคลาย  
- อยากให้มีนโยบายให้เข้มงวด โดยเน้นการป้องกันมากว่าการแก้ไข 
- ควรมีการปรับปรุงสภาพถนนขลุขระ ไฟส่องสว่าง   
- การต้ังด่านควรมีป้ายเตือน ก่อนถึงด่านตรวจ เพ่ือให้ผู้ขับขี่เตรียมตัว ไม่ตกใจเวลาเจอด่าน 

  

 

 



กรณีศึกษา 

องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมพัฒนา  อ.ขุขันธ์  จ.ศรีสะเกษ 

สงกา  สามารถและคณะ 

 ในการศึกษาพ้ืนที่กรณีศึกษา ได้มีการกําหนดกลุ่มประชากรในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ผู้บริหารท้องถิ่น 
พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลกระแชง เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ ผู้ใช้รถใช้ถนน และประชาชนทั่วไป 
อําเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ  ประกอบด้วย 

1.กลุ่มผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  ประกอบด้วย   
   - นายก อบต.นิคมพัฒนา  
   - รองนายก อบต.นิคมพัฒนา 
   - เลขานุการนายก อบต.นิคมพัฒนา 
   - ประธานสภา อบต.นิคมพัฒนา 
   - ปลัด อบต.นิคมพัฒนา 
   - เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  2. กลุ่มเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ ประกอบไปด้วย 

- กํานันตําบลนิคมพัฒนา 
- ผู้ใหญ่บ้านในตําบลนิคมพัฒนา 
- ผู้ช่วยผู้ใหญบ้่านในตําบลนิคมพัฒนา 
- สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลนิคมพัฒนา 
- เจ้าหน้าที่ตํารวจในตําบลนิคมพัฒนา 
- เจ้าหน้าที่หมวดการทางหลวงชนบท 
- เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล 
- อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  
- อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.)  

  3. ผู้ใช้รถใช้ถนน ประกอบไปด้วย 
- ประชาชนที่มาใช้บริการจุดตรวจ/จุดบริการประชาชนตําบลนิคมพัฒนา  
- ประชาชนในพ้ืนที่ตําบลนิคมพัฒนา 

รูปแบบวิธีการในการศึกษา โดยใช้การสังเกต สัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่มแบบเฉพาะเจาะจง
กลุ่มผู้ที่มีหน้าที่เก่ียวข้อง กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน การศึกษาข้อมูลจากเอกสาร การใช้แบบสอบถาม และมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การสัมภาษณ์เชิงลึก การสัมภาษณ์เชิงลึกทีมวิจัยได้สร้างเครื่องมือในการสัมภาษณ์คือ แบบสอบถาม
โดยแยกเป็น 3 ชุด เพ่ือสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่   

1. กลุ่มผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง  
2. เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการในจุดบริการทั้ง 2 แห่ง  
3. ผู้ใช้รถใช้ถนน ผู้มาใช้บริการจุดตรวจ ประชาชนในพ้ืนที่ ประชาชนท่ีสัญจรไปมา  

ประเด็นการสัมภาษณ์ ได้แก่  ข้อมูลพ้ืนฐานตําบลกระแชง ชุดความรู้เชิงกระบวน ผลลัพธ์ของการ
ดําเนินกิจกรรม และงบประมาณท่ีใช้ในการดําเนินกิจกรรมการต้ังจุดตรวจจุดบริการ ตลอดจนการสนับสนุน



การองค์กรภาคีเครือข่ายในการดําเนินกิจกรรม เช่น คู่มือปฏิบัติการ การอบรมให้ความรู้ก่อนปฏิบัติการ วัสดุ
อุปกรณ์การต้ังจุดตรวจ และงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรม   

วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก ทีมวิจัยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ซึ่งจะประกอบด้วย ผู้สัมภาษณ์ 1 คน คนจดบันทึก 1 
คน และมีเคร่ืองบันทึกการสัมภาษณ์เพ่ือป้องกันผู้จดบันทึกไม่ทัน ได้แบ่งกลุ่มสัมภาษณ์ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 
กลุ่มผู้บริหารท้องถิ่น กลุ่มเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ และประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน  หลังจากการสัมภาษณ์เสร็จ 
กลุ่มวิจัยได้นําข้อมูลมาเรียบเรียง ตรวจสอบข้อมูลของผู้ให้สัมภาษณ์  วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล  และ
สรุปเป็นข้อมูลเบ้ืองต้น   

การสนทนากลุ่ม (Focus Group) การเก็บรวบรวมข้อมูลของประชาชนตําบลนิคมพัฒนา ได้มีการ
สนทนากลุ่มเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ซึ่งมีจํานวนมากและแยกสัมภาษณ์เชิงลึกเฉพาะคนที่มีบทบาทสําคัญ เช่น 
หัวหน้าชุด อปพร. ผู้กํากับการ หัวหน้าหมวดการทาง เป็นต้น การใช้วิธีการสนทนากลุ่มน้ีเพ่ือกระชับเวลาการ
เก็บข้อมูล และเป็นการแลกเปลี่ยนกับกลุ่มผู้ปฏิบัติการในระดับเดียวกันด้วย ทั้งน้ีการทํา Focus Group  จะ
แบ่งเป็นกลุ่มย่อย ๆ กลุ่มละประมาณ 4 – 6 คน และมีผู้ดําเนินการสนทนา 1 คน  โดยมีทีมวิจัยอีกส่วนหน่ึง
ทําการบันทึกข้อมูลลงในสมุดบันทึก  และเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการก็มีการสรุปข้อมูลให้ผู้เข้าร่วมเวทีฟัง 
จากน้ันนํามาสรุปเป็นข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนตามประเด็นคําถาม 

การเก็บข้อมูลจากเอกสาร ทีมวิจัยได้รวบรวมข้อมูลการดําเนินงานของ อบต. ที่เกี่ยวข้องการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ข้อมูลบริบทที่เก่ียวข้องกับอุบัติเหตุทางถนน รวมถึงเอกสาร หนังสือ บทความ 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ เพ่ือนํามาวิเคราะห์การดําเนินงานและผลที่เกิดขึ้น 

การสังเกตอย่างมีส่วนร่วม  วิธีการศึกษาอีกรูปแบบหน่ึงที่ทีมวิจัยได้ทําการเดินสํารวจกิจกรรมการ
ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในพ้ืนที่ อบต.นิคมพัฒนา และสังเกตพฤติกรรมการใช้รถ
ถนนในพ้ืนที่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตลอดจนการสังเกตรูปแบบการดําเนินกิจกรรมจุดตรวจจุดบริการและ
นวัตกรรมการต้ังจุดตรวจจุดบริหาร 

การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจากการดําเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการที่วางไว้ ทีมวิจัยได้
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจาะลึก สนทนากลุ่ม สังเกตอย่างมีส่วนร่วม และศึกษาเอกสารผลการดําเนินงานการ
ต้ังจุดตรวจจุดบริการ ปี 2554 จากน้ันทีมวิจัยก็ได้มาร่วมกันสรุปข้อมูล โดยการจําแนกประเภทข้อมูลเป็น
หมวดหมู่ตามกลุ่มผู้ให้ข้อมูล จากน้ันนําข้อมูลมาวิเคราะห์ควบคู่บริบทพ้ืนที่ตําบลนิคมพัฒนา อําเภอขุขันธ์ 
จังหวัดศรีสะเกษ    

ผลการศึกษา 
 การศึกษาโครงการสํารวจพ้ืนที่กรณีศึกษาการต้ังจุดตรวจ/จุดบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ กรณีถนนสาย 24 (จากเต็นท์ สู่เชิงรุก) โดยใช้แบบสัมภาษณ์เจาะลึก สนทนากลุ่ม 
และและศึกษาจากเอกสารสรุปผลการดําเนินงาน ประจําปี 2554  เป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมข้อมูลจาก 
ผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ ผู้ใช้รถใช้ถนน ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมพัฒนา  
อําเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ  ผู้ศึกษาได้นําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์  และได้นําเสนอผลการศึกษา โดยแบ่ง

ออกเป็น   ดังนี้ 
 

การศึกษาข้อมูลบริบทองค์การบริหารส่วนตําบลนิคมพัฒนา  อําเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ   
ข้อมูลพืน้ฐานสําคัญของท้องถ่ิน   



ประวัติตําบล  
ประวัติความเป็นมาของ  ตําบลนิคมพัฒนาเดิมที่เป็นเป็นนิคมสร้างตนเองปรือใหญ่ได้จัดต้ังนิคมเป็น

นิคมเมื่อปี พ.ศ. 2500 โดยผู้ปกครองเป็นผู้นําเพราะต้ังแต่ก่อนไม่มีผู้ใหญ่บ้านมีแต่ต้ังให้เป็นหัวหน้าเขตแต่ละ
ซอยซึ่งนิคมสร้างตนเองปรือใหญ่มีแต่ ซอย 0 , ซอย 1 , ซอย 2 , ซอย 3 , ซอย 4 , ซอย 5 , ซอย 6 , เขต 6 
, เขต 7 , เขต 8 , เขต 4 ตามลําดับ ซึ่งปีต่อมาประมาณปี พ.ศ.2512 ซึ่งหลังจากน้ันมาทางราชการได้มีการ
เปลี่ยนแปลงในการปกครองให้เลือกผู้ใหญ่บ้านให้ปกครองแบบแยกเป็นหมู่บ้านเป็น 12 หมู่ โดยแกนนําแต่ละ
หมู่จะต้องปกครองบ้านใครบ้านน้ัน ๆ เมื่อมีผู้นําบ้านแล้วก็ต้องมีการเลือกกํานันผู้นําสูงสุดภายในตําบล เมื่อรับ
การเลือกต้ังแล้วก็ได้ นายบุญสร้าง ทองเเพรว เป็นกํานันตําบลนิคมพัฒนา  ซึ่งมี นายเรื่อน ศรีมาศ และนาย
ยศ ทองแพรว เป็นสารวัตรกํานันต่อมาอีกระยะหน่ึงได้มีการแยกตําบลออกเป็นสองตําบลคือตําบลหนอง
ฉลอง แยกเพียงหมู่ 6 บ้านนิคมซอยกลาง คือนิคมเขต 10 บ้านนิคมซอยกลางส่วนของตําบลนิคมพัฒนา
นับต้ังแต่นิคมซอย 5 โดยการปกครองของท่านกํานัน บุญสร้าง  ทองแพรว ได้ปกครองเป็นกํานันในตําบลนิคม
พัฒนาเป็นเวลาหลายปีจนถึงปี พ.ศ. 2544  

นายบุญสร้าง ทองแพรว ได้หมดวาระการดํารงตําแหน่งเป็นกํานันตําบลนิคมพัฒนา จึงได้เลือกต้ัง
ใหม่ ซึ่งได้นายสวัสด์ิ แพงมา เข้ามารับตําแหน่งเป็นกํานันนิคมพัฒนาต่อเน่ืองจนถึงปี พ.ศ. 2548 ท่านก็ได้
เสียชีวิตตอนน้ันมีนายสมชาย บุญตา และ นายเดือน ยินสัย เป็นสาระวัตรกํานันของท่านต่อมากลางปี พ.ศ. 
2548 ที่ท่านได้เสียชีวิตก็ได้เลือกกํานันขึ้นมาใหม่ได้นายเนิน วงษ์ขันธ์ ได้เป็นกํานันแทนนายสวัสด์ิ แพง
มา ต่อมาอีกระยะเวลาแค่ 6 เดือน นายเนินก็หมอวาระในเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 ต่อจากน้ันก็ได้มีการ
เลือกกํานันคนใหม่ ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 ซึ่งตอนนั้นได้เลือกต้ังใหม่ภายในวันที่ 20 ก.ค. 
พ.ศ.2548 ได้นายเสวียน บุญตา เป็นกํานันตําบลนิคมพัฒนาคนต่อมาจนถึงปัจจุบันซึ่งเดิมแล้วนายเสวียน บุญ
ตา เคยเป็นรองนายกในปี พ.ศ. 2544 ซึ่งดํารงตําแหน่งรองนายกมา 4 ปี จนถึงปี พ.ศ. 2548 เดือนมิถุนายน 
พ.ศ. 2548 ได้หมดวาระการเป็นรองนายก นายเสวียน บุญตา ได้รับเลือกต้ังเป็นผู้ใหญ่บ้านของบ้านทุ่งตาล ใน
วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2548 ได้ดํารงตําแหน่งผู้ใหญ่บ้านเป็นเวลา 1 เดือนกับ 5 วัน ฉะน้ันตําแหน่งกํานัน
ว่างลง นายเสวียน บุญตา จึงได้ลงสมัครรับเลือกต้ังเป็นกํานันตําบลนิคมพัฒนาต้ังแต่วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 
2548 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันซึ่งมีนายสมชาย บุญตา และ นายเทศ แพงมา เป็นสารวัตรกํานันในปัจจุบัน 
 

สภาพท่ัวไป 
เดิมขึ้นอยู่กับตําบลปรือใหญ่ อําเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้แยกจากตําบลปรือใหญ่ยกฐานะเป็น 

ตําบลนิคมพัฒนา อําเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อปี 2540 ได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตําบลนิคม
พัฒนา 

สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีคลองส่งนํ้าจากห้วยศาลาผ่านภายในตําบล แหล่งนํ้าธรรมชาติ
ภายในตําบลมีหลายแห่งแต่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ตลอดทั้งปี แล้งและต้ืนเขินในหน้าแล้ง  

ลักษณะที่ต้ัง ขนาด และอาณาเขต ตําบลนิคมพัฒนา ต้ังอยู่ตอนใต้ของจังหวัดศรีสะเกษ และทางทิศ
ใต้ของอําเภอขุขันธ์ อยู่ห่างจากที่ว่าการอําเภอขุขันธ์ ประมาณ 11 กิโลเมตร โดยทางรถยนต์ โดยมีอาณาเขต
ติดต่อกับตําบลต่าง ๆ ที่ใกล้เคียง ดังน้ี คือ             

ทิศเหนือ ติดกับตําบลหนองฉลอง อําเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 
ทิศใต้  ติดกับตําบลตําบลปรือใหญ่  อําเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 
ทิศตะวันออก ติดกับตําบลตาอุด อําเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 
ทิศตะวันตก   ติดกับตําบลห้วยใต้ อําเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 



เนื้อที่ ตําบลนิคมพัฒนามีเน้ือที่ประมาณ 15,188   ไร่ หรือประมาณ 24.301   ตารางกิโลเมตร  
เขตการปกครอง ได้แบ่งออกเป็น 10 หมู่บ้าน ประกอบด้วยหมู่บ้าน  
หมู่ 1 บ้านนาละเวีย  จํานวนหลังคาเรือน  85 หลังคา จํานวนประชากร  349 คน 
หมู่ 2 บ้านสวายเพ็ง จํานวนหลังคาเรือน  72 หลังคา จํานวนประชากร  279 คน  
หมู่ 3 บ้านนิคมเขต 8  จํานวนหลังคาเรือน     116 หลังคา จํานวนประชากร  623 คน 
หมู่ 4 บ้านยางตากวย จํานวนหลังคาเรือน 129 หลังคา จํานวนประชากร  539 คน 
หมู่ 5 บ้านนิคมซอย 6 จํานวนหลังคาเรือน 112 หลังคา จํานวนประชากร  436 คน 
หมู่ 6 บ้านนิคมเขต 7  จํานวนหลังคาเรือน  93 หลังคา จํานวนประชากร  496 คน 
หมู่ 7 บ้านกวางขาว  จํานวนหลังคาเรือน 121 หลังคา จํานวนประชากร  535 คน 
หมู่ 8 บ้านนิคมเขต 5  จํานวนหลังคาเรือน  92 หลังคา จํานวนประชากร  339 คน 
หมู่ 9 บ้านทุ่งตาล จํานวนหลังคาเรือน  63 หลังคา จํานวนประชากร  288 คน 
หมู่ 11 บ้านหนองปลาดุก จํานวนหลังคาเรือน  85 หลังคา จํานวนประชากร  414 คน 
สรุปจํานวนประชากรในตําบลนิคมพัฒนา จํานวนประชากร 4,250 คน จํานวนหลังคาเรือน 805 

หลังคาเรือน  
เส้นทางการคมนาคม การเดินทางเข้าสู่ตําบล : จากอําเภอขุขันธ์ ด้วยเส้นทางหลวงจังหวัด 2167 

ระยะทาง 6 กิโลเมตร จะเข้าสู่พ้ืนที่ตําบลนิคมพัฒนา ถึงสี่แยกโคกตาล เลี้ยวซ้าย ตามเส้นทางหลวง 24 
ประมาณ 2 กิโลเมตร เลี้ยวขวาเข้าหมู่บ้านหนองปลาดุก เลี้ยวขวาเข้าองค์การบริหารส่วนตําบลนิคมพัฒนา 
 

โครงสร้างพื้นฐาน  
การคมนาคม/การจราจร  ตําบลนิคมพัฒนา มีเส้นทางคมนาคมที่ติดต่อได้กับตําบล/อําเภอใกล้เคียง 

ภายในท้องที่อําเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยทางรถยนต์โดยแบ่งเป็น 
การคมนาคมทางบก เน่ืองจากเป็นกลไกสําคัญประการหน่ึงในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ภายในประเทศ ทําให้การขนส่งทางรถยนต์ได้มีบทบาทเพ่ิมมากข้ึน ดังน้ัน องค์การบริหารส่วนตําบลนิคม
พัฒนา จึงตระหนักในการพัฒนาเส้นทางการจราจรให้มีความมั่นคงและสมบูรณ์ ตามนโยบายของจังหวัดเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยมีเส้นทางรถยนต์ที่สามารถใช้บริการได้ตลอดคือ  

1. ถนนสาดยางสายขุขันธ์ – โคกตาล (ถนน 2167) 
2. ถนนสายโชคชัย – เดชอุดม (ถนน 24) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพแสดง : เ ข ต พ้ื น ที่
ก า ร ป ก ค ร อ ง แ ล ะ เส้นทางเขต
การคมนาคมในเขต อํ า เ ภ อ ขุ
ขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 
ข้อมูลทั่วไป องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมพัฒนา  

(เฉพาะที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 
วิสัยทัศน์  

องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมพัฒนา ได้กําหนดวิสัยทัศน์เพ่ือเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็น
จุดหมายและปรารถนาคาดหวังที่จะเกิดข้ึนหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า ตําบลนิคมพัฒนา เป็นตําบลขนาด
เล็ก ประชากรส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่อย่างสงบสุขและคาดว่าในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุขน่าอยู่อาศัยและ
มีทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดี จึงกําหนดวิสัยทัศน์ความคาดหวังที่จะเกิดขึ้นดังน้ี 

“การคมนาคมสะดวก การบริหารจัดการดี มีความรู้ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่ดี มีการพัฒนาเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมอย่างมีคุณภาพ” 
 
พันธกิจของ อบต. 

1. การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ มีความเข้มแข็ง โดยได้รับการบริหารสาธารณะโครงสร้างพ้ืนฐานที่
จําเป็น เพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ 

2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัวและชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
3. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 



4. การพัฒนา ส่งเสริมด้านการศึกษาและอนามัย 
5. การพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการ 
6. สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต. นิคมพัฒนา  
ซึ่งมีการจัดทําแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบรรจุอยู่ในยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้วย รายละเอียด

ของยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สวัสดิการและการสงเคราะห์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและการกีฬา 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
ซึ่งสอดคล้องกับ กรอบยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ใน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศรีสะเกษเป็นเมืองน่าอยู่  ประกอบด้วย พัฒนาการศึกษาและกีฬา พัฒนาสุขภาพ
อนามัย พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการใช้ประโยชน์จากที่ดิน พัฒนางานด้านสวัสดิการสังคม การจัดระเบียบ
ชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
 
 
 

อบต.นิคมพัฒนา จึงได้จัดทํา แผนปฏิบัติด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.นิคม
พัฒนา ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมพัฒนามีแนวทางในการดําเนินงานด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

2. เพ่ือให้คณะกรรมการผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลนิคมพัฒนาใช้เป็นเคร่ืองมือ และ
แนวทางในการตัดสินใจ สําหรับการดําเนินการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

3. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมพัฒนาได้รับบริการสาธารณะด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างน้อยในระดับมาตรฐานข้ันพ้ืนฐาน 

4. เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในแนวทางปฏิบัติในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
 
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มีการจัดองค์กรและกําหนดหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ 

เพ่ือดําเนินการปฏิบัติการให้บรรลุไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ และรองรับนโยบายการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยของอําเภอ จังหวัดและระดับชาติ จึงได้มีการจัดองค์กรและกําหนดผู้รับผิดชอบ กรอบการดําเนินงาน 
ดังน้ี  

1. องค์กรปฏิบัติการ เรียกว่า กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วน
ตําบลนิคมพัฒนา  ประกอบด้วย 

- นายก อบต.     เป็น หัวหน้าศูนย์ 
- กํานัน    เป็น รองหัวหน้าศูนย์ 



- ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่   เป็น ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ 
- สมาชิกสภา อบต.   เป็น ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ 
- หัวหน้าสถานีอนามัยบ้านตรอย  เป็น ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ 
- เกษตรประจําตําบล   เป็น ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ 
- หัวหน้าสถานีอนามัยบ้านกวางขาว เป็น ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ 
- ผอ.สถานศึกษาในเขตพ้ืนที่ตําบล เป็น ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ 
- ปลัด อบต.    เป็น เลขานุการศูนย์  
- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เป็น ผู้ช่วยเลขานุการศูนย์  

บทบาทหน้าที่ ร่วมปฏิบัติงานในกองอํานวยการฯ และร่วมรับผิดชอบในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในเขต อบต. เป็นหน่วยเผชิญเหตุเมื่อเกิดภัยพิบัติในเขตพ้ืนที่  

2. ศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมพัฒนา  มี นายก อบต. เป็นผู้อํานวยการศูนย์ฯ 
แบ่งโครงสร้างหน้าที่ออกเป็น 4 ฝ่าย ดังน้ี  

1. ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่สนับสนุนและจัดเตรียมกําลัง
สมาชิก อปพร. ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภัยพิบัติต่างๆ หรือ
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ อบต. จัดเตีรยมความพร้อมในการบรรเทาสาธารณ
ภัย ดําเนินการกู้ภัย บรรเทาภัยให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  

2. ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย มีหน้าที่สนับสนุนและจัดเตรียมกําลังสมาชิก อป
พร. ในการรักษาความสงบเรียบร้อย การรักษาความปอลดภัย 

3. ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย มีหน้าที่สนับสนุนและจัดเตรียมกําลังสมาชิก อป
พร. ในการช่วยเหลือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องในการรักษาพยาบาล
เบ้ืองต้น การเคลื่อนย้ายผู้เจ็บป่วยและการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 

4. ฝ่ายปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภัย มีหน้าที่เป็นหน่วยเผชิญเหตุประจํา อบต. ปฏิบัติ
หน้าที่ในกรณีเกิดภัยพิบัติหรืออุบัติเหตุทางถนน ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย
และช่วยเหลือให้การปฐมพยาบาลถูกต้องตามหลักวิชาการ และสนับสนุน
หน่วยงานในพ้ืนที่และเขตพ้ืนที่ใกล้เคียงในการทําหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย  

** หมายเหตุ สําหรับแผนการเตรียมเพ่ือการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ตามเอกสาร
แผนปฏิบัติการป้องกันฯ) ไม่ได้ระบุการเตรียมการสําหรับการป้องกันและบรรเทา การช่วยเหลือเร่ืองอุบัติเหตุ
บนถนน โดยส่วนใหญ่จะกล่าวถึงเฉพาะเรื่องภัยพิบัติ เช่น การเตรียมการเมื่อเกิดอุทกภัย ภัยแล้ง ไฟป่าหรือไฟ
ไหม้ริมทาง อัคคีภัย วาตภัย  
 
สภาพท่ัวไปในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

ทุกๆ ปี ช่วงเทศกาลสงกรานต์จะมีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน ประชาชนเดินทางกลับบ้านกันเป็น
จํานวนมาก ทําให้การใช้รถใช้ถนนเพ่ือเดินทางกลับภูมิลําเนา เดินทางไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ และ
ท่องเที่ยวเล่นนํ้าสงกรานต์เพ่ิมมากขึ้นด้วย ซึ่งส่งผลทําให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่า
ปกติ  

ในพ้ืนที่ตําบลนิคมพัฒนา อ.ขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นพ้ืนที่ที่มีถนนสายหลักตัดผ่านในเขตพ้ืนที่ 2 
เส้นทาง ได้แก่ 1 . ถนนหมายเลข 24 ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร และถนนโคกตาล – ขุขันธ์ ระยะทาง
ประมาณ 10 กิโลเมตร ซึ่งที่ผ่านมาจะมีอุบัติเหตุเกิดข้ึนประจําทุกปี โดยส่วนใหญ่มีรถที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด



คือ รถจักรยานยนต์ รถกระบะ สาเหตุมาจากเมาแล้วขับ ขับรถเร็วกว่ากําหนด ผู้ขับข่ีขับรถไม่ปฏิบัติตามกฎ
จราจร และการสัญจรขับคั่ง  

ในเขตพ้ืนที่ตําบลนิคมพัฒนา ซึ่งมีถนนเป็นทางผ่านไปยังพ้ืนที่ต่างๆ หลายแห่ง ส่วนประชาชนในพ้ืนที่
ที่ออกไปทํางานต่างถ่ินเกือบคร่ึงหน่ึงของประชากรทั้งหมด หรือประมาณ 2,000 กว่าคน แต่ในปีน้ี 2555 จาก
การสังเกตพบว่า ประชาชนในพ้ืนที่จะไม่ค่อยกลับบ้านในเทศกาลสงกรานต์เทาไหร่นัก เน่ืองจากก่อนหน้าน้ีมี
วันหยุดติดต่อกันหลายวัน (6 – 9 เมษายน 2555) ซึ่งทําให้คาดการณ์ว่าความแออัดของประชากรที่กลับมา
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในปีน้ีจะน้อยกว่าทุกปี สําหรับการสัญจรใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ถนน
หมายเลข 24 จะค่อนข้างคึกคักโดยเฉพาะผู้ที่เดินทางไปยังจังหวัดอุบลราชธานี แต่สําหรับคนในพ้ืนที่ตําบล
นิคมพัฒนาจะใช้ถนนสายรองมากกว่าหรือถนนในชุมชนมากกว่า   

อีกสาเหตุประการหน่ึงที่คนในชุมชนไม่ค่อยสัญจรบนถนนสาย 24 ก็เพราะว่า มีการต้ังจุดตรวจจุด
บริการ ชาวบ้านโดยส่วนใหญ่เข้าใจว่าเป็นจุดตรวจจับผู้ที่กระทําผิดกฎจราจร จึงทําให้คนในพ้ืนที่ไม่กล้า
ออกมาสัญจรบนถนนสาย 24 และนโยบายของจังหวัดศรีสะเกษที่จัดทําโครงการ โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ (7วันอันตราย ขับขี่ปลอดภัย ตายเป็นศูนย์) ซึ่งทําให้เจ้าหน้าที่การ
มีดูแลและตรวจตราเข้มงวดมากข้ึน  

จุดการต้ังจุดตรวจจุดบริการประชาชนในพ้ืนที่ตําบลนิคมพัฒนา ได้แบ่งออกเป็น 2 จุด ซึ่งได้
ดําเนินการมาต้ังแต่ปี 2551 ได้แก่  

จุดที่ 1 บนถนนสายหลัก (ถนนสาย 24) บริเวณสี่แยกโคกตาล หมู่ 8 ตําบลนิคมพัฒนา 
อําเภอขุขันธ์ ซึ่งเป็นจุดหลักที่ท้องถ่ินร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ร่วมกันต้ังจุดตรวจ และเป็นคําสั่งของ
อําเภอให้หน่วยงานต่างๆ เช่น ตํารวจ โรงพยาบาล อส. ทางหลวงชนบท และกํานัน ผู้ใหญ่บ้านใน
ท้องที่ตําบลนิคมพัฒนา  

จุดที่ 2 บนถนนสายรอง บริเวณส่ีแยกบ้านนาละเวีย หมู่ 1 ตําบลนิคมพัฒนา อําเภอขุขันธ์ 
ซึ่ง เป็นจุดที่ อบต.นิคมพัฒนา รับผิดชอบเพียงผู้เดียวเพราะอยู่ในเขตพ้ืนที่ อบต. เป็นจุดตรวจจุด
บริการของ อบต. เพียงแห่งเดียวที่ได้แต่งต้ัง เจ้าหน้าที่ อบต. อปพร. ทําหน้าที่ดูแลตรวจตราในจุด
ตรวจจุดบริการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
รูปแบบการตั้งจุดตรวจให้บริการประชาชน 

จากการสัมภาษณ์ เก็บข้อมูล ศึกษาข้อมูลจากเอกสารที่เก่ียวข้อง ได้นํามาสังเคราะห์รูปแบบ 
มาตรการวิธีการดําเนินงานการต้ังจุดตรวจจุดบริการช่วงสงกรานต์ของพ้ืนที่ อบต.นิคมพัฒนา สามารถแยก
เป็นขั้นตอนการดําเนินงาน ได้ดังน้ี 

สรุปขั้นตอน/วิธีการดําเนินการ ปฏิบัติการ ดังน้ี 
1. ขั้นการเตรียมการเฉพาะพื้นที่ (องค์กร /คน /งบประมาณ)  

- จัดทําแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
- จัดทําโครงการรณรงค์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช่วงปีใหม่และสงกรานต์ 
- จัดอบรม/ซักซ้อม/ทบทวนความรู้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับ อป

พร. และ ชรบ. ประจําปี 
2.  ขั้นเตรียมการต้ังจุดตรวจจุดบริการช่วงสงกรานต์ 

- เข้าร่วมประชุมเพ่ือรับคําสั่ง/นโยบายจากอําเภอ ทุกระดับท้องถิ่นและท้องที่ 
- จัดประชุมเตรียมการและออกคําสั่งแต่งต่ังผู้ปฏิบัติการ 
- ซักซ้อม ทําความเข้าใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามจุดตรวจ/

บริการ 
- ดําเนินการประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารและขอความร่วมมือกับประชาชน 
- จัดเตรียมอุปกรณ์และตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ในการต้ังจุดตรวจ 
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือทํางานแบบบูรณาการ เช่น เจ้าหน้าที่

ตํารวจ สภ.ปรือใหญ่ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล 
3. ขั้นดําเนินการต้ังจุดตรวจจุดบริการช่วงสงกรานต์  

- จัดเตรียมอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการต้ังจุดตรวจบริการประชาชน 
- ดําเนินการต้ังจุดตรวจและบริการประชาชน ช่วงระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 

พ.ศ.  2555 จํานวน 2 จุดหลัก ได้แก่ จุดที่ 1 บริเวณส่ีแยกโคกตาล ถนน
หมายเลข 24 ป้อมยามตํารวจนิคมพัฒนา หมู่ 8 ตําบลนิคมพัฒนา ซึ่งเป็นจุด
หลักที่ทางอําเภอได้มีคําสั่งให้ต้ังจุดตรวจจุดบริการร่วม โดยมีหน่วยงานใน
ท้องถ่ินและเจ้าหน้าที่ในท้องที่มาร่วมดําเนินการ  และจุดที่ 2 สี่แยกบ้านนา
ละเวีย หมู่ 1 ตําบลนิคมพัฒนา ซึ่งเป็นหน่วยจุดตรวจจุดบริการของ อบต. 
รับผิดชอบหลัก       

4. ขั้นรายงานสรุปผลการดําเนินงาน 
- ประชุมคณะกรรมการกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพ่ือ

รายงานและสรุปผลการดําเนินงาน  
- ดําเนินงานรายงานและสรุปผลการดําเนินงานให้อําเภอรับทราบ  

สามารถอธิบายรายละเอียดการดําเนินงานแต่ละขั้นตอนได้ดังต่อไปนี้  
 
1. ขั้นการเตรียมการเฉพาะพ้ืนที่ (องค์กร /คน /งบประมาณ)  



 โดยทาง องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมพัฒนา ได้ดําเนินการจัดทําแผนการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยบรรจุในแผนการปฏิบัติงานของ อบต. ประจําทุกปี และได้มีการจัดต้ังคณะกรรมการศูนย์อํานวยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือรับผิดชอบดําเนินงานด้านน้ีโดยเฉพาะซึ่งสามารถดําเนินงานในทุกช่วง
เทศกาลหรือการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอ่ืนๆ ด้วย และได้มีการจัดทําแผนและสนับสนุน
งบประมาณการซักซ้อม การอบรม การฝึกปฏิบัติให้กับเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจําทุกปี นอกจากน้ี ในแต่ละคร้ังการจะต้ังจุดตรวจจุดบริการ ทางเจ้าหน้าที่ต้องจัดทําเป็นโครงการการ
ปฏิบัติการ การต้ังตรวจจุดบริการช่วงเทศกาลสงกรานต์  เพ่ือช้ีแจงรายละเอียดแผนการปฏิบัติการและขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณของ อบต. ด้วย  
 การดําเนินงานที่กล่าวมาข้างต้น ทาง อบต.นิคมพัฒนา ได้จัดทําเป็นแผนปฏิบัติการของท้องถิ่นอยู่
แล้ว และได้มีการเตรียมคน เตรียมงบประมาณ ไว้เพ่ือดําเนินงานเรื่องน้ีอยู่แล้ว เมื่อมีคําสั่งหรือถึงช่วงเทศกาล
ก็สามารถเริ่มดําเนินการได้เลย  

- จัดทําแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี พ.ศ.2553 – 2557  (เอกสารแนบ) 
- จัดทําโครงการรณรงค์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช่วงปีใหม่และสงกรานต์ พ.ศ.

2555 (เอกสารแนบ) 
- จัดอบรม/ซักซ้อม/ทบทวนความรู้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับ อปพร. และ 

ชรบ. ประจําปี (แผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2555 - 2557) รายละเอียดการจัดฝึกอบรม/การ
ซักซ้อมทบทวนแผนปฏิบัติการ ทางองค์การบริหารส่วนตําบลนิคมพัฒนาไม่ได้จัดอบรม
อบรมให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุบัติเหตุก่อนสงกรานต์โดยเฉพาะ แต่เป็นการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจําปี ประมาณ 1 – 2 ครั้ง/ปี ซึ่งในปี 2553 ได้มีการอบรม
เชิงปฏิบัติการท่ีค่ายสิงห์ดํา เป็นหลักสูตรเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลและการจราจร ใน
ระยะเวลาหน่ึงสัปดาห์  และเมื่อปี 2554  ที่ผ่านมาได้เข้าร่วมการอบรม “ชุดปฏิบัติการ
ค้นหาและกู้ภัย”ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ทั้งอบรมทบทวนความรู้โดย
ขอกําลังจากอําเภอขุขันธ์ุ  ทั้งทหาร ชุดกองกําลังอาสารักษาดินแดน (อส.) และหัวหน้า
ชุดป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มาเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้เพ่ิมเติม มาเป็นครู
ฝึกอบรมทบทวนในส่วนของเร่ืองระเบียบวินัย การจราจรเบ้ืองต้น โดยใช้งบประมาณ
ประจําปีของ อบต.ที่จัดสรรไว้ เพ่ือการเตรียมความพร้อมในการให้บริการประชาชนทั้ง
ด้านการปฐมพยาบาล และการช่วยเหลือชีวิตผู้ประสบเหตุ อย่างมีประสิทธิภาพได้มาก
ที่สุด  

 
2. ระยะเตรียมการการต้ังจุดตรวจ/จุดบริการ ก่อนสงกรานต์   

จากการสัมภาษณ์ (ข้อมูลการสัมภาษณ์ นายสุกิจ  แพงมาก นายก อบต. /และนายเนิน วงษ์ขันธ์  
กํานันตําบลนิคมพัฒนา)  พบว่า ด้วยนโยบายของรัฐบาลเก่ียวกับการรณรงค์การแก้ไขและป้องกันภัยทาง
จราจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุกปี   โดยช่วงระยะเวลาดังกล่าวเป็นวันหยุดราชการระยะยาวทําให้
ประชาชนเดินทางเพ่ือกลับเย่ียมบ้านและท่องเที่ยวในพ้ืนที่ต่างๆ ของประเทศ จึงเกิดอุบัติเหตุทําให้มีผู้เสียชีวิต 
ทรัพย์สิน ร่วมทั้งเวลาในการดําเนินการจัดทํากิจกรรมต่างๆ  รัฐบาลจึงมีนโยบายให้หน่วยงานราชการต่างๆใน
ส่วนต่างๆ   ปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือและบริการประชาชนผู้ใช้รถเดินทางสัญจรไป – มาช่วงเวลาดังกล่าว 



      องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมพัฒนาจึงได้ร่วมมือกับผู้นําหมู่บ้าน สมาชิกสภา อบต.นิคมพัฒนา   
สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทั้งฝ่ายบริหาร
และปกครองต่างๆ ภายในตําบลร่วมกันรณรงค์และประชาสัมพันธ์ ตลอดจนต้ังจุดตรวจและจุดบริการ
ประชาชน เพ่ืออํานวยความสะดวกในการสัญจรไป–มา ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และเพ่ือเป็นการสนอง
นโยบายของรัฐบาล   จึงจัดทําโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางจราจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
พ.ศ. 2555 ขึ้น เพ่ือเป็นการป้องกันภัยให้จํานวนผู้สูญเสียชีวิตและทรัพย์สินลดลงหากเป็นไปได้จะไม่มีผู้สูญเสีย
ชีวิตและทรัพย์สินเกิดขึ้น  
 ก่อนปฏิบัติการ การดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลนิคมพัฒนา มีขั้นตอนการดําเนินงานดังน้ี  

- เข้าร่วมประชุมเพ่ือรับคําสั่งจากจังหวัด เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2555 ผู้เดินทางไปเข้า
ร่วมประกอบด้วย นายก อบต. กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้กํากับ สภ.ต.ปรือใหญ่ ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ เพ่ือ
รับคําสั่งและทําความเข้าใจเกี่ยวรูปแบบ วิธีการ มาตรการการต้ังจุดตรวจจุดบริการช่วงสงกรานต์ และจุดต้ัง
จุดตรวจของเขตพ้ืนที่อําเภอซึ่งบริเวณตําบลนิคมพัฒนา สี่แยกโคกตาล  - ขุขันธ์ เป็นสถานที่แห่งหน่ึงที่ได้รับ
คําสั่งให้มีการต้ังจุดบริการ และมีคําสั่งให้เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องเข้าร่วมดําเนินการต้ังจุดตรวจจุดบริการดังกล่าว  

- ทาง อบต. นําคําสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ของจังหวัดศรีสะเกษและอําเภอขุ
ขันธ์ุ มาประชุมเตรียมการ เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2555 ซึ่งทาง อบต. ได้เชิญบุคคลท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเข้าร่วมประชุมและได้วางแผนปฏิบัติการ ซึ่งประกอบด้วย อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.), ชุดรักษาความสงบเรียบร้อยประจําหมู่บ้านหรือ (ชรบ.), ชุดกองอาสารักษา
ดินแดน (อส.), เจ้าหน้าที่ตํารวจจากสถานีตํารวจภูธรตําบลปรือใหญ่ ตลอดจนร่วมกับฝ่ายบริหารปกครองใน
ตําบลนิคมพัฒนา ทั้งกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจําตําบล สารวัตรกํานัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน รวมถึงคณะ
ผู้บริหาร (นายก อบต.)   สมาชิกสภา (ส.อบต.) และฝ่ายต่างๆในองค์การบริหารส่วนตําบลนิคมพัฒนา อีกด้วย 
จากน้ัน ได้จัดทําคําสั่งองค์การบริหารส่วนตําบลนิคมพัฒนา ที่ 99/2555 เรื่อง จัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงสงกรานต์ ปี 2555 ซึ่งในรายละเอียดคําสั่งมีเน้ือหาคําสั่งแต่งต้ัง 
คณะกรรมการอํานวยการ พร้อมบทบาทหน้าที่ คณะกรรมการประจําศูนย์ฯ พร้อมบทบาทหน้าที่ คณะทํางาน
ด้านการประชาสัมพันธ์ พร้อมบทบาทหน้าที่ คณะทํางานจัดต้ังจุดตรวจ/จุดสกัดถนนสายรองในหมู่บ้าน/ 
ชุมชน พร้อมบทบาทหน้าที่ คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามประเมินผล พร้อมบทบาทหน้าที่ คณะทํางาน
ประจําจุดตรวจ ประกอบด้ววยรายช่ือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจําจุดทั้ง 3 จุด ได้แก่ จุดที่ 1 จุดตรวจบนถนน
สายรอง บริเวณสี่แยกบ้านนาละเวีย หมู่ 1 ตําบลนิคมพัฒนา อําเภอขุขันธ์ จุดที่ 2 จุดตรวจร่วมบนนถนนสาย
หลัก บริเวณสี่แยกโคกตาล หมู่ 8 ตําบลนิคมพัฒนา อําเภอขุขันธ์ และจุดที่ 3 ประศูนย์วิทยุ ณ ที่ทําการ
องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมพัฒนา และคณะทํางานด้านการบําบัดรักษา พร้อมบทบาทหน้าที่ (เอกสารแนบ 
คําสั่ง อบต. ที่ 99/2555) 

- ส่งหนังสือคําสั่งปฏิบัติการให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการรับทราบและเตรียมการ ซักซ้อม
การปฏิบัติการ ก่อนทํากิจกรรมการดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ทาง 
อบต. นิคมพัฒนา ได้มีการเตรียมการและคัดเลือกเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการประจําจุดตรวจ โดยได้คัดเลือก
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการที่อาสาและสมัครใจปฏิบัติงาน  กล่าวคือ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) มา
จากการประชาสัมพันธ์รับสมัคร อปพร. จํานวน 60 คน ส่วนชุดรักษาความสงบเรียบร้อยประจําหมู่บ้านหรือ 
(ชรบ.) ก็คัดเลือกผู้ที่สมัครใจอาสาเข้ามาปฏิบัติงาน หมู่บ้านละ 5 คน ซึ่งจะปฏิบัติงานในจุดเส้นทางถนนสาย
รองตรงสี่แยกบ้านนาละเวีย ภายใต้คําสั่งของ อบต.นิคมพัฒนา ในการแต่งต้ังผู้ตรวจเวร   เจ้าหน้าที่รักษา



ความปลอดภัย ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์  และได้ช้ีแจงทําความ
เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ และแบ่งเวรเจ้าหน้าที่ประจําจุดตรวจนําโดยหัวหน้าชุดแต่ละผลัด  มีระยะเวลาการจัด
เวรยามเป็นสองผลัด อปพร.ประจําจุดผลัดละ 8 นาย คือช่วงเวลา 06.00 - 18.00 น. และช่วงเวลา 18.00 - 
06.00 น.  

สําหรับการใช้วิธีการ/กระบวนการคัดเลือกคณะทํางานในการปฏิบัติหน้าที่ของอป
พร. ซึ่งทาง อบต. นิคมพัฒนา ได้ดําเนินการประชาสัมพันธ์รับสมัคร อปพร. จํานวน60คน โดยที่เน้นคุณสมบัติ
สําคัญคือ การมีจิตสาธารณะหรือมาจากความสมัครใจ   ที่เป็นเช่นน้ันเพราะ อปพร.ต้องปฏิบัติงานกิจกรรม
เพ่ือส่วนรวมด้วยใจ อย่างเสียสละ ซึ่งอาจไม่มีเวลาเป็นส่วนตัว ผู้ปฏิบัติหน้าที่จึงจําเป็นต้องมีจิตอาสาน่ันเอง   
ซึ่งอปพร.ต้องปฏิบัติการในส่วนของการกู้ภัยเบ้ืองต้น และการช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ประสบภัย รวมถึงการ
ตรวจตราสอดส่องดูแลการขับขี่/การใช้รถใช้ถนนของประชาชน   โดยจัดให้ อปพร. อยู่ให้บริการประชาชนที่
สัญจรไปมาในช่วงเทศกาลสงกรานต์  ณ จุดให้บริการประชาชน ถนนสายรองตรงสี่แยกบ้านนาละเวีย ที่ทาง
องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมพัฒนา ได้จัดเตรียมไว้ ต้ังแต่วันที่ 11 - 17 เมษายน พ.ศ.2555     

พร้อมกัน น้ี ยังมี ในส่วนของหน่วยงาน  ผู้ที่ รับผิดชอบงานด้านอุบั ติ เหตุ  ที่
นอกเหนือไปจากเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (60 นาย) ขององค์การบริหารส่วนตําบลนิคม
พัฒนาแล้ว ยังมีชุดรักษาความสงบเรียบร้อยประจําหมู่บ้านหรือ (ชรบ.)  ซึ่งเป็นคนในชุมชนที่มีความสนใจและ
เสียสละเวลาในการป้องกันแก้ไขปัญหาในชุมชนของตนเอง  ชุดกองอาสารักษาดินแดน (อส.) และตํารวจ
จราจร เข้าร่วมเป็นฝ่ายสนับสนุนสอดส่องดูแลช่วยเหลืองานด้านอุบัติเหตุ 

ขณะเดียวกันทางองค์การบริหารส่วนตําบลนิคมพัฒนา ได้มีการแบ่งบทบาทหน้าที่
ในการดําเนินกิจกรรมการต้ังจุดบริการประชาชนเทศกาลสงกรานต์ ปี 2555 บริเวณเส้นทางถนนสายหลักและ
สายรองในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลนิคมพัฒนา อําเภอขุขันธ์ุ   จังหวัดศรีสะเกษ เพ่ือให้บริการ
ต่างๆ อํานวยความสะดวกและรณรงค์การขับขี่ปลอดภัยแก่ประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยทาง อบต. 
นิคมพัฒนา ได้ให้  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตําบลนิคมพัฒนา รับผิดชอบหรือปฏิบัติหน้าที่
ประจําจุดตรวจเทศกาลสงกรานต์ บริเวณถนนสายรองตรงแยกบ้านนาละเวีย อันเป็นพ้ืนที่จุดเสี่ยงสําคัญใน
ถนนสายรองของตําบลนิคมพัฒนา อย่างเข้มงวด 

- การประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือกับประชาชนในหมู่ ตําบล เพ่ือป้องกัน
อุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ โดยทาง อบต. ได้ขอความร่วมมือจากผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านช่วยประกาศเสียงตามสาย 
หอกระจายข่าว ให้ลูกบ้านได้รับทราบว่ามีการรณรงค์ป้องกันและการต้ังจุดตรวจจุดบริการช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 7 วันอันตราย โดยใช้หนังสือคําสั่งระเบียบการจากทางจังหวัดในการช้ีแจงรายละเอียดการรณรงค์
และปฏิบัติการต่างๆ ให้ชาวบ้านได้รับทรายก่อนถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์  

ส่วนรูปแบบการประชาสัมพันธ์ในระดับจังหวัด ใช้การประกาศข่าวสารผ่านทาง
วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษ รายการ ข่าวลําดวน ช่วงเวลา 06.00 – 07.00 น. แจ้ง
ข่าวสารและการรณรงค์โครงการศรีสะเกษสงกรานต์ปลอดภัย ตายเป็นศูนย์ ซึ่งเป็นรูปแบบการรณรงค์ส่งเสริม
ลดอุบัติเหตุอีกทางหน่ึงท่ีจังหวัดดําเนินการ 

- จัดเตรียมอุปกรณ์และตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ในการต้ังจุดตรวจ สําหรับ
วัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในการต้ังจุดตรวจ/จุดบริการ ประกอบด้วย กรวย ไฟส่องทาง วิทยุสื่อสาร และป้ายไวนิล 
ฯลฯ โดยทาง อบต. เป็นฝ่ายให้การสนับสนุนและเป็นงบประมาณที่ทาง อบต. เป็นฝ่ายจัดซื้อ แต่สําหรับจุด
บริการบนถนนสายหลัก (ถ.24) ซึ่งทาง อบต.นิคมพัฒนาได้ให้การสนับสนุนบุคลากร เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร/



ปกครองเข้าประจําจุดตรวจ ในส่วนการผลิตคู่มือแนะนําเส้นทาง ความรู้กฎหมายจราจรเบ้ืองต้นได้รับ
สนับสนุนจากทางอําเภอขุขันธ์ุ  

- ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือทํางานแบบบูรณาการ และทําความเข้าใจ
ภารกิจ หน้าที่การต้ังจุดตรวจจุดบริการให้เข้าใจตรงกัน เช่น เจ้าหน้าที่ตํารวจ สภ.ปรือใหญ่ เจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลในพ้ืนที่เร่ืองการบําบัดรักษา เป็นต้น  

 
3. ปฏิบัติการการต้ังจุดตรวจ/จุดบริการในช่วงสงกรานต์ 

ในการกําหนดรูปแบบมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์/จุดบริการ
ประชาชน ทาง อบต.นิคมพัฒนา ใช้แนวคิดและฐานข้อมูลตามมาตรการและแผนการดําเนินงานป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจําปี 2555 ของทางส่วนกลาง เพ่ือลดการเกิดอุบัติเหตุจาก
การใช้รถใช้ถนน     ตลอดจนเพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนให้มีความปลอดภัยในทุกพ้ืนที่ 
และเป็นการช่วยเหลือประชาชนเมื่อประสบอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง  จึงได้มีการกําหนดกิจกรรมจุด
บริการนํ้าด่ืม กาแฟ ผ้าเย็น ห้องนํ้า ข้อมูลเส้นทาง การรับส่งฟรีในพ้ืนที่ในจุดหลักบนถนนหมายเลข 24 ที่ตู้
ยามนิคมพัฒนาของตํารวจภูธร หรือบริเวณส่ีแยกโคกตาล ตามคําสั่งอําเภอขุขันธ์ุ ในส่วนจุดเส้นทางถนนสาย
รองตรงสี่แยกบ้านนาละเวีย  มีการดําเนินการต้ังจุดตรวจ เป่าแอลกอฮอล์(ถ้ามีหนังสือขอความร่วมมือจาก
อําเภอให้มีการตรวจเป่าแอลกอฮอล์) ดูแลจัดการการจราจรเพ่ืออํานวยความสะดวกในการเดินทางของผู้ให้รถ
ใช้ถนน แนะนําเส้นทาง ตักเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนที่มีพฤติกรรมเสียงต่อการเกิดอุบัติเหตุ (โดยเฉพาะคนในพ้ืนที่
และกลุ่มวัยรุ่น) เป็นจุดพักจุดพักพักคน  จุดประสานงานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินในพ้ืนที่ ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ออกให้
ความช่วยเหตุทันที่ เป็นจุดบริการรับ-ส่งคนตกรถ และให้บริการนํ้าด่ืมสําหรับผู้ใช้รถใช้ถนน เป็นต้น ซึ่งโดย
ภาพรวมทั้งหมด ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ปฏิบัติการยังไม่มีรูปแบบมาตรการใหม่ๆ ที่แตกต่างจากท่ีผ่านมา 
และจากข้อคิดเห็นที่ไม่สามารถทําได้นอกเหนือกว่าบทบาทหน้าที่เพราะงบประมาณมีจํากัด  

1) การจัดเตรียมอุปกรณ์ และการต้ังจุดตรวจจุดบริการ จากการสอบถามพบว่า ปีน้ีเป็นคร้ังแรก
ที่ทาง เจ้าหน้าที่ อบต. ได้มาร่วมจัดเตรียมอุปกรณ์และตั้งจุดตรวจจุดบริการร่วมกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ที่ผ่าน
มาจะเตรียมอุปกรณ์ให้ทาง อปพร.และ ผู้นําชุมชน รับอุปกรณ์ไปดําเนินการเอง แต่ปีน้ีได้เห็นบทบาทหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่ อบต. เข้ามาร่วมมากข้ึน ซึ่งทางนายก อบต. เป็นผู้กําชับดูแลอย่างใกล้ชิด ทําให้เจ้าหน้าที่ผู้
ปฏิบัติการมีกําลังใจในการทํางานเพิ่มข้ึน เพราะเห็นหน่วยงานในท้องถิ่นให้ความสําคัญและจริงใจกับการทํา
หน้าที่ด้วย  

2) ดําเนินการต้ังจุดตรวจและบริการประชาชน ช่วงระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน พ.ศ.2555 
ตําบลนิคมพัฒนา มีการกําหนดต้ังจุดตรวจจุดบริการจํานวน 2 จุดหลัก ได้แก่  

จุดที่ 1 บริเวณสี่แยกโคกตาล ถนนหมายเลข 24 หมู่ 8 ตําบลนิคมพัฒนา ซึ่งเป็นจุดหลักที่
ทางอําเภอขุขันธ์ ได้มีคําสั่งให้ต้ังจุดตรวจจุดบริการร่วม โดยมีหน่วยงานในท้องถ่ินและเจ้าหน้าที่
ในท้องที่มาร่วมดําเนินการ ประกอบด้วย  

- อบต. จะแต่งต้ังให้เจ้าหน้าที่ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน กํานัน สมาชิก อบต. 
ชรบ. เข้าร่วมประจําการ ผลัดละ 5 คน  

- เจ้าหน้าที่ตํารวจ 3 นาย/ผลัด (หัวหน้าชุดตรวจ 1 นาย และสายตรวจ 2 นาย)  
- อาสาสมัครรักษาดินแดน (อส.) 3 นาย/ผลัด 
- เจ้าหน้าที่พยาบาล จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 1 คน/วัน 
- หมวดทางหลวงชนบท  



บทบาทหน้าที่ จากการวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ประจําจุดตรวจจุดบริการจะ
ปฏิบัติหน้าที่ต่างกันไป เหตุผลเพราะแต่ละหน่วยงานได้รับคําสั่งและขอความร่วมมือจากอําเภอให้มาร่วม
ปฏิบัติการ แต่ละหน่วยงานสังกัดก็จะมีคําสั่งระเบียบการตามต้นสังกัดของตนเอง เช่น เจ้าหน้าที่ตํารวจได้รับ
คําสั่งจากสํานักงานตํารวจแห่งชาติ  เจ้าหน้าที่พยาบาลได้รับคําสั่งจาก สสจ. เจ้าหน้าที่ อส. ได้รับคําสั่งจาก
อําเภอ/จังหวัด เจ้าหน้าที่หมวดการทางได้รับคําสั่งจากกรมทางหลวง ส่วนเจ้าหน้าที่ส่วนท้องที่ในตําบลเป็น
คําสั่งการจากอําเภอและจังหวัด  

อาทิเช่น เจ้าหน้าที่ตํารวจ จะมีหน้าที่ในการเรียกตรวจรถที่สัญจรไปมา ตรวจจับผู้กระทํา
ความผิดในการจราจร เป่าแอลกอฮอล์ บังคับใช้กฎหมายตามมาตรการ 3 ม. 2 ข. 1 ร. อย่างเข้มงวดและ
ต่อเน่ือง อํานวยความสะดวกในการสัญจรไปมาให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน  เจ้าหน้าที่พยาบาล จะประจําการคอยให้
ความช่วยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุในสถานที่หรือบริเวณเขตรับผิดชอบ เจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดน (อส.) จะ
เป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ตํารวจในการตรวจค้น ตรวจจับและอํานวยความสะดวก รักษาความปลอดภัยในบริเวณจุด
ตรวจจุดบริการและพ้ืนที่เขตรับผิดชอบ ส่วนเจ้าหน้าที่ท้องที่ จะช่วยอํานวยความสะดวกผู้ใช้รถใช้ถนนต่างๆ 
เช่น แนะนําเส้นทาง การใช้บริการรับส่งที่ตกรถ บริการนํ้าด่ืมให้กับผู้สัญจรไปมา   

โดยส่วนมากแล้วเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการในตําบลนิคมพัฒนาจะไม่มีการแบ่งหน้าที่กัน ทุก
หน่วยงานทํางานร่วมกัน  บทบาทหน้าที่น้ันหลัก ๆ แล้วมาจาก 3 หน่วยงาน ทั้งผ่ายเจ้าหน้าที่ตํารวจ  ฝ่าย 
อบต. และฝ่ายปกครองท้องถิ่นทุกภาคส่วนจะทํางานร่วมกัน จุดตรวจน้ีไม่มีเจ้าหน้าที่ อปพร. เพราะถนน
หมายเลข 24 เป็นสายหลักสําคัญ  คณะทํางานส่วนมากจะอยู่ที่สายหลักมากกว่าคือที่สี่แยกป้อมยาม ซึ่งจะมี
อยู่ 3 ผลัด มีผู้ใหญ่บ้าน อส. อสม. ส.อบต. ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมด้วย แต่ถนนสายหลักจะเป็น
บทบาทของตํารวจมากกว่า อส. ก็จะช่วยตํารวจวัดระดับแอลกอฮอล์  ช่วยตรวจหาสิ่งเสพติด ผู้ลักลอบเข้า
เมือง ซึ่งคําสั่งจะเร่ิมต้ังแต่คําสั่งจากรัฐบาล  ลงมาที่จังหวัด จังหวัดสั่งมาที่อําเภอ อําเภอสั่งมาที่อบต.  แล 
อบต.ก็จะเป็นผู้ประสานงานไปยังเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ อีกทั้งยังให้การสนับสนุนงบประมาณเร่ืองอาหาร  3  
เวลา ให้กับเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่มาประจําที่จุดตรวจ  ส่วนเจ้าหน้าที่จาก อบต.นิคมพัฒนา  ซึ่งเป็นผู้หญิง 
จะดูแลเร่ืองสวัสดิการ เพ่ือให้บริการแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน เช่น การให้บริการเคร่ืองด่ืม นํ้า กาแฟ ดูแล
ห้องสุขาและให้ข้อมูลเส้นทาง   

การสนับสนุนอุปกรณ์ทาง อบต.ได้ให้จัดเตรียมการนํ้าด่ืม นํ้าแข็ง กาแฟ ผ้าเย็น เครื่องด่ืมชู
กําลัง ไว้สําหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช้รถใช้ถนนที่ผ่านไปมา  

จุดที่ 2 ถนนสายรอง สี่แยกบ้านนาละเวีย หมู่ 1 ตําบลนิคมพัฒนา ซึ่งเป็นหน่วยจุดตรวจจุด
บริการของ อบต. รับผิดชอบหลัก โดยทาง อบต. ได้มีคําสั่งแต่งต้ังให้ อปพร. เป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจํา
จุดน้ี และจะมีการเปลี่ยนเวรวันละ 2 ผลัดๆ ละ 8 คน  

ส่วนการปฏิบัติงานในจุดเส้นทางถนนสายรองตรงสี่แยกบ้านนาละเวีย ภายใต้คําสั่งองค์การ
บริหารส่วนตําบลนิคมพัฒนา ที่ 99/2555 โดยได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการอํานวยการศูนย์ คณทํางานและ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งจะแบ่ง
เจ้าหน้าที่ประจําจุดตรวจจุดบริการ แบ่งเป็น 2 ผลัดๆ ละ 8 นาย คือช่วงเวลา 06.00 - 18.00 น. และ
ช่วงเวลา18.00 - 06.00 น  

รูปแบบมาตรการที่ใช้ในการดําเนินกิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุช่วง
สงกรานต์ คือ  การต้ังจุดตรวจ เป่าแอลกอฮอล์ (เมื่อมีเจ้าหน้าที่ตํารวจขอความร่วมมือให้มีการตรวจค้น
ตรวจจับผู้กระทําความผิด) อํานวยความสะดวกผู้ใช้รถใช้ถนนให้สัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย ให้คําแนะนํา
เส้นทางหรือตักเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุการ โดยเฉพาะคนในพ้ืนที่เดียวกัน



และกลุ่มวัยรุ่น) เป็นจุดพักรอ รอรถ  รถด่วนและคอยให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุในพ้ืนที่ ประสานงาน
เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน บริการรับ-ส่งคนตกรถ และบริการนํ้าด่ืม  
 
รูปแบบมาตรการดําเนินการ  

จุดเด่นการดําเนินการต้ังจุดตรวจจุดบริการ อบต.นิคมพัฒนา เขตพ้ืนที่ อบต.นิคมพัฒนา ถือว่ามีจุด
เสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุเพราะมีถนนสายหลักสําคัญตัดกันและทางแยกเช่ือมต่อไปยังพ้ืนที่อําเภอและจังหวัด
ต่างๆ ช่วงถนนสาย 24 ในเขตพ้ืนที่ตําบลนิคมพัฒนาได้มีการขยายถนนเป็น 4 เลนส์ ซึ่งมีผลทําให้รถว่ิงเร็วมาก
ขึ้นและเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ทางอําเภอและท้องถ่ินได้ประเมินสถานการณ์ช่วงเทศกาล
สงกรานต์จึงได้ให้มีการต้ังจุดตรวจจุดบริการบริเวณสี่แยกโคกตาล หมู่ 8 ตําบลนิคมพัฒนา อําเภอขุขันธ์ และ
ให้มีคําสั่งการขอความร่วมมือจากหน่วยงานในพ้ืนที่ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องร่วมดําเนินการเพ่ือรณรงค์
ป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ 7 วันอันตราย และจุดตรวจที่ 2 บริเวณสี่แยกบ้านนาละเวีย เป็นจุดที่
ทางทีม อปพร. กับ อบต. ได้ร่วมกันวิเคราะห์ว่าเป็นจุดเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุมากที่สุด จึงได้ต้ังจุดตรวจจุด
บริการเพียงแห่งเดียวในพ้ืนที่   

การต้ังจุดตรวจจุดบริการท้ัง 2 แห่ง ทาง อบต.นิคมพัฒนา จะเป็นหน่วยงานหลักในการดําเนินงาน 
โดยได้มีการสรรงบประมาณและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการไว้สําหรับทั้ง 2 จุด โดยนายก อบต. และทีม อปพร. มี
ความเข้มแข็งในการปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจังและให้ความสําคัญในเร่ืองการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เป็นพิเศษ ซึ่งเห็นได้จากการเตรียมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในแผนพัฒนา อบต. และการจัดทํา
โครงการดําเนินงานตามมาตรการหนุนเสริมในระดับนโยบาย ข้อสั่งการ มาตรการ ออกคําสั่ง หรือขอความ
ร่วมมือจากทางอําเภอและจังหวัด ที่แปลงไปสู่การปฏิบัติให้สอดคล้องกับแผนงานประจําปี ของ อบต.นิคม
พัฒนา 

ส่วนการสนับสนุนทรัพยากรด้านอ่ืนๆ ทั้งวัสดุอุปกรณ์การต้ังจุดตรวจ/จุดบริการ ได้แก่ กรวย ป้ายไฟ 
“หยุดตรวจ” ไฟส่องสว่าง เต็นท์ ถังนํ้าแข็ง วิทยุสื่อสาร เอกสารและป้ายไวนิล  นอกจากน้ียังมีการเตรียมการ
บริการสําหรับผู้ใช้รถใช้ถนนที่สัญจรผ่านไปมาบริเวณจุดตรวจจุดบริการ ได้แก่ นํ้าด่ืม กาแฟ ผ้าเย็น เครื่องด่ืม
ชูกําลัง ห้องนํ้า และบุคลากรท่ีคอยอํานวยความสะดวกต่างๆ เช่น รถบริการส่งคนตกค้างที่จะกลับบ้าน 
แนะนําเส้นทาง ให้ข้อมูลเพ่ือการขับขี้ปลอดภัย เป็นต้น  

 
งบประมาณดําเนินงาน  

นายสุกิจ  แพงมาก นายก อบต.นิคมพัฒนา ได้ให้ข้อมูลว่า องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมพัฒนาได้ต้ัง
งบประมาณแผนการป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ ปี 2555 ประมาณ  100,000 
บาทโดยแบ่งค่าใช้จ่ายออกเป็นหมวดต่างๆ ได้แก่ หมวดค่าเบ้ียเลี่ยง/ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (เฉพาะ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร.) ประมาณ 39,000 บาท/เทศกาล หมวดอาหารเคร่ืองด่ืมประมาณ  
20,000 บาท ทั้งน้ีคาดว่า อบต.นิคมพัฒนา ได้ต้ังงบประมาณเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการแก้ไขปัญหา หรือต้ัง
จุดตรวจ/จุดบริการในช่วงสงกรานต์ ปี 2555 รวมแล้ววงเงินประมาณ 59,000 บาท ส่วนการสนับสนุนจาก
หน่วยงานอ่ืนๆ น้ันไม่มี สําหรับค่าเบ้ียเลี้ยงเจ้าหน้าที่ตํารวจ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล อส. ต้นสังกัดแต่ละ
หน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบเอง 

ด้านฝ่ายผู้ปฏิบัติงาน (นายเนิน วงษ์ขันธ์ กํานันตําบลนิคมพัฒนา) ได้ให้ข้อมูลเรื่องการจัดสรร/ใช้
งบประมาณแผนการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุตามท้องถนนขององค์การบริหารส่วนตําบลนิคมพัฒนา 
ตามนโยบายการต้ังจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจําปี 2555 ไม่อาจทราบรายละเอียดที่แน่



ชัด แต่ทราบว่า มีงบประมาณค่าเบ้ียเลี้ยง/ค่าตอบแทนของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) คนละ 
200 บาท/ผลัด ซึ่งเป็นไปตามระเบียบการ ส่วนค่าดําเนินการด้านอ่ืนๆ อบต.เป็นฝ่ายจัดสรรทุกอย่าง  

การประเมินความคุ้มค่าในการใช้/จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรท่ีเกี่ยวข้องในการต้ังจุดตรวจ/จุด
บริการ ขององค์การบริหารส่วนตําบลนิคมพัฒนา คิดว่าน่าจะมีความคุ้มค่าอย่างมาก เพราะหลังการดําเนิน
กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์/จุดบริการประชาชนทาง อบต.นิคมพัฒนา คาดว่า
จะมีแนวโน้มเกิดผลลัพธ์ของกระบวนการที่ดี เพราะเป็นการเฝ้าระวังยับย้ังการใช้รถใช้ถนนประมาท และเป็น
จุดให้ผู้เดินทางแวะพักใช้บริการนํ้าด่ืม กาแฟ ผ้าเย็น ห้องนํ้า ข้อมูลเส้นทาง การรับส่งฟรีในพ้ืนที่ ฯลฯ ซึ่งเป็น
กิจกรรมที่อาจช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาหรือลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ ในปีน้ีได้อย่างเป็นผลตามเป้าหมาย
อย่างแน่นอน สําหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเห็นว่า ค่าเบ้ียเลี้ยงคงไม่คุ้มค่ากับปฏิบัติหน้าที่ แต่เห็นว่าการ
เสียสละเวลาส่วนตัว/ครอบครัวเพ่ือส่วนร่วม ทําให้ผู้เดินทางสัญจรไปมามีความปลอดภัยในการเดินทาง ได้เห็น
ญาติพ่ีน้อง คนในชุมชนทุกคนกลับบ้านโดยปลอดภัย เล่นสงกรานต์อย่างสนุกสนาน ก็ยินดีทําหน้าที่ให้ดีที่สุด  
 
4. ขั้นตอนการรายงานสรุปผลการดําเนินงาน 

หลังจากปฏิบัติการช่วงเทศกาลสงกรานต์ ทางองค์การบริหารส่วนตําบลนิคมพัฒนา ได้เชิญ 
คณะกรรมการอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าร่วมประชุมสรุปบทเรียนผลการดําเนินงานและ
ประเมินผล สรุปภาพรวมของการดําเนินกิจกรรมการต้ังจุดตรวจ/จุดบริการ  มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน 
และรูปแบบมาตรการดําเนินงาน ซึ่งได้นําไปสู่การปรับปรุงการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และหา
แนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในปีต่อไป และจัดทํารายงานสรุปผลการ
ดําเนินงานให้อําเภอรับทราบ  

1) ประชุม คณะกรรมการกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อรายงาน
และสรุปผลการดําเนินงาน  คณะกรรมการฯ ประกอบด้วย  

- นายก อบต. นิคมพัฒนา    ผอ.ศูนย์ 
- กํานัน      รอง ผอ.ศูนย์ 
- ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่     ผู้ช่วย ผอ.ศูนย์ 
- สมาชิกสภา อบต.     ผู้ช่วย ผอ.ศูนย์ 
- ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านตรอย   ผู้ช่วย ผอ.ศูนย์ 
- เกษตรประจําตําบล     ผู้ช่วย ผอ.ศูนย์ 
- ผอ. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านกวางขาว ผู้ช่วย ผอ.ศูนย์ 
- ผอ.สถานศึกษาในเขตพ้ืนที่ตําบล   ผู้ช่วย ผอ.ศูนย์ 
- ปลัด อบต.      เลขานุการศูนย์  
- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน    ผู้ช่วยเลขานุการศูนย์  
ระเบียบวาระการประชุม รายงานผลการปฏิบัติงาน งบประมาณดําเนินการ  

2) ดําเนินงานรายงานและสรุปผลการดําเนินงานให้อําเภอรับทราบ (เอกสารสรุปผล
การดําเนินงานของ อบต.) 

 

ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเก่ียวกับการต้ังเต็นท์และจุดบริการ   

ข้อคิดเห็น 



- เจ้าหน้าที่ตํารวจ ให้ข้อคิดเห็นว่า การต้ังจุดตรวจ/จุดบริการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จะช่วย
ให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนและการสัญจรไปมามีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ทําให้เกิดความ
ระมัดระวังในการใช้รถและการจราจรมากข้ึน ตลอดจนเพ่ืออํานวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชน 
ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการใช้รถใช้ถนนในเส้นทางคมนาคม ช่วยลดจํานวนผู้กระทําผิด
กฎหมายจราจรและตรวจค้นสิ่งผิดกฎหมายที่อาจเข้ามาในเขตพ้ืนที่ และคาดว่าช่วยลดจํานวนกรเกิดอุบัติเหตุ
ของผู้สัญจรไป-มาได้  

- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ อปพร. ให้ข้อคิดเห็นว่า ควรจะเพ่ิมอํานาจหน้าที่ให้กับ อปพร.  ให้
สามารถตรวจจับ จับกุมคุมขังเฉพาะผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรหรือมีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ 
หรือในจุดบริการแต่ละแห่งให้มีเจ้าหน้าที่ตํารวจอยู่ประจํา ซึ่งจะทําให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมีความยํ่าเกรง และบังคับ
ให้ไม่ขับรถด้วยความประมาท และเป็นการสร้างพลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยด้วย  

- อาสาสมัครรักษาดินแดน ให้ข้อคิดเห็นว่า การดําเนินกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุช่วงสงกรานต์/จุดบริการประชาชนของหน่วยงานร่วมกับท้องถ่ินคือ อบต.นิคมพัฒนา  คาดว่าจะมี
แนวโน้มเกิดผลลัพธ์ของกระบวนการที่ดี เพราะเป็นการเฝ้าระวัง ยับย้ังการประมาทในการใช้รถใช้ถนน ซึ่งเป็น
กิจกรรมที่อาจช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาหรือลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ ในปีน้ีได้อย่างเป็นผลแน่นอน   

- นายก อบต. ให้ข้อคิดเห็นว่า บทบาทการทํางานในการต้ังจุดตรวจขององค์การบริหารส่วน
ตําบลนิคมพัฒนา ที่ผ่านมานับว่ามีการให้ข้อมูลกิจกรรมแก่ผู้ปฏิบัติการที่เก่ียวข้อง ทั้งอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.), ชุดรักษาความสงบเรียบร้อยประจําหมู่บ้านหรือ (ชรบ.)  รวมถึง กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน 
แพทย์ประจําตําบล สารวัตรกํานัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  รวมถึงคณะผู้บริหาร(นายก อบต.) สมาชิกสภา (ส.
อบต.) และฝ่ายต่างๆในองค์การบริหารส่วนตําบลนิคมพัฒนา ซึ่งทางทีมผู้บริหารได้จัดกระบวนการมอบ
นโยบาย/สั่งการหรือให้ข้อมูล สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติการในการประชุมเตรียมการก่อนเทศกาล
สงกรานต์ ประจําปี  2555 พร้อมกันน้ีทางคณะผู้บริหารเองยังมีการให้คําปรึกษาในการดําเนินกิจกรรมแก่ผู้
ปฏิบัติการท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งในเรื่องการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อผู้ใช้/เข้ารับบริการเป็นสําคัญ ตลอดจน
มีการมอบหมายอํานาจการตัดสินใจให้กับ หัวหน้าชุดปฏิบัติการแต่ละชุด ในการรับผิดชอบจุดบริการร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการในชุดน้ันๆ โดยมีนายก อบต. (นายสุกิจ แพงมาก) หรือผู้อํานวยการศูนย์ อปพร.และ
กํานันตําบลนิคมพัฒนา หรือประธานศูนย์ อปพร. (นายเนิน วงษ์ขันธ์)  จะเป็นคณะปฏิบัติงานร่วมโดย
ตําแหน่ง น่ันเอง  เพราะ   ได้ผ่านกระบวนการการคัดเลือก  คัดกรองหรือแต่งต้ังเป็นคณะทํางานของแต่ละ
กิจกรรมในการต้ังจุดบริการจากที่ประชุมของทาง อบต.นิคมพัฒนาแล้ว    

- ชาวบ้านในบริเวณใกล้จุดตรวจจุดบริการ ให้ข้อคิดเห็นว่า การต้ังจุดตรวจจุดบริการ
ประชาชนในช่วงสงกรานต์ก็ดี ทําให้ช่วยลดอุบัติเหตุลงได้ ส่วนใหญ่ชาวบ้านจะไม่ค่อยได้ใช้ถนนสายหลักใน
การเดินทางสักเท่าไหร่ เหตุผลเพราะเขารู้ว่ามีด่านตรวจกลัวโดนจับและในถนนสายหลักก็มีการสัญจรคับคั่ง 
รถบรรทุกเยอะ จึงทําให้ชาวบ้านไม่ออกมาเล่นน้ําบริเวณถนนสาย 24 มากนัก ส่วนในเร่ืองของการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ก็ทําหน้าที่เต็มที่ทั้งกลางวันและกลางคืน แต่ในจุดบริการจะมีเฉพาะเจ้าหน้าที่อยู่ ซึ่งไม่
ค่อยเห็นชาวบ้านมาใช้บริการอาจจะเห็นว่าเป็นจุดตรวจ ผู้ใช้รถใช้ถนนไม่กล้าที่จะจอดรับพักรถ อยากให้เพ่ิม
การทําความเข้าใจกับคนในชุมชนและขอความร่วมมือในการใช้รถใช้ถนนอย่างระมัดระวัง และกําหนดเวลา
การเล่นนํ้า เจ้าหน้าที่ควรออกตรวจนอกเขตพ้ืนที่บ้าง เพราะมีหลายแห่งเล่นนํ้ามีการด่ืมสุรา ทําอนาจารผู้หญิง 
ทะเลาะวิวาท และเป็นเหตุของการเกิดอุบัติเหตุชุมชน ซึ่งอยู่นอกเขตจุดตรวจจุดบริการ  

ข้อเสนอแนะ (จากพื้นที่) 



- ด้านงบประมาณ การรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลต่างๆ ทางท้องถิ่นอยากจะทํา
เต็มที่เพ่ือให้ความช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชนในชุมชน แต่ติดขัดเรื่องงบประมาณเพราะส่วนกลางมีคําสั่ง
มอบหมายให้ดําเนินการ แต่ไม่ได้สนับสนุนงบประมาณเลย ซึ่งท้องถิ่นบางแห่งมีงบประมาณในการบริหาร
จัดการทั้งปีไม่เพียงพอ จึงไม่สามารถที่จะจัดสรรงบประมาณมาดําเนินงานเฉพาะเรื่องน้ีได้มากเท่าที่ควร ค่า
เบ้ียเลี้ยงเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือค่าดําเนินการอ่ืนๆ ที่ผ่านมาทุกคนมีจิตอาสาที่อยากจะทําเพ่ือชุมชนตนเอง 
ดังน้ัน ส่วนกลางควรให้การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือนําไปบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี และทางท้องถ่ินน่าจะ
สามารถทํากิจกรรมที่หลากหลายในการบริการประชาชนมากกว่าน้ี  

- อยากให้มีรถฉุกเฉินประจําอยู่ที่จุดตรวจจุดบริการในเขตพ้ืนที่ตําบล เพราะอุบัติเหตุส่วนใหญ่
ที่เกิดจะเกิดบนถนนสายรองหรือในชุมชน รถฉุกเฉินจะสามารถเข้าถึงที่เกิดอุบัติเหตุได้รวกเร็วกว่า และมี
เคร่ืองมือปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น เพราะได้ช่วยผู้ประสบอุบัติเหตุได้ทันท่วงทีไม่ต้องรอ รถ 1669  

- ท้องถิ่นต้องมีการทําประชาคมการจัดทําแผนการป้องกันอุบัติเหตุในช่วงสงกรานต์ เพ่ือให้
ประชาชนในพ้ืนที่มีความเข้าใจร่วมกัน และขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามข้อบังคับ และเพ่ิมการ
ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านได้รับทราบระเบียบการปฏิบัติและการใช้รถใช้ถนนในช่วงสงกรานต์ เพราะชาวบ้าน
จะได้เข้าใจและเคารพตามกฎระเบียบที่แจ้งและขอความร่วมมือ  

- อยากให้มีชุดปฏิบัติงานให้เพียงพอกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน อปพร. เช่น เสื้อสะท้อนแสง กะ
บองไฟ ไฟฉาย หมวก เพ่ือสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ปฏิบัติงาน  

- รัฐบาลต้องออกนโยบายสร้างวินัยการใช้รถใช้ถนน การเล่นนํ้าสงกรานต์ให้เข้มงวดมากกว่าน้ี  
เช่น ห้ามเล่นนํ้ากีดขวางทางจราจร ห้ามทําอนาจาร ห้ามด่ืมสุรา เป็นต้น และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ออกตระเวร
ตรวจตราในทุกพ้ืนที่มุกหมู่บ้าน ซึ่งจะช่วยลดปัญหาต่างๆ ได้หลายอย่าง   

- ก่อนช่วงสงกรานต์ ควรเร่งให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการทาง รีบสร้างและซ่อมแซมถนนให้
เสร็จเร็วข้ึน เพราะปัญหาส่วนหน่ึงมาจากสภาพท้องถนนไม่เอ้ือต่อการใช้รถใช้ถนน เช่น หลุมบ่อ เส้นประไม่มี
ทําให้ผู้ขับขี่ขับรถกินเลนกัน อุบัติเหตุก็ย่อมเกิดขึ้นได้ง่าย 

- จัดให้มีการฝึกอบรมกับนักเรียนในโรงเรียน เพราะส่วนหน่ึงที่ประสบอุบัติเหตุก็มีกลุ่มวัยรุ่น
ด้วย 

- อยากได้รับการสนับสนุนเอกสาร หนังสือ จุลสาร แผ่นผับที่เกี่ยวกับเส้นทาง ความรู้กฎหมาย
เบ้ืองต้น กฎหมายจราจร และการขับขี่รถในช่วงสงกรานต์ที่ปลอดภัย เพ่ือใช้แจกให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนที่ผ่านไป
มา  
ข้อเสนอแนะจากทีมวิจัย  
 จากการที่ได้ลงพ้ืนที่สัมภาษณ์เก็บข้อมูล และสังเกตการณ์การต้ังจุดตรวจจุดบริการของ อบต.นิคม
พัฒนา ทั้ง 2 แห่ง ได้เห็นความต้ังใจในการปฏิบัติหน้าที่ รูปแบบมาตรการในการต้ังจุดตรวจจุดบริการ 

- การสร้างความเข้าใจให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน “จุดตรวจจุดบริการ” เพราะโดยส่วนใหญ่จะเข้าใจ
ว่าจุดตรวจ/บริการในช่วงสงกรานต์จะตรวจจับผู้ใช้รถใช้ถนน ผู้ที่กระทําความผิด จึงไม่กล้าที่เข้ามาใช้บริการ 
ซึ่งผู้ขับขี่บางรายที่สภาพร่างกายไม่พร้อม เช่น ง่วงนอน เมาสุรา เป็นต้น ไม่กล้าจอดพัก เมื่อขับขี่ต่อไปอาจจะ
ทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ จึงอยากเสนอให้เปลี่ยนหรือประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้ประชาชนทราบว่า จุด
ตรวจจุดบริการ คือ สถานที่ให้บริการสําหรับประชาชน ผู้ใช้รถใช้ถนนเพ่ือให้มีการขับขี้ที่ปลอดภัยมากขึ้น โดย
กําหนดรูปแบบการให้บริการที่สบายใจ มีป้ายแจ้งก่อนถึงจุดบริการประมาณ 1 กิโลเมตร 500 เมตร 
ตามลําดับ (เฉพาะถนนสายหลัก) มีบริการอะไรบ้างในจุดบริการ และสร้างบรรยากาศให้น่าเข้ารับการบริการ    



- คําสั่งหรือระเบียบการแผนการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ควรกําหนดให้
เป็นมาตรฐานที่เน้นการให้บริการประชาชนและอํานวยความสะดวกในการเดินทางมากกว่าการเน้นการ
ตรวจจับ การจับกุ่ม การบังคับใช้กฎหมาย  

- ข้อสังเกตในการดําเนินงาน เรื่อง การบูรณาการแผนการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล
สงกรานต์ ในของ อบต.นิคมพัฒนา น่าจะขาดการประสานงานหน่วยงานในพ้ืนที่ เน่ืองจากก่อนถึงช่วงเทศกาล
สงกรานต์เป็นวันหยุดยาว (พิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระพิคิณีฯ) ทําให้ไม่ได้มีการประชุมวางแผนใน
พ้ืนที่ แต่ละหน่วยงานรับคําสั่งระเบียบการจากอําเภอและจังหวัดก็เข้าร่วมปฏิบัติการ  ดังน้ัน จึงส่งผลทําให้ไม่
มีรูปแบบมาตรการในการต้ังจุดตรวจจุดบริการที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ เกิดขึ้น  
 
 

 

 

 

 

 



แบบสํารวจความคิดเห็นการใช้บริการจุดบริการประชาชน 

 
ตารางการเปรียบเทียบร้อยละการรับรู้การตั้งจุดตรวจ พบว่า ประชากรกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ตําบลนิคมพัฒนา รบัรู้ข้อมูลข่าวสารจาก ป้ายโฆษณา ร้อยละ 54.4  
รองลงมาคือ วิทยุชุมชน ร้อยละ 36.4 และหอกระจายข่าว ร้อยละ 9.1   

 เปรียบเทียบร้อยละ จุดที่เกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ตําบลนิคมพัฒนา พบว่า ประชากรกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นทางโค้ง ร้อยละ45.5  รองลงมาคือถนนสาย
หลัก ร้อยละ27.3 และถนนในหมู่บ้าน ร้อยละ 27.3   

 เปรียบเทียบร้อยละ สาเหตุจากการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ตําบลนิคมพัฒนา พบว่า ประชากรกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มาจากเมาแล้วขับ ร้อยละ 45.5 
รองลงมา คือไม่เคารพกฎจราจร และสภาพถนน 

 เปรียบเทียบร้อยละ ช่วงเวลาที่เกิดอุติเหตุในพื้นที่ตําบลนิคม  พบว่า ประชากรกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเวลา เช้า  รองลงมาคือช่วงเวลาเที่ยง ร้อยละ 
18.2  และช่วงเย็น ร้อยละ 9.1  

 เปรียบเทียบร้อยละ คนที่มาเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ตําบลนิคมพัฒนา   พบว่า  ประกรกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่ ร้อยละ 63.6 เมื่อเปรียบเทียบ
กับ คนนอกพื้นที่ร้อยละ 36.4 

  

การรับรู้การตั้งจดุตรวจ 
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 เปรียบเทียบร้อยละ จากการเปรียบเทียบทัศนคติของผู้ใช้รถใช้ถนนต่อการตั้งจุดตรวจของพื้นที่ตําบลนิคมพัฒนา พบว่า   ประชากรกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ 
ไม่เห็นด้วย ร้อยละ 72.7  เปรียบเทียบกับ เห็นด้วย  27.3 

 เปรียบเทียบร้อยละ ระดับความพึงในการให้บริการของจุดตรวจของพื้นที่ตําบลนิคมพัฒนา  พบว่า  ประชากรกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่พึงพอใจในระดับปาน
กลาง ร้อยละ 54.5  เปรียบเทียบกับความพึงพอใจระดับมาก ร้อยละ 45.5  

 เปรียบเทียบร้อยละ ลักษณะการสัญจรในช่วงสงกรานต์ของผู้ใช่รถใช้ถนนใช่เทศกาลสงกานต์ พบว่า  ลักษณะการสัญจรในช่วงเทศกาลสงกานต์ ส่วนใหญ่ 
สะดวก(ไม่ติดขัด)  ร้อยละ 72.7 เมื่อเปรียบเทียบกับลักษณะการสัญจรคับคั่ง ร้อยละ 27.3 

ตาราง สุ่มสํารวจการใช้รถใช้ถนนบริเวณจุดตรวจจุดบริการ บริเวณสี่แยกโคกตาล หมู่ 8 ตําบลนิคมพัฒนา 
ช่วงเวลา 10.00  - 14.00 น. (4 ชั่วโมง) วันที่ 13 เมษายน พ.ศ.2555 

เวลา 

รถจักรยานยนต์ 

รถยนต์ รถบรรทุก รวม 
1 คน 2 คน  3 คน 

สวมหมวก ไม่สวม สวมหมวก ไม่สวม สวมหมวก ไม่สวม 
08.00-10.00 น. - - - - - - - - - 
10.00-14.00 น. 16 11 10 20 0 9 475 25 566 
14.00-18.00 น. - - - - - - - - - 
คิดเป็นร้อยละ 2.826855 1.943463 1.766784 3.533569 0 1.590106 83.92226 4.416961 100 
                    

                  อ่านผลไม่ได้  เนื่องจากสถิติที่ได้ (เวลา 10.00 - 14.00 น.) เป็นช่วงเวลาที่ทีมวิจัยไปเก็บข้อมูล ข้อมูลไม่สมบูรณ์ 



จากข้อมูล ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์จังหวัดศรีสะเกษ 
ระหว่างปี 2552 – 2555 มีสถิติดังนี ้

 
เทศกาล จํานวนครั้งที่เกิด

อุบัติเหต ุ
ผู้บากเจ็บ (ราย) ผู้เสียชีวิต (ราย) 

สงกรานต์ 2552 76 86 3 
สงกรานต์ 2553 38 50 4 

สงกรานต์ 2554 21 37 - 
สงกรานต์ 2555  8 11 1 

รวม 143 134 8 
  

จังหวัดศรสีะเกษ ปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  

ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๕ 

จังหวัดศรีสะเกษ  ปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 
2555 มีสถิติอุบัติเหตุผู้บาดเจ็บลดลงกว่าปีที่ผ่านมา  

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2555 เวลา 09.00 น. นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะ
เกษ เป็นประธานการประชุมสรุปผลการดําเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2555 และแถลงข่าว โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เก่ียวข้องและสื่อมวลชนเข้าร่วม ณ 
ห้องประชุมสระกําแพงใหญ่ ศาลากลางจังหวัด ช้ัน 4 ได้สรุปผลการดําเนินงาน ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข
ปัญหาการป้องกันและลดอุบัติเหตุฯ ในช่วง 7 วัน ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2555 และแนวทางการ
ดําเนินงานต่อไป  

ซึ่งช่วงเทศกาลฯ ที่ผ่านมาจังหวัดศรีสะเกษ เกิดอุบัติเหตุ 8 คร้ัง ผู้บาดเจ็บ 11 คน เสียชีวิต 1 คน 
สาเหตุและพฤติกรรมเสี่ยงจากเมาสุรา มอเตอร์ไซด์เป็นยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด โดยเกิดอุบัติเหตุสูงใน
ช่วงเวลา 16.01 – 20.00 น. และมีช่วงอายุที่เกิดอุบัติเหตุระหว่าง 15 - 19 ปี สูงสุด จากภาพรวมสถิติของ
จังหวัดศรีสะเกษ พบว่า สามารถดําเนินงานได้บรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้ และแม้จะผ่านพ้นช่วงเทศกาล
สําคัญแล้ว แต่การรณรงค์โดยเฉพาะการดําเนินการตามมาตรการด้านกฎหมายมาตรการ “3 ม. 2 ข. 1 ร.” 
อย่างต่อเน่ือง และขยายการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 % ทุกครั้งที่มีการขับขี่ ปี 2555 และ 2556 สร้าง
เสริมและปลูกฝังลักษณะนิสัยรักความปลอดภัยและวินัยจราจรให้กับเยาวชน นักเรียน นักศึกษา การจัดหา
งบประมาณ เพ่ิมการใช้เทคโนโลยีในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน อาทิจัดหาเคร่ืองตรวจวัด
แอลกอฮอล์ ติดต้ังกล้อง/เคร่ืองตรวจจับความเร็วเพ่ิมเติม การปรับปรุงจุดเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุต่อไป  
 
 

 

กรณีศึกษา 
 

องการบริหารส่วนตําบลตําบลกระแซง อ.กันทรลักษ์  จ.ศรีสะเกษ 
สงกา  สามารถและคณะ 



  

 ในการศึกษาพื้นที่กรณีศึกษา ได้มีการกําหนดกลุ่มประชากรในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ผู้บริหารในระดับ

อําเภอ  ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลกระแซง พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลกระแซง เจ้าหน้าที่

ระดับปฏิบัติการ  ผู้ใช้รถใช้ถนน และประชาชนทั่วไป อ.กันทรลักษ์  จ.ศรีสะเกษประกอบด้วย 

  1.  ผู้บริหารท้องถิ่น  ประกอบด้วย   
   - นายก อบต.กระแชง  
   - รองนายก อบต.กระแชง 
   - เลขานุการนายก อบต.กระแชง 
   - ประธานสภา อบต.กระแชง 
   - ปลัด อบต.กระแชง 
   - เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
      2. เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ ประกอบไปด้วย 

- กํานันตําบลกระแชง 
- ผู้ใหญ่บ้านในตําบลกระแชง 
- ผู้ช่วยผู้ใหญบ้่านในตําบลกระแชง 
- สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลกระแชง 
- เจ้าหน้าที่ตํารวจในตําบลกระแซง 
- เจ้าหน้าที่หมวดการทางหลวงชนบท ตําบลกระแชง 
- เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลกระแชง 
- อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตําบลกระแชง 
- อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) ตําบลกระแชง 

      3. ผู้ใช้รถใช้ถนน ประกอบไปด้วย 
  - ประชาชนท่ีมาใช้บริการจุดตรวจ/จุดบริการประชาชนตําบลกระแชง 
  - ประชาชนในพ้ืนที่ตําบลกระแชง 
 

วิธีการในการศึกษา  ใช้การสังเกต สัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่มแบบเฉพาะเจาะจงในกลุ่ม
ผู้ปฏิบัติงาน การศึกษาข้อมูลจากเอกสาร การใช้แบบสอบถาม และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

การสัมภาษณ์เชิงลึก  ทีมวิจัยได้สร้างเคร่ืองมือในการสัมภาษณ์คือ แบบสอบถาม  โดยแยกเป็น 3  
ชุด  เพ่ือสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง  3 กลุ่มตัวอย่าง  คือ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลกระแชง  เจ้าหน้าที่

ชุดปฏิบัติการในพ้ืนที่ตําบลกระแชง และผู้ใช้รถใช้ถนน  ที่อยู่ในพ้ืนที่การต้ังจุดตรวจจุดบริการประชาชนที่

สัญจรไปมา ร่วมทั้งได้ไปสอบถามประชาชนในพื้นที่ตําบลกระแชง อําเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดย
ประเด็นคําถามในการสัมภาษณ์ของ ได้แก่  ข้อมูลพ้ืนฐานตําบลกระแชง ชุดความรู้เชิงกระบวน ผลลัพธ์ของ

การดําเนินกิจกรรม และงบประมาณที่ใช้ในการดําเนินกิจกรรมการต้ังจุดตรวจจุดบริการ ตลอดจนการ



สนับสนุนการองค์กรภาคีเครือข่ายในการดําเนินกิจกรรม เช่น คู่มือปฏิบัติการ การอบรมให้ความรู้ก่อน

ปฏิบัติการ วัสดุอุปกรณ์การต้ังจุดตรวจ และงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรม  ซึ่งการต้ังจุดตรวจจุด
บริการประชาชนในตําบลกระแชงได้ แบ่งออกเป็น 2 จุด คือ จุดที่ 1 อยู่หน้าองค์การบริหารส่วนตําบลกระแชง 
ซึ่งเป็นเส้นทางสายรองภายในชุมชน  จุดที่ 2 คือ อยู่ถนนสายหลักอําเภอกันทรลักษ์ ไป อําเภอขุนหาญ ทั้งน้ี

ทีมวิจัยจึงได้ไปสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ และประชาชนที่อยู่ใกล้บริเวณจุด

ตรวจ ทั้ง 2 จุด เพ่ือเป็นการตรวจข้อมูลให้เกิดความสมบูรณ์มากย่ิงขึ้น และข้อมูลที่เป็นจริง พร้อมทั้งความพึง

พอใจในการให้บริการกับประชาชนที่สัญจรไปมา  โดยทีมวิจัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจึงดําเนินการ

สัมภาษณ์ โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้บริหารท้องถ่ิน กลุ่มเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ และประชาชน

ผู้ใช้รถใช้ถนน ในแต่ละกลุ่มจะมีผู้สัมภาษณ์ 1 คน และผู้จดบันทึก 1 คน  ส่วนการสัมภาษณ์หลังจากการ

สัมภาษณ์   กลุ่มวิจัยนําข้อมูลมาเรียบเรียง  ตรวจสอบข้อมูลของผู้ให้สัมภาษณ์  วิเคราะห์และสังเคราะห์

ข้อมูล  และสรุปเป็นข้อมูลเบ้ืองต้น  ทั้งน้ีจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลการสัมภาษณ์ของแต่ละบุคคลและ

หน่วยงาน  แต่ทีมวิจัยจะนํามาสรุปเป็นข้อมูลโดยแยกตามประเด็นคําถาม และแยกเป็นกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม

ตัวอย่าง เพ่ือนําเสนอข้อมูลให้ทีมวิจัยทุกคนรับทราบ  เพ่ือไม่ให้เกิดอคติต่อข้อมูลและกลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูล 
 การสนทนากลุ่ม (Focus Group)  การเก็บรวบรวมข้อมูลของประชาชนตําบลกระแชง  ทีมวิจัยใช้

วิธีการ Focus Group  โดยใช้คําถามที่ทีมวิจัยร่วมกันคิด   และเลือกการเก็บข้อมูลเป็นกลุ่มพ้ืนที่หมู่บ้าน
ทั้งหมด  3  กลุ่มพ้ืนที่  คือ กลุ่มผู้บริหารท้องถิ่น กลุ่มเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ และกลุ่มประชาชนผู้ใช้รถใช้
ถนน ทั้งน้ีการทํา Focus Group  จะแบ่งเป็นกลุ่มย่อย ๆ กลุ่มละประมาณ 4 – 6 คน และมีผู้ดําเนินการ
สนทนา 1 คน  โดยมีทีมวิจัยอีกส่วนหน่ึงทําการบันทึกข้อมูลลงในสมุดบันทึก  และเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการ
ก็มีการสรุปข้อมูลให้ผู้เข้าร่วมเวทีฟัง จากน้ันนํามาสรุปเป็นข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนตามประเด็น
คําถาม 

 การเก็บข้อมูลจากเอกสาร  วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของ
พ้ืนที่กรณีศึกษาเปรียบเทียบ ปี 2554 และ 2555 จากหน่วยงานที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่ และทบทวนเอกสาร 
หนังสือ บทความ งานวิจัยที่เก่ียวข้อง เป็นต้น 
   การสังเกตอย่างมีส่วนร่วม  ทีมวิจัยได้ทําการเดินทางเพ่ือสํารวจกิจกรรมการป้องกันอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์องค์การบริหารส่วนตําบลกระแชง และการสังเกตพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนใน
พ้ืนที่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตลอดจนการคิดค้นหารูปแบบการดําเนินกิจกรรมอย่างมีส่วนร่วม และ
นวัตกรรมการต้ังจุดตรวจจุดบริหารแบบใหม่ 
 
  การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล  จากการดําเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการที่วางไว้    ทีมวิจัยจึง
ได้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจาะลึก สนทนากลุ่ม สังเกตอย่างมีส่วนร่วม และศึกษาเอกสารผลการดําเนินงาน
การต้ังจุดตรวจจุดบริการ ปี 2554 จากน้ันทีมวิจัยก็ได้มาร่วมกันสรุปขอ้มูล โดยการจําแนกประเภทข้อมูลเป็น
หมวดหมู่ตามกลุ่มผูใ้ห้ข้อมลู จากน้ันนําข้อมูลมาวิเคราะห์ควบคู่บริบทพ้ืนที่ตําบลกระแชง อําเภอกันทรลักษ์ 
จังหวัดศรีสะเกษ    

 

  



 
 

 

 

 

 

 

แสดงการใหข้อ้มูลการต้ังจุดตรวจ/จุดบริการ 

ผลการศึกษา 
 
การศึกษาโครงการสํารวจพ้ืนที่กรณีศึกษาการต้ังจุดตรวจ/จุดบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ กรณีถนนสาย 24 (จากเต็นท์ สู่เชิงรุก) โดยใช้แบบสัมภาษณ์เจาะลึก สนทนากลุ่ม 
และและศึกษาจากเอกสารสรุปผลการดําเนินงาน ประจําปี 2554  เป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมข้อมูลจาก 
ผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ ผู้ใช้รถใช้ถนน ในองค์การบริหารส่วนตําบลกระแชง อําเภอกันทร
ลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ  ผู้ศึกษาได้นําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์  และได้นําเสนอผลการศึกษา โดยแบ่งออกเป็น   
ดังน้ี 

 
การศึกษาข้อมูลบริบทองค์การบริหารส่วนตําบลกระแชง อําเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 
  ประวตัิความเป็นมา 
  ตําบลกระแชง เดิมเป็นพ้ืนที่ป่าไม่มีผู้คนอาศัยอยู่ ปี พ.ศ.2101 ได้มีชาวเมืองขุขันธ์ุอพยพมา
ต้ังถิ่นฐานบ้านเรือนอยู่ที่บริเวณบ้านกระแชงเหนือในปัจจุบัน ซึ่งบริเวณนี้มีต้นกระแชง (ต้นลาน) ขึ้นอยู่เป็น
จํานวนมาก ผู้นําหมู่บ้านจึงใช้ช่ือต้นกระแชงเป็นช่ือหมู่บ้าน เรียกว่า บ้านกระแชงใหญ่ เป็นต้นมา ขึ้นตรงกับ
ตําบลนํ้าอ้อม ปี พ.ศ.2400 ได้ยกฐานะเป็นตําบลกระแชง มีขุนพิทักษ์ สารกิจ (นายเนียม พิทักษ์) เป็นกํานัน
คนแรก 
 
 สภาพท่ัวไปของตําบล 
  พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบตํ่า เหมาะแก่การเพาะปลูก มีพ้ืนที่ทั้งหมด 47.04 ตารางเมตร 
 

อาณาเขตตําบล: 
 ทิศเหนือ ติดกับ ต.ตระกาจ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 
 ทิศใต้ ติดกับ ต.ทุ่งใหญ่ อ.กนัทรลักษ์ จ.ศรสีะเกษ 
 ทิศตะวันออก ติดกับ ต.หนองหญ้าลาด อ.กันทรลักษ์ จ.ศรสีะเกษ 
 ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ภูฝ้าย, ต.พราน อ.ขุนหาญ จ.ศรสีะเกษ 



 
 จํานวนประชากรของตําบล  
  จํานวนประชากรในเขต อบต. 16,456 คน และจํานวนหลงัคาเรือน 3,639 หลังคาเรือน 
 
 ข้อมูลอาชีพของตําบล  

-อาชีพหลัก ทาํนา 
- อาชีพเสริม ทําขนม ตัดเย็บเสื้อผ้า รองเท้า และทอผ้าไหม 

 
 ข้อมูลสถานท่ีสําคัญของตําบล  

-ศาลจังหวัดกันทรลักษ์  
-สํานักงานอัยการจังหวัด  
-เรือนจําจังหวัด  
-ค่ายลูกเสือ  
-หมู่บ้านศรีษะอโศก 
-อ่างเก็บนํ้าห้วยตามาย  
-สหกรณ์การเกษตร 
 

เขตพื้นท่ีการปกครอง มีท้ังหมด  12 หมู่บ้าน 
  ประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู1่ บ้านกระแชงใต้ , หมู2่ บ้านไฮ , หมู3่ บ้านเขวา , หมู4่ บ้าน
ระโยง , หมู่5 บ้านโนนจิก , หมู่6 บ้านโนนสูง , หมู่8 บ้านจํานรรจ์ , หมู่9 บ้านหนองทา , หมู1่2 บ้านโนนสม
ประสงค์ , หมู่13 บ้านชําเบ็งน้อย , หมู1่4 บ้านศีรษะอโศก , หมู่15 บ้านนารังกา 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพที่   แผนที่การต้ังจุดตรวจจุดบริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตําบลกระแชง 
อําเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 

 เส้นทางการคมนาคม การเดินทางเข้าสู่ตําบล  
  เดินทางโดยใช้เส้นทาง ทางหลวงหมายเลข 221 สายศรีสะเกษ – กันทรลกัษณ์ อยู่ห่างจาก
อําเภอกันทรลักษ์ ประมาณ 5 กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัดศรีสะเกษ ประมาณ 60 กิโลเมตร 
สภาพภูมิประเทศ 

  สภาพพื้นท่ีและระบบสาธารณูปโภค 
  จํานวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 200 ครัวเรือน จํานวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 66 หลังคา
เรือน คิดเป็นร้อยละ 0.54 ของจํานวนหลังคาเรือน 
  
สภาพปัญหาในช่วงเทศกาลสงกรานต ์

 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จะมีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน เป็นช่วงเวลาที่มีประชาชน

จํานวนมากใช้รถใช้ถนนในการเดินทางกลับภูมิลําเนา เดินทางไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ และท่องเที่ยวเล่น

นํ้าสงกรานต์ เป็นผลให้ปริมาณการใช้รถใช้ถนนบนทางหลวงสายต่างๆ มีเป็นจํานวนมาก รวมท้ังการจัดเลี้ยง

สังสรรค์ ทําให้มีความเส่ียงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าช่วงปกติ ตําบลกระแชง อําเภอกันทรลักษ์ 
จังหวัดศรีสะเกษ เป็นจังหวัดที่มีพ้ืนที่ติดกับถนนหมายเลข 24 ซึ่งเป็นเส้นทางผ่านไปสู่จังหวัด ส่วนใหญ่รถที่

เกิดอุบัติเหตุก็คือ รถจักรยานยนต์ สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่มาก  เมาแล้วขับ และการเกิดอุบัติเหตุมัก

เกินในเส้นทางสายหลัก ได้แก่ ถนนหมายเลข 24 และถนนไปกันทรลักษ์ ส่วนในเส้นทางสายรองภายในชุมชน

ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุ มีแต่การทะเลาะวิวาทกันของวัยรุ่นในพ้ืนที่   
 
 





สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่ในพื้นท่ีตําบลกระแชง  
 ปัจจัยด้านคน 

  - ความสามารถในการขับขี่ยานพาหนะลดลงจากการด่ืมของมึนเมา  
  - สภาพร่างกายไม่พร้อมในการควบคุมรถ เน่ืองจากความอ่อนเพลียจากการขับขี่รถเป็น 
เวลานาน 
  - ขับรถประมาทหวาดเสียวในขณะขับรถเล่นนํ้าสงกรานต์ 
  - ไม่ทําตามกฎจราจร ว่ิงย้อนศร ไม่ทําตามป้ายสัญญาณ 
  - บางคนไม่มีใบอนุญาตขับข่ีรถยนต์ รถจักรยานยนต์ 
  - มีคนเล่นนํ้าสงกรานต์อยู่ข้างถนนเป็นจํานวนมาก ทําให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย 

ปัจจัยด้านยานพาหนะ 
- สภาพรถยนต์ไม่สมบูรณ์ 

  - สภาพรถมีการดัดแปลงจึงส่งผลต่อประสิทธิภาพมาตรฐานความปลอดภัยของรถ 
   - รถโดยสารสาธารระบรรจุผู้โดยสารเกินจํากัดทําให้ไม่ปลอดภัยในการขับข่ี  

 ปัจจัยด้านถนน 
  - สภาพการจราจรที่หนาแน่น 
  - สภาพถนนหมายเลขที่ 24 ระหว่าง อําเภอไพรบึง ถึง อําเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ทําให้

การผู้สัญจรผ่านไปมาไม่สะดวก และอาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย 
  - สภาพถนนมีทางแยกเช่ือมต่อกับชุมชนเยอะ 
  - ถนนลื่น เน่ืองจากมีการเล่นนํ้าสงกรานต์อยู่ตลอดเส้นทาง 
 

ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับการเกิดอุบัติเหตุ 
  - ไฟฟ้าส่องสว่างชํารุดหรือไม่เพียงพอ 

        - สภาพภูมิอากาศทําให้ทัศนะวิสัยในการขับข่ีไม่ดี 
 
 
 
 

 
รูปแบบการตั้งจุดตรวจให้บริการประชาชน 

 ชุดความรู้เชิงกระบวน  
องค์การบริหารส่วนตําบลกระแชงได้ส่ง อปพร. ทุกคนเข้าไปฝึกอบรมทบทวนความรู้เรื่องความ

ปลอดภัยทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เก่ียวกับการช่วยเหลือผู้ประสบภัย การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การ
ฝึกระเบียบวินัย ซึ่งจะมีวิทยากรมาให้ความรู้ทั้งทหารพราน ตํารวจ ในการทบทวนความรู้จะอบรมปีละ 2 ครั้ง 



ครั้งละ 2-3 วัน โดย สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นเจ้าภาพในการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  
นอกจากน้ี ทาง อบต.กระแชง ก็ได้พา  อปพร. ไปศึกษาดูงานเก่ียวกับการอุบัติเหตุในพ้ืนที่ช่วงเทศกาล

สงกรานต์สงกรานต์ ที่ เทศบาลตําบลเมืองเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี  ซึ่งพ้ืนที่ดังกล่าวได้รับรางวัล อปพร.
ดีเด่น อบต.กระแชง จึงอยากนําเอาชุดความรู้มาประยุกต์ใช้กับพ้ืนที่ของตนเอง 
 
 
 

 

 

 

ภาพที่   แสดงบริการการต้ังจุดตรวจ/จุดบริการ 

ผลลัพธ์ของการดําเนินงาน  
หลังจากปฏิบัติการแล้วทางองค์การบริหารส่วนตําบลกระแชง   จะมีการสรุปทบทวนบทเรียน ในการ

ประชุมที่มีการนําเสนอข้อมูลจากผู้นําฝ่ายปกครองและฝ่ายบริหารท้องถิ่น  เพ่ือระดมหาข้อเสนอแนะเร่ือง
มาตรการชุมชน   เพ่ือนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงแก้ไขปัญหา ซึ่งอาจจะมีการร่วมกันสรุปบทเรียนผลการทํางาน 
และประเมินผล โดยอาจใช้การติดตามประเมินผล    แบบสอบถาม   การสังเกต  รวมทั้งจากลักษณะการ
สอบถามผู้สัญจรไป–มา    ภายในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลกระแชง เพ่ือสรุปภาพรวมของการดําเนิน
กิจกรรมการต้ังจุดตรวจ/จุดบริการ เพ่ือป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์    เพ่ือลด
จุดอ่อน เพ่ิมจุดแข็งของกระบวนการจัดกิจกรรม ทั้งนําไปสู่การปรับปรุงข้อบกพร่องของกิจกรรมได้และ
สามารถร่วมหาแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์   ให้ดีมากย่ิงขึ้นได้   ซึ่ง
คาดว่าการต้ังจุดตรวจ/จุดบริการในช่วงเทศกาลสงกรานต์  จะสามารถส่งผลให้ประชาชนผู้ใช้รถและ
การจราจรมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน    ทั้งอาจมีความระมัดระวังในการใช้รถและการจราจรมาก
ขึ้น นับว่าเป็นการช่วยลดจํานวนผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรหรืออ่ืนๆได้  ตลอดจนเพื่ออํานวยความสะดวกใน
การเดินทางของประชาชนและตรวจค้นสิ่งผิดกฎหมายที่อาจเข้ามาในเขตพ้ืนที่  รวมไปถึงทําให้ประชาชนได้รับ
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการใช้รถใช้ถนนในเส้นทางคมนาคมมากข้ึน   พร้อมกันน้ีผลที่คาดว่าจะเกิดข้ึนหลัง
การต้ังจุดตรวจ/จุดบริการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจําปี  2555 ในเชิงปริมาณ อาจลดจํานวนผู้สูญเสีย
ชีวิตและทรัพย์ของผู้สัญจรไป–มา ได้   ตลอดจนประชาชนผู้ใช้รถและการจราจรมีความรู้สึกปลอดภัยในการ
เดินทาง 

สําหรับการใช้/จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรที่เกี่ยวข้องในการต้ังจุดตรวจ/จุดบริการ ของ
กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ขององค์การบริหารส่วนตําบลกระแชง
ปีน้ี น่าจะมีความคุ้มค่าอย่างมาก  เพราะหลังการดําเนินกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุช่วง
สงกรานต์/จุดบริการประชาชนทาง อบต.กระแชง คาดว่าจะมีแนวโน้มเกิดผลลัพธ์ของกระบวนการที่ดี เพราะ
เป็นการเฝ้าระวัง ยับย้ังการประมาทในการใช้รถใช้ในการใช้รถและการจราจรมากขึ้น นับว่าเป็นการช่วยลด
จํานวนผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรหรืออ่ืนๆได้     ถนน เป็นจุดให้ผู้เดินทางแวะพักใช้บริการนํ้าด่ืม ข้อมูล



เส้นทาง การโบกรถ  การรับส่งฟรีในพ้ืนที่ ฯลฯ    เพราะสามารถส่งผลให้ประชาชนผู้ใช้รถและการจราจรมี
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน     ทั้งอาจมีความระมัดระวังตลอดจนเพ่ืออํานวยความสะดวกในการ
เดินทางของประชาชนและตรวจค้นสิ่งผิดกฎหมายที่อาจเข้ามาในเขตพ้ืนที่   รวมไปถึงทําให้ประชาชนได้รับ
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการใช้รถใช้ถนนในเส้นทางคมนาคมมากข้ึน    พร้อมกันน้ีผลที่คาดว่าจะเกิดข้ึนหลัง
การต้ังจุดตรวจ/จุดบริการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจําปี  2555 ในเชิงปริมาณ อาจลดจํานวนผู้สูญเสีย
ชีวิตและทรัพย์ของผู้สัญจรไป–มา ได้   ตลอดจนประชาชนผู้ใช้รถและการจราจรมีความรู้สึกปลอดภัยในการ
ตามเป้าหมายอย่างแน่นอนเดินทาง   ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีอาจช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาหรือลดอุบัติเหตุช่วง
สงกรานต์ได้เป็นอย่างดี  

 
 

งบประมาณท่ีใช้ในการดําเนินกิจกรรมการตั้งจุดตรวจจุดบริการ  
งบประมาณค่าใช้จ่ายในการดําเนินการต้ังจุดตรวจจุดบริหารประชาชน องค์การบริหารส่วนตําบล

กระแชงเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด เพราะทาง อบต. ได้ต้ังงบประมาณไว้ในส่วนน้ี ปีละประมาณ 30,000 บาท 
ได้แก่ 

- ค่าเบ้ียเลี้ยงเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ  จํานวน  200 บาทต่อคน 
- ค่าโอวัลตินและกาแฟสําหรับจุดบริการ 
- ค่าน้ํามันรถเจ้าหน้าที่สายตรวจ 
- ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จําเป็น 
 

สนับสนุนจากองค์กรภาคีเครือข่ายในการดําเนินกิจกรรม 
 องค์การบริหารส่วนตําบลกระแชงได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ได้แก่ สถานี
ตํารวจภูธร อําเภอกันทรลักษ์ ได้สนับสนุน บุคลากร เจ้าหน้าที่ตํารวจชุมชนตําบลจากสถานีตํารวจที่จัดต้ังขึ้น
เพ่ือเป็นแนวร่วมและกําลังเสริมในการแบ่งเบาหน้าที่ของตํารวจ  ในการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ และได้รับการ
สนับสนุน บุคลากร เจ้าหน้า หน่วยกู้ชีพจากสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 

 
 

แนวทางการดําเนินงาน  7 วันอันตราย ขององค์การบริหารส่วนตําบลกระแชง  
อําเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

 
 แนวทางการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลกระแชง อําเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 

ได้แบ่งช่วงเวลาในการปฏิบัติการต้ังจุดตรวจจุดบริหารประชนออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ 
  1 ระยะเตรียมการการต้ังจุดตรวจจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์   

  2 ระยะปฏิบัติการการต้ังจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์   
  3 ระยะประเมินผลสรุปผล/ผลลัพธ์ 
 

ระยะเตรียมการการต้ังจุดตรวจจุดบริหารประชาชนในชว่งเทศกาลสงกรานต์ 



จากที่ทางจังหวัดศรีสะเกษ  ได้จัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต์   2555  ระดับจังหวัด  และอําเภอ  เพ่ือกําหนดนโยบาย  อํานวยการ  ควบคุม   กํากับ   ดูแล   
ประสาน และปฏิบัติงานตลอดจนการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น   ซึ่งในขั้นเตรียมการ ( ช่วงวันที่ 15 มีนาคม  2555 
- 10 เมษายน 2555 )   เร่ิมจากการเข้าร่วมประชุมระดับจังหวัด  และอําเภอ  ในการกําหนดวัน  เวลา สถาน
ที่ต้ังจุดตรวจร่วมและกําหนดแผนวิธีการปฏิบัติร่วมกัน ตลอดจนการรายงานผลการปฏิบัติงานช่วงเทศกาล
สงกรานต์  2555  โดยมีหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น ตํารวจภูธรจังหวัด สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยจังหวัด    สํานักงานขนส่งจังหวัด    สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัด   
แขวงการทางจังหวัด    อําเภอ   องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เข้าร่วมด้วยหลังจากน้ันทางอบต.ได้จัดประชุม
ภายในองค์การบริหารส่วนตําบลกระแชง   เพ่ือช้ีแจงรายละเอียดแก่เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีใน
การปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายความปลอดภัยทางถนน   มีขั้นตอนต่อไปนี้  
  - วิเคราะห์สถานการณ์ ประชุมวางแผน    เตรียมการต้ังจุดตรวจ/จุดบริการช่วงสงกรานต์ ของ อบต.
กระแชง 
  - ตรวจสอบจํานวนและความเตรียมพร้อมกองกําลัง อปพร. ในตําบล และจัดการฝึกทบทวนสมาชิก
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนประจําตําบลให้เพียงพอกับความต้องการ  
  - การซักซ้อม ทําความเข้าใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามจุดตรวจ/บริการ 
  - จัดเตรียมอุปกรณ์และตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ในการต้ังจุดตรวจ 
  - จัดทําโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางจราจรช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2555 
  - ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือทํางานร่วมกัน ทั้งกู้ชีพ และตํารวจชุมชน เป็นต้น 
  - จัดเตรียมอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการต้ังจุดตรวจบริการประชาชน  
  - ดําเนินการต้ังจุดตรวจและบริการประชาชน ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน พ.ศ. 2555 จํานวน 2 
จุดหลัก   คือ เส้นทางบริเวณท่ีทําการ อบต.กระแชงและ เส้นทาง อําเภอกันทรลักษณ์-อําเภอขุนหาญ บริเวณ
หน้าโรงเรียนบ้านเขวา   

ด้วยนโยบายของรัฐบาลเก่ียวกับการรณรงค์การแก้ไขและป้องกันภัยทางจราจรในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ของทุกปี   โดยช่วงระยะเวลาดังกล่าวเป็นวันหยุดราชการระยะยาวทําให้ประชาชนเดินทางเพ่ือกลับ
เย่ียมบ้านและท่องเที่ยวในพ้ืนที่ต่างๆ ของประเทศ จึงเกิดอุบัติเหตุทําให้มีผู้เสียชีวิต ทรัพย์สิน ร่วมทั้งเวลาใน
การดําเนินการจัดทํากิจกรรมต่างๆ  รัฐบาลจึงมีนโยบายให้หน่วยงานราชการต่างๆในส่วนต่างๆ   ปฏิบัติหน้าที่
ในการช่วยเหลือและบริการประชาชนผู้ใช้รถเดินทางสัญจรไป–มา ช่วงเวลาดังกล่าว 
      องค์การบริหารส่วนตําบลกระแชงจึงได้ร่วมมือกับผู้นําหมู่บ้าน  สมาชิกสภา อบต.กระแชง สมาชิก
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ตํารวจชุมชนตําบลกระแชง  หน่วยกู้ชีพ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทั้งฝ่ายบริหาร
และปกครองต่างๆ ภายในตําบลร่วมกันรณรงค์และประชาสัมพันธ์ ตลอดจนต้ังจุดตรวจและจุดบริการ
ประชาชน เพ่ืออํานวยความสะดวกในการสัญจรไป–มา ในช่วงเทศกาลสงกรานต์และเพ่ือเป็นการสนอง
นโยบายของรัฐบาล   จึงจัดทําโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางจราจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
พ.ศ. 2555 ขึ้น เพ่ือเป็นการป้องกันภัยให้จํานวนผู้สูญเสียชีวิตและทรัพย์สินลดลงหากเป็นไปได้จะไม่มีผู้สูญเสีย
ชีวิตและทรัพย์สินเกิดขึ้น  
 นับว่า ก่อนปฏิบัติการ การดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ของ
องค์การบริหารกระแชง มีการเอาคําสั่งตามขั้นตอนจากกระทรวงมหาดไทย มาประชุมเตรียมการ เมื่อต้นเดือน 
เมษายน 2555 ที่ผ่านมา ซึ่งได้มีการเชิญบุคคลที่มีส่วนเก่ียวข้องกับอุบัติเหตุ เข้ามามีส่วนร่วมประชุมวางแผน
ปฏิบัติการ ทั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน   (อปพร.), หน่วยกู้ชีพ, ตชต. (ตํารวจชุมชนตําบล) ซึ่งเป็น



เจ้าหน้าที่จากสถานีตํารวจอําเภอกันทรลักษณ์  ตลอดจนร่วมกับฝ่ายบริหารปกครองในตําบลกระแชง ทั้ง
กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจําตําบล สารวัตรกํานัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน รวมถึงคณะผู้บริหาร (นายก อบต.)   
สมาชิกสภา (ส.อบต.)    และฝ่ายต่างๆในองค์การบริหารส่วนตําบลกระแชง  อีกด้วย      

ก่อนทํากิจกรรมการดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ทาง อบต. 
กระแชง ได้มีการเตรียมการ กระบวนการการคัดเลือกหรือแต่งต้ังคณะทํางานของแต่ละกิจกรรมการต้ังจุด
บริการที่เน้นความมีจิตสาธารณะและสมัครใจปฏิบัติงาน  กล่าวคือ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) 
มาจากการประชาสัมพันธ์รับผู้สมัครใจ อาสาเข้ามาปฏิบัติงาน หมู่บ้านละ 5 คน ซึ่งจะปฏิบัติงานในจุดเส้นทาง
บริเวณที่ทําการ อบต.กระแชงและ เส้นทาง กันทรลักษณ์-ขุนหาญ บริเวณสมัคร อปพร.  จํานวนมากกว่า  
200 คน และร่วมด้วยชุดตํารวจชุมชนตําบลกระแชง (ตชต.) สังกัดสถานีตํารวจอําเภอกันทรลักษณ์ เพ่ือ
คัดเลือกหน้าโรงเรียนบ้านเขวา     ภายใต้คําสั่งของอบต.กระแชง ในการแต่งต้ังผู้ตรวจเวร   เจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัย ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งจะแบ่งเจ้าหน้าที่
ประจําจุดตรวจนําโดยหัวหน้าชุดแต่ละผลัด มีระยะเวลาการจัดเวรยามเป็นสองผลัด คือผลัด ช่วงเวลา 08.00 
น.-20.00 น.  และ  20.00 น.-08.00 น.  น่ันเอง   

สําหรับการใช้วิธีการ/กระบวนการคัดเลือกคณะทํางานในการปฏิบัติหน้าที่ของอปพร. ซึ่งทาง  อบต. 
กระแชง ได้ดําเนินการประชาสัมพันธ์รับสมัคร อปพร. จํานวนกว่า 200 คน โดยที่เน้นคุณสมบัติสําคัญคือ การ
มีจิตสาธารณะหรือมาจากความสมัครใจ   ที่เป็นเช่นนั้นเพราะ อปพร.ต้องปฏิบัติงานกิจกรรมเพ่ือส่วนรวมด้วย
ใจ อย่างเสียสละ ซึ่งอาจไม่มีเวลาเป็นส่วนตัว ผู้ปฏิบัติหน้าที่จึงจําเป็นต้องมีจิตอาสาน่ันเอง   ซึ่งอปพร.ต้อง
ปฏิบัติการในส่วนของการกู้ภัยเบ้ืองต้น และการช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ประสบภัย รวมถึงการตรวจตรา
สอดส่องดูแลการขับขี่/การใช้รถใช้ถนนของประชาชน    

ทั้งน้ีด้านการจัดฝึกอบรม/ทบทวน สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนประจําตําบลให้เพียงพอ
กับความต้องการ และจัดการซักซ้อมความเข้าใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ใช้ช่วงเวลาดังกล่าวน้ัน  
ส่วนใหญ่ทางองค์การบริหารส่วนตําบลนิคมกระแชง   ไม่มีการพัฒนาศักยภาพ อบรมให้ความรู้ เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติการในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุก่อนสงกรานต์โดยเฉพาะ   แต่มีการฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)ประจําปี    ซึ่งในปีที่ผ่านมาได้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการพร้อมทั้ง
เป็นการศึกษาดูงานท่ี   เทศบาลตําบลเมืองเดชอุดม อําเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี   เป็นหลักสูตร
เกี่ยวกับการปฐมพยาบาล โดยมีหัวหน้าชุดป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตําบลเมือง
เดช   เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้เพ่ิมเติม   ทั้งเป็นครูฝึกอบรมทบทวนในส่วนของเรื่องระเบียบวินัย 
การจราจรเบื้องต้นด้วย โดยใช้งบประมาณประจําปีของ อบต.กระแชง ที่จัดสรรไว้ ประมาณ 200,000 บาท 
สําหรับการศึกษาดูงาน เพ่ือการเตรียมความพร้อมในการให้บริการประชาชนทั้งด้านการปฐมพยาบาล และ
การช่วยเหลือชีวิตผู้ประสบเหตุ อย่างมีประสิทธิภาพได้มากที่สุด  

พร้อมกันน้ียังมีในส่วนของหน่วยงาน ผู้ที่รับผิดชอบงานด้านอุบัติเหตุ ที่นอกเหนือไปจากเจ้าหน้าที่
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ อปพร. ขององค์การบริหารส่วนตําบลกระแชง ซึ่งเป็นคนในชุมชนที่มี
ความสนใจและเสียสละเวลาในการป้องกันแก้ไขปัญหาในชุมชนของตนเอง แล้วยังมีชุดตํารวจชุมชนตําบล
กระแชง (ตชต.) สังกัด สถานีตํารวจภูธรอําเภอกันลักษณ์ ที่ได้มีการจัดต้ังชุด ต.ช.ต. ขึ้นเพ่ือเป็นแนวร่วมและ
กําลังเสริมในการแบ่งเบาหน้าที่ของตํารวจในการปฏิบัติหน้าที่ ต่างๆ   ร่วมด้วยชุดหน่วยกู้ ชีพ สังกัด 
สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เข้าร่วมเป็นฝ่ายสนับสนุนสอดส่องดูแลช่วยเหลืองานด้านอุบัติเหตุ    

ขณะเดียวกันทางองค์การบริหารส่วนตําบลกระแชง ได้มีการแบ่งบทบาทหน้าที่ในการดําเนินกิจกรรม
การต้ังจุดบริการประชาชนเทศกาลสงกรานต์ ปี 2555 บริเวณเส้นทางสายหลักและสายรองในเขตพื้นที่ของ



องค์การบริหารส่วนตําบลกระแชง    จังหวัดศรีสะเกษ เพ่ือให้บริการต่างๆอํานวยความสะดวกและรณรงค์การ
ขับขี่ปลอดภัยแก่ประชาชนในช่วงเทศกาล   ที่เป็นสัดส่วนชัดเจน โดยหลัก ทาง อบต. กระแชงได้กําหนดพ้ืนที่
ให้  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตําบลกระแชงและ ตํารวจชุมชนตําบล ร่วมกับหน่วยกู้ชีพ  
รับผิดชอบหรือปฏิบัติหน้าที่ประจําจุดตรวจเทศกาลสงกรานต์ ประจําปี 2555 ในส่วนของเส้นทางถนนที่เป็น
พ้ืนที่จุดเสี่ยงสําคัญ อย่างเข้มงวด 
 
ระยะปฏิบัติการการต้ังจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์   

ในช่วงขั้นปฏิบัติการเข้มข้น ( ช่วงวันที่ 11 – 17 เมษายน 2555 )  ทางศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์  2555  ของจังหวัด  ได้มีการบูรณาการหน่วยงานและ
เจ้าหน้าที่ในท้องที่เพ่ือร่วมดําเนินการจัดต้ังจุดตรวจร่วม  บนเส้นทางสายหลัก (เส้นทางหลวงแผ่นดิน)  สาย
รอง (เส้นทางหลวงชนบทและเส้นทางขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน)  โดยระดมกําลังเจ้าหน้าที่จากทุก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อาสาสมัครกู้ชีพจากสาธารณะสุข  ปฏิบัติงานตลอด  24  
ช่ัวโมง   ทั้งน้ีทาง อบต.ตําบล กระแชง  ได้มีการจัดสายตรวจเฉพาะในเส้นทางบนทางหลวงหมายเลข 221 
สายศรีสะเกษ – กันทรลักษณ์ ซึ่งเป็นถนนสายหลัก  และถนนเส้นกันทรลักษณ์-ขุนหาญ  ที่เป็นจุดเสี่ยงสําคัญ 
แต่กลับไม่มีจุดตรวจ/บริการในถนนหมายเลข 24  เพราะเมื่อประมาณปี 2553 ทางอําเภอกันทรลักษณ์ได้สั่ง
การมาให้องค์การบริหารส่วนตําบลกระแชงเป็นหน่วยหนุนเสริมและได้เป็นเข้าร่วมในการตั้งจุดตรวจ/จุด
บริการ ช่วงเทศกาลสงกรานต์  ตรงจุดป๊ัมบางจาก ติดถนนหมายเลข 24 ไม่เกิดผลสัมฤทธ์ิเท่าที่ควรนัก เพราะ
ชาวบ้านในพ้ืนที่ตําบลกระแชงได้ร้องเรียน โดยกล่าวหาว่าทาง อบต.ต้ังด่านตรวจจับชาวบ้านในชุมชน ผู้ที่ไม่
เคารพกฎจราจรที่เป็นคนในพื้นที่ด้วยกันเอง  ทั้งน้ีจึงมีการปรับเปลี่ยนจุดตรวจ/บริการให้เหมาะสมตามพ้ืนที่
ชุมชนละช่วงเวลาการเดินทาง   เป็นลักษณะการต้ังจุดตรวจ จุดสกัดก้ัน ประจําพ้ืนที่ตําบลกระแชง  ซึ่งมี
องค์การบริหารส่วนตําบลกระแชงเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ ตํารวจชุมชนตําบลจากสถานีตํารวจที่จัดต้ังขึ้น
เพ่ือเป็นแนวร่วมและกําลังเสริมในการแบ่งเบาหน้าที่ของตํารวจ  ในการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ และหน่วยกู้ชีพจาก
สาธารณสุข  ตลอดจนเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองของชุมชนในพื้นที่  ทําการต้ังจุดตรวจ/บริการ   จุดสกัดก้ัน เพ่ือ
เป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเบ้ืองต้นในระดับพ้ืนท่ี   
การต้ังจุดตรวจ/บริการ   

จุดที่ 1 เส้นทางบริเวณที่ทําการ อบต.กระแชง    มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการวันละ 2 ผลัด คือผลัด ช่วงเวลา 
08.00 น.-20.00 น.  และ  20.00 น.-08.00 น. แบ่งเป็นผลัดละ 5 คน โดยมี เจ้าหน้าที่ อปพร. 3 คน และกู้
ชีพร่วมกับตํารวจชุมชนตําบลกระแชงเป็นแนวร่วมและกําลังเสริมในการแบ่งเบาหน้าที่ของตํารวจ ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ 2 คน    

จุดที่ 2 เส้นทาง กันทรลักษณ์-ขุนหาญ หน้าโรงเรียนบ้านเถวา   มีเจ้าหน้าที่ อปพร.ปฏิบัติหน้าที่ วันละ 2 
ผลัด คือผลัด ช่วงเวลา 08.00 น.-20.00 น.  และ  20.00 น.-08.00 น. ผลัดละ 4 นาย   ซึ่งมีเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติการโดยรวม 56-70 นาย   (โดยประมาณ) 
 
ระยะประเมินผลสรุปผล/ผลลพัธ ์

  หลังจากปฏิบัติการแล้วทางองค์การบริหารส่วนตําบลกระแชง   จะมีการสรุปทบทวนบทเรียน ใน
การประชุมที่มีการนําเสนอข้อมูลจากผู้นําฝ่ายปกครองและฝ่ายบริหารท้องถิ่น  เพ่ือระดมหาข้อเสนอแนะเรื่อง
มาตรการชุมชน   เพ่ือนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงแก้ไขปัญหา ซึ่งอาจจะมีการร่วมกันสรุปบทเรียนผลการทํางาน 
และประเมินผล โดยอาจใช้การติดตามประเมินผล    แบบสอบถาม   การสังเกต  รวมทั้งจากลักษณะการ



สอบถามผู้สัญจรไป–มา    ภายในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลกระแชง เพ่ือสรุปภาพรวมของการดําเนิน
กิจกรรมการต้ังจุดตรวจ/จุดบริการ เพ่ือป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์    เพ่ือลด
จุดอ่อน เพ่ิมจุดแข็งของกระบวนการจัดกิจกรรม ทั้งนําไปสู่การปรับปรุงข้อบกพร่องของกิจกรรมได้และ
สามารถร่วมหาแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์   ให้ดีมากย่ิงขึ้นได้   ซึ่ง
คาดว่าการต้ังจุดตรวจ/จุดบริการในช่วงเทศกาลสงกรานต์  จะสามารถส่งผลให้ประชาชนผู้ใช้รถและ
การจราจรมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ทั้งอาจมีความระมัดระวังในการใช้รถและการจราจรมากขึ้น 
นับว่าเป็นการช่วยลดจํานวนผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรหรืออ่ืนๆได้     ตลอดจนเพื่ออํานวยความสะดวกใน
การเดินทางของประชาชนและตรวจค้นสิ่งผิดกฎหมายที่อาจเข้ามาในเขตพ้ืนที่   รวมไปถึงทําให้ประชาชน
ได้รับความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการใช้รถใช้ถนนในเส้นทางคมนาคมมากขึ้น    พร้อมกันน้ีผลที่คาดว่าจะ
เกิดข้ึนหลังการต้ังจุดตรวจ/จุดบริการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจําปี  2555 ในเชิงปริมาณ อาจลดจํานวน
ผู้สูญเสียชีวิตและทรัพย์ของผู้สัญจรไป–มา ได้   ตลอดจนประชาชนผู้ใช้รถและการจราจรมีความรู้สึกปลอดภัย
ในการเดินทาง 
 
ปัญหา อุปสรรค    

- ผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติยังขาดแนวคิดวิธีการในการทํางานด้านอุบัติเหตุ และยัง
ไม่แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์อย่างจริง  เพราะเป็นการ
ทํางานตามคําสั่งของหน่วยงานต้นสังกัด 

- ยังขาดการบูรณาการแผนร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตําบล เจ้าหน้าที่ตํารวจ  ในการต้ังจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

- ประชาชนในพ้ืนที่ยังไม่ค่อยให้ความสําคัญกับการต้ังจุดบริการ สักเกตุได้จาก การขับขี่รถผ่านไป
มาของผู้ใช้รถใช้ถนน ไม่ค่อยลดความเร็วในตรงจุดตรวจ จุดบริการประชาชน  

 
มาตรการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 7 วันอันตราย องค์การบริหารส่วน
ตําบลกระแชง อําเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลกระแชง ได้ดําเนินการต้ังจุดตรวจจุดบริการประชาชน เพ่ือป้องกันและ

แก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และเป็นการให้บริการประชาชนที่สัญจรไปมาให้เกิดความสะดวกสบาย

ในการเดินทาง โดยได้มีมาตรการ ซึ่งเป็นวิธีการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล

สงกรานต์ ปี 2555 ให้เกิดประสิทธิภาพ โดยให้ดําเนินงานตามมาตรการ ดังน้ี 
 

มาตรการด้านบริหารจัดการ 
เริ่มต้นจากคําสั่งของรัฐบาล ส่งลงมาที่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ทําหนังสือสั่งให้ผู้บริหารท้องถ่ิน ได้แก่ 

นายอําเภอ นายก อบต. ให้ดําเนินการต้ังจุดตรวจจุดบริการประชาชนในการสัญจรผ่านไปมาในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ เพ่ือใช้ป้องกันแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในพ้ืนที่ จากนั้น นายก องค์การบริหารส่วนตําบล ก็ได้
เชิญหน่วยงานที่เก่ียวข้องมาเข้าประชุมร่วมกัน ได้แก่ เจ้าหน้าที่ตํารวจ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อส.
อบต. อสม อปพร. ในการวางแผนการต้ังจุดตรวจจุดบริการในช่วงเทศกาล และได้แต่งต้ังคณะทํางานบูรณา
การการต้ังจุดตรวจจุดบริการโดย นายกองค์การบริหารส่วนตําบลกระแชงเป็นประธาน ตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2555 จังหวัดจังหวัดศรีสะเกษ จากการ



สัมภาษณ์ นายวิจิตร สถาวร   เลขานายก องค์การบริหารส่วนตําบลกระแชง  ได้มีการจัดสรร/ใช้งบประมาณ 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายใช้การปฏิบัติตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุตามท้องถนน   ขององค์การบริหาร
ส่วนกระแชง ที่ต้ังงบประมาณในแผนนโยบายส่วนการต้ังจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจําปี 
2555 ของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตําบลกระแชง 30,000 บาท ในส่วนเบ้ียเลี้ยง/ค่าตอบแทนของ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  รวมกับหมวดอาหารเครื่องด่ืม ที่มีเบิกค่าตอบแทนในการปฏิบัติ
หน้าที่ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  นายละ 200.-บาท   ซึ่งเป็นจํานวนเงิน ไม่มีความเหมาะสมกับ
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่อาสา เพราะค่อนข้างน้อยซึ่งอาจไม่เทียบเท่าได้กับการเสียสละเวลาส่วนตัว/
ครอบครัวของเจ้าหน้าที่     ในขณะที่ต้องการเห็นผู้เดินทางสัญจรไปมาเดินทางอย่างมีสวัสดิภาพ ส่วนการ
สนับสนุนส่วนอ่ืนๆในการดําเนินกิจกรรม นับว่างบประมาณมีน้อย ยังไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรรมที่
หลากหลายและเต็มที่ได้เท่าไรนัก โดยทางองค์การบริหารส่วนตําบลกระแชงได้มีการแบ่งช่วงเวลาออกเป็น 2 
ช่วง  

ช่วงที่ 1 เวลา 08.00 น. -20.00 น.  
ช่วงที่ 2 เวลา 20.00 – 08.00 น.  
โดยมีเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพลัดเปล่ียนหมุนเวียนกันช่วงเวลา ซึ่งองค์การบริหารส่วนตําบลกระแชง

ได้แบ่งจุดตรวจจุดบริการออกเป็น 2 จุด ได้แก่  
จุดที่ 1 ต้ังจุดตรวจจุดบริการอยู่หน้าองค์การบริหารส่วนตําบลกระแชง อําเภอกันทรลักษ์   จังหวัดศรี

สะเกษ เป็นถนนสายรองภายในชุมชน เป็นการสกัดก้ันประชาชนที่มีพฤติกรรมเมาแล้วขับ ไม่สวมนิรภัยไม่ให้

ออกไปเส้นทางหลัก ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการวันละ 2 ผลัด คือผลัด ช่วงเวลา 08.00 น.-20.00 น.  และ  
20.00 น.-08.00 น. แบ่งเป็นผลัดละ 5 คน โดยมี เจ้าหน้าที่ อปพร. 3 คน และกู้ชีพร่วมกับตํารวจชุมชนตําบล

กระแชงเป็นแนวร่วมและกําลังเสริมในการแบ่งเบาหน้าที่ของตํารวจ ในการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ  2 คน  
จุดที่ 2 ต้ังจุดตรวจจุดบริการอยู่เส้นทางไปอําเภอขุนหาญ  หน้าโรงเรียนบ้านเขวา ซึ่งเป็นเส้นทางที่มี

ประชาชนสัญจรไปอําเภอขุนหาญ เป็นพ้ืนที่จุดเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุบ่อยคร้ัง เน่ืองจากจุดดังกล่าวเป็นทางแยกเข้า

ไปหมู่บ้าน และไม่มีไฟกระพริบหรือไฟเตือนใด ๆ ซึ่งจุดน้ีมีเจ้าหน้าที่ อปพร.ปฏิบัติหน้าที่ วันละ 2 ผลัด คือ
ผลัด ช่วงเวลา 08.00 น.-20.00 น.  และ  20.00 น.-08.00 น. ผลัดละ 4 นาย   ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

โดยรวมทั้ง 2 จุด จํานวน  56-70  นาย   ในส่วนของถนนหมายเลข 24 ไม่มีการต้ังจุดตรวจจุดบริการ

ประชาชน จากการสอบถามเจ้าชุดผู้ปฏิบัติได้ให้ข้อมูลว่า ในเส้นทางหมายเลข 24 ให้เป็นความรับผิดชอบของ

เจ้าหน้าที่ตําตรวจ  แต่จากทีมวิจัยได้สํารวจเส้นทางถนนหมายเลข 24 ไม่มีการต้ังจุดตรวจจุดบริการประชาชน 
อีกหน่ึงจุดที่ไม่มีการต้ังจุดตรวจ ได้แก่ เส้นทางไปอําเภอกันทรลักษ์ ซึ่งเป็นเส้นทางหลักในการสัญจรไปมาของ

ประชาชน และมีรถเป็นจํานวนมาก จากการสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการได้ให้ข้อมูลว่า แต่ก่อนองค์การ
บริหารส่วนตําบลกระแชงได้ไปต้ังตรวจจุดบริการประชาชน ตรงป๊ัม ปตท.  ต่อมาประชาชนที่สัญจรไปมา และ
ประชาชนในพ้ืนที่กล่าวหาว่า อปพร. และเจ้าหน้าที่ตํารวจ ไปต้ังด่านสกัดก้ัน ตรวจจับผู้ที่สัญจรไปมา สร้าง
ความเดือดร้อนให้กับประชาชน  เพราะประชาชนส่วนใหญ่ไม่สวมหมวกนิรภัย  และอีกอย่าง เจ้าหน้าที่ตํารวจ

ก็มีการตรวจจับ และเป่าวัดระดับแอลกอฮอล์ด้วย ประชาชนในพ้ืนที่จึงร้องเรียนมายังองค์การบริหารส่วน

ตําบลกระแชง ว่า อปพร.ตั้งด่านสกัดก้ัน ตรวจจับประชาชนผู้สัญจรไปมา นายกองค์การบริหารส่วนตําบลก็

เลยสั่งยกเลิกการต้ังจุดตรวจจุดบริการตรงเส้นทางไปอําเภอกันทรลักษ์  เปลี่ยนมาเป็นการต้ังจุดตรวจจุด



บริการหน้าองค์การบริหารส่วนตําบลกระแชงแทน ซึ่งเจ้าหน้าที่ตํารวจก็อยากจะต้ังจุดตรวจจุดบริการตรง

เส้นทางไปอําเภอกันทรลักษ์ เพราะเป็นเส้นทางหลักในการสัญจรไปมา และเช่ือมต่อหลายพ้ืนที่ แต่นายก

องค์การบริหารส่วนตําบลไม่ให้ไปต้ังจุดตรวจจุดบริการต้องน้ัน เน่ืองมาจากการร้องเรียนของประชาชนที่

เดือดร้อน ไม่ให้ไปต้ังจุดตรวจจุดบริหารในเส้นทางดังกล่าว 

 
มาตรการด้านการบังคับใช้กฎหมาย  
ไม่มี เน่ืองจากเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการไม่มีอํานาจหน้าที่ไปจับกุม ตรวจค้น อีกทั้งในจุดบริการไม่มี

เจ้าหน้าที่ตํารวจมานั่งอยู่ประจําจุดตรวจจุดบริหาร จึงทําให้คนที่กระทําผิดกฎหมายไม่เกิดการเกรงกลัว มี

เพียงแต่สายตรวจที่มาลงช่ือแล้วก็กลับ มีแต่ ตํารวจชุมชน ซึ่งไม่มีหน้าที่ในการตรวจจับประชาชน อีกอย่าง
ประชาชนในพ้ืนที่ไม่เกรงกลัว จึงทําให้มาตรการด้านการบังคับใช้กฎหมายไม่เกิดประสิทธิภาพได้เต็มที่ 
 มาตรการด้านสังคม 

ให้เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ ว่ากล่าว ตักเตือน และให้พักผ่อน สําหรับผู้มีอาการเมาสุราแล้วขับขี่

รถยนต์ รถจักรยานยนต์  และมีบริหารกาแฟ นํ้าด่ืม ให้บริการประชาชนที่สัญจรไปมา ที่เกิดการอ่อนเพลียใน

การขับรถ  และมีรถรับส่งประชาชนฟรีที่เดินทางมาจากรุงเทพมหานคร เข้าไปในชุมชนหมู่บ้าน  ในส่วนของ

จุดบริการตรวจสภาพเช็คสภาพรถก่อนเดินทางยังไม่มี เน่ืองจากเงินงบประมาณไม่เพียงพอและยังไม่เคย

ประสานขอความร่วมมือจากองค์กรภาคีเครือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาช่วงเทศกาลสงกรานต์ เช่น 
วิทยาลัยอาชีวศึกษา ให้เข้ามาร่วมในการต้ังจุดตรวจจุดบริการตรวจเช็คสภาพรถก่อนเดินทางให้กับผู้สัญจรไป

มา  ซึ่งที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการได้นําเสนอในการประชุมสรุปผลการดําเนินงาน แต่ผู้บริหารท้องถ่ิน

บอกว่า ไม่มีงบประมาณในการบริหารจัดการในด้านน้ี จึงทําให้จุดตรวจจุดบริการประชาชนองค์การบริหาร

ส่วนตําบลกระแซงยังไม่มีนวัตกรรมใหม่เกิดข้ึนในพ้ืนที่  จากการได้สัมภาษณ์ ตํารวจชุมชน ที่เป็นเจ้าหน้าที่ชุด

ปฏิบัติการในจุดตรวจจุดบริการประชาชน ได้กล่าวว่า  พวกผมทําตามหน้าที่ ตามคําสั่งเพียงเท่าน้ัน พวกไม่

สามารถจะไปแนะนําให้ผู้บริหารท้องถิ่นทําตามได้ เพราะเราไม่มีอํานาจ อีกอย่าง พอนําเสนอในที่ประชุม 
ผู้บริหารก็ไม่ให้ความสําคัญกับการต้ังจุดตรวจ เพราะผู้บริหารท้องถิ่นเองไม่ให้ความสําคัญกับเร่ืองน้ี เป็นเพียง

แค่คําสั่งจากจังหวัดให้ทําก็ทําตามเพียงเท่าน้ัน แม้กระทั้งเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการเองยังไม่เห็นความสําคัญการ

กับป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ เพียงแต่ทําตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเพียงเท่าน่ัน อีกอย่าง ในจุดตรวจ
จุดบริการประชาชนองค์การบริหารส่วนตําบลกระแซงยังมีการด่ืมสุราและของมึนเมา และคนท่ีด่ืมยังเป็น

ผู้บริหารอีกด้วย จากน้ันทีมวิจัยก็ได้ไปสัมภาษณ์ผู้บริหารท้องถิ่น เก่ียวกับการด่ืมสุราในและของมึนเมาในจุด

บริการประชาชน พบว่า ในการต้ังจุดตรวจจุดบริหารประชาชนมีการด่ืมสุราจริง ซึ่งจะมีการด่ืมในช่วงเวลา

กลางคืน เพราะเป็นเวลาที่เงียบ ด่ืมเพ่ือเป็นการน่ังคุยกันในกลุ่มเท่าน้ัน และให้ด่ืมเฉพาะในช่วงเวลากลางคืน

เท่าน้ัน กลางวันไม่ให้ด่ืม เพราะจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานเน่ืองจากในช่วงกลางวันจะมีผู้ใช้รถใช้ถนนเป็น

จํานวนมา ซึ่งมีความแตกต่างจากช่วงกลางคืน  
 

มาตรการด้านวิศวกรรมจราจร 



ยังไม่มีมาตรการในส่วนน้ี จากการสอบถามกับผู้บริหารท้องถ่ิน พบว่า ทางองค์การบริหารส่วนตําบล

ไม่มีงบประมาณ ในการจัดกิจกรรมสํารวจจุดเสี่ยง จุดอันตราย หรือสภาพถนนไม่สมบูรณ์ เพราะยังไม่มี

งบประมาณในส่วนน้ี ไม่ยังไม่ได้ประสานขอความร่วมมือจากกรมทางหลวงชนบทมาช่วยเหลือในการปรับปรุง

สภาพถนน เพราะถนนภายในชุมชนบางเส้นก็เป็นความรับผิดชอบของ อบต.กระแชง บางเส้นทางก็เป็นความ

รับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท ในส่วนน้ีทาง อบต.กระแชง ก็ได้ประสานให้มาปรับปรุงถนนท่ีมีสภาพ

ชํารุด เพ่ือลดปัญหาในการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
 
มาตรการด้านประชาสัมพันธ์ 

ให้ผู้นําชุมชน ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่

ได้รับทราบในการต้ังจุดตรวจจุดบริหารประชาชน และให้ประชาชนในพ้ืนที่เล่นนํ้าสงกรานต์อย่างระมัดระวัง 
ไม่ด่ืมสุราแล้วขับ เพ่ือเป็นการสํานึกความตระหนึกให้กับประชาชนในพ้ืนที่ ในส่วนของป้ายประชาสัมพันธ์ใน

การรณรงค์ในการเล่นสงกรานต์ ซึ่งรับการสนับสนุนจากจังหวัด และ อบต.กระแชง “สงกรานต์ปลอดภัย ตาย
เป็นศูนย์” ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งการในรณรงค์ ในส่วนของการรณรงค์ให้ผู้ใช้รถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัย

ในขณะขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต์  ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้มีการเล่นนํ้าสงกรานต์ตามประเพณีที่ดีงาม

และคํานึงถึงความปลอดภัยของตนเองและผู้อ่ืน และประชาสัมพันธ์บริเวณท่ีเป็นจุดอันตราย ถนนท่ีอยู่ระหว่าง

ซ่อมแซมหรือก่อสร้างเพ่ือป้องกันปัญหาอุบัติเหตุและการจราจรติดขัด ยังไม่มีการดําเนินการในส่วนน้ี 
 

มาตรการด้านบริการการแพทย์ฉุกเฉิน กู้ชีพ กู้ภัย 
องค์การบริหารส่วนตําบลกระแชง ได้จัดเตรียมรถหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน อยู่ประจําในจุด

ตรวจจุดบริหารประชาชน เพ่ือเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุในพ้ืนที่ได้ทันเวลา สิ่งที่ยังขาดก็คือ อุปกรณ์

การช่วยเหลือชีวิตผู้ประสบอุบัติเหตุ เพราะทางองค์การบริหารส่วนตําบลกระแชงไม่มีงบประมาณในการจัดซื้อ 
เคร่ืองมือ และอุปกรณ์การช่วยเหลือชีวิต 
 

สรุปผลการดําเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาโครงการสํารวจพ้ืนที่กรณีศึกษาการต้ังจุดตรวจ/จุดบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ กรณีถนนสาย 24 (จากเต็นท์ สู่เชิงรุก) มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาดังน้ี  
เพ่ือศึกษากระบวนการในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วง

เทศกาลสงกรานต์ กรณีศึกษาตําบลบนถนนสาย 24 
เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิของกระบวนการในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ กรณีศึกษาตําบลบนถนนสาย 24 
เพ่ือศึกษาการใช้งบประมาณในการทํากิจกรรมที่เกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนนขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่กรณีศึกษาตําบลบนถนนสาย 24 



การศึกษาครั้งน้ีได้ทําการรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ ผู้ใช้รถใช้ถนน 
ในองค์การบริหารส่วนตําบลกระแชง อําเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ  โดยใช้แบบสัมภาษณ์เจาะลึก 
สนทนากลุ่ม และศึกษาจากเอกสารสรุปผลการดําเนินงาน ประจําปี 2554 ผู้ศึกษาได้นําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ 
และได้นําเสนอผลการศึกษา โดยแบ่งออกเป็น   ดังนี้ 

1 การศึกษาข้อมูลบริบทองค์การบริหารส่วนตําบลกระแชง อําเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 
2 สภาพปัญหาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

  3 รูปแบบการต้ังจุดตรวจให้บริการประชาชน 
4 มาตรการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 7 วันอันตราย องค์การบริหารส่วนตําบล

กระแชง อําเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 
5 ปัญหาและอุปสรรค 
6 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษา 
7 ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 
8 ข้อเสนอแนะศูนย์วิชาการเพ่ือความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) 

 
การศึกษาข้อมูลบริบทองค์การบริหารส่วนตําบลกระแชง อําเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 
  องค์การบริหารส่วนตําบลกระแชงมีหมู่บ้านที่อยู่ในพ้ืนที่รับผิดชอบทั้งหมด  12 หมู่บ้าน  ประชากร 
16, 456 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพกสิกรรม (ทํานา) รองลงมาคือ ทําขนม ตัดเย็บเสื้อผ้า รองเท้า และทอผ้า
ไหม  เส้นทางคมนาคมที่เช่ือมต่อกับตําบลกระแชง  ทางหลวงหมายเลข 221 สายศรีสะเกษ – กันทรลักษณ์ 
อยู่ห่างจากอําเภอกันทรลักษ์ ประมาณ 5 กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัดศรีสะเกษ ประมาณ 60 กิโลเมตร 
 
สภาพปัญหาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
 มีประชาชนสัญจรไปมาเป็นจํานวนมากส่วนใหญ่เป็น รถยนต์ รถจักยานยนต์ การเกิดอุบัติเหตุใหญ่อยู่

บนถนนหมายเลข 24 สาเหตุ คือ เมาแล้วขับ ส่วนการเกิดอุบัติเหตุในชุมชน ไม่มี ส่วนมากที่แต่การเลาะวิวาท

กันเด็กวัยรุ่น 
 
รูปแบบการต้ังจุดตรวจให้บริการประชาชน 
 ก่อนต้ังจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ได้มีการส่งเจ้าหน้าชุดปฏิบัติการไปฝึกอบรมด้าน

การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติช่วงสงกรานต์ ได้แก่ การปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น การช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
อบรมเป็นเวลา   3 วัน ร่วมกันตัวแทนจาก องค์การบริหารส่วนตําบลอ่ืน ๆ   
 ระหว่างปฏิบัติการ องค์การบริหารส่วนตําบลกระแชงจึงได้ร่วมมือกับผู้นําหมู่บ้าน  สมาชิกสภา อบต.
กระแชง สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ตํารวจชุมชนตําบลกระแชง  หน่วยกู้ชีพ ตลอดจน
เจ้าหน้าที่ทั้งฝ่ายบริหารและปกครองต่างๆ ภายในตําบลร่วมกันรณรงค์และประชาสัมพันธ์ ตลอดจนต้ังจุด

ตรวจและจุดบริการประชาชน เพ่ืออํานวยความสะดวกในการสัญจรไป–มา ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยแบ่ง

ออกเป็น 2 จุด  



จุดที่ 1 ต้ังจุดตรวจจุดบริการอยู่หน้าองค์การบริหารส่วนตําบลกระแชง อําเภอกันทรลักษ์   จังหวัดศรี

สะเกษ  
  จุดที่ 2 ต้ังจุดตรวจจุดบริการอยู่เส้นทางไปอําเภอขุนหาญ  หน้าโรงเรียนบ้านเขวา ซึ่งเป็นเส้นทางที่มี

ประชาชนสัญจรไปอําเภอขุนหาญ  
 หลังการปฏิบัติงาน หลังจากปฏิบัติการแล้วทางองค์การบริหารส่วนตําบลกระแชง   จะมีการสรุป
ทบทวนบทเรียน ในการประชุมที่มีการนําเสนอข้อมูลจากผู้นําฝ่ายปกครองและฝ่ายบริหารท้องถ่ิน  เพ่ือระดม

หาข้อเสนอแนะเรื่องมาตรการชุมชน   เพ่ือนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงแก้ไขปัญหา ซึ่งอาจจะมีการร่วมกันสรุป

บทเรียนผลการทํางาน และประเมินผล โดยอาจใช้การติดตามประเมินผล    แบบสอบถาม   การสังเกต  
รวมท้ังจากลักษณะการสอบถามผู้สัญจรไป–มา    ภายในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลกระแชง เพ่ือสรุป

ภาพรวมของการดําเนินกิจกรรมการต้ังจุดตรวจ/จุดบริการ เพ่ือป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง

เทศกาลสงกรานต์    เพ่ือลดจุดอ่อน เพ่ิมจุดแข็งของกระบวนการจัดกิจกรรม 
 
 มาตรการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 7 วันอันตราย องค์การบริหารส่วนตําบลกระแชง 
อําเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 

องค์การบริหารส่วนตําบลกระแชง ได้ดําเนินการต้ังจุดตรวจจุดบริการประชาชน เพ่ือป้องกันและ

แก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และเป็นการให้บริการประชาชนที่สัญจรไปมาให้เกิดความสะดวกสบาย

ในการเดินทาง โดยได้มีมาตรการ ซึ่งเป็นวิธีการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล

สงกรานต์ ปี 2555 ให้เกิดประสิทธิภาพ โดยให้ดําเนินงานตามมาตรการ ดังน้ี 
1 มาตรการด้านบริหารจัดการ 

 2 มาตรการด้านการบังคับใช้กฎหมาย 
 3 มาตรการด้านสังคม 
 4 มาตรการด้านวิศวกรรมจราจร 
 4 มาตรการด้านประชาสัมพันธ์ 
 6 มาตรการด้านบริการการแพทย์ฉุกเฉิน กู้ชีพ กู้ภัย 
 
ปัญหาและอุปสรรค 
 -  ไม่มีเวทีการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประสานงานในพ้ืนที่ทําให้เกิดความไม่เข้าใจตรงกัน ส่งผลต่อ
การเก็บข้อมูลในแต่ละพ้ืนที่  อีกทั้งยังขาดแนวประเด็นสัมภาษณ์ในแต่ละกลุ่มหมาย เช่น แนวประเด็น

สัมภาษณ์ผู้บริหาร แนวประเด็นสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ แนวประเด็นสัมภาษณ์ผู้ใช้รถใช้ถนน ซึ่งใน
แต่ละกลุ่มจะมีคําถามที่แตกต่างกันไป เพ่ือจะทําให้ข้อมูลครบถ้วน สมบูรณ์มากยิ่งข้ึน  มีเพียงแต่กรอบการ

สัมภาษณ์อย่างกว้าง ๆ  ซึ่งทําให้ผู้ประสานงานในแต่ละพ้ืนที่ต้องไปต้ังประเด็นสัมภาษณ์เอง ทําให้เกิดความ

เกิดปัญหาในเรื่องของข้อมูลที่เก็บมาได้ 
 
 



 
 
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษา 
 - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีมาตรการการบังคับใช้กฎหมายกับ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ ที่

นําเอา สุรา และของมึนเมา มาด่ืมในเวลาปฏิบัติงาน หรือ ในจุดจุดตรวจจุดบริการประชาชน  เพราะส่งเหล่า

ส่งผลกระทบต่อความน่าเช่ือถือของประชาชนในการสัญจรไปมา  
 - องค์การบริหารส่วนตําบลทุกตําบล ควรมีป้ายประชาสัมพันธ์ก่อนถึงจุดตรวจจุดบริหาร ก่อน 200 
เมตร เพ่ือเป็นการทําความเข้าใจเบ้ืองต้นให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนที่ผ่านไป มา ได้ทราบว่าภายในจุดตรวจ บริการมี

บริการนํ้าด่ืม กาแฟ ตรวจเช็คสภาพรถ ฟรี หรืออาจจะมีป้ายประชาสัมพันธ์บอกก่อน 200 เมตรด้วยว่า 
ข้างหน้ามีจุดบริการ นํ้าด่ืม กาแฟ ตรวจเช็คสภาพรถฟรี สิ่งเหล่าน้ีจะลดปัญหาอุบัติเหตุได้ในระดับหน่ึง 
 
ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 
 -  องค์การบริหารส่วนตําบลกระแชงควรมีงบประมาณในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุอย่าง

จริงจัง โดยเน้นกระบวนการให้ประชาชนเข้ามามีส่วน หรือ จัดเวทีประชาคม หาความร่วมมือจากประชาชนใน

การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ  
- องค์การบริหารส่วนตําบลกระแชง ควรเน้นกระบวนการบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทําผิดกฏจราจร 

ประกอบกับ เน้นกระบวนการปลูกฝังจิตสํานึกทางจราจรให้กับประชาชนในพ้ืนที่   
 
ข้อเสนอแนะศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) 
 - ศูนย์วิชาการเพ่ือความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) ควรมีงบประมาณในการบริหารจัดการอุบัติเหตุ

ในพ้ืนที่อย่างจริงจังองค์การบริหารส่วนตําบลกระแชง ไม่ใช่แค่สํารวจข้อมูลในช่วงเทศกาลสงกรานต์ หรือ

เทศกาลปีใหม่ เท่าน้ัน ควรมีกระบวนการปลูกฝังจิตสํานึกความตระหนักของประชาชนในพื้นที่ ในการร่วมกัน
ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ   
 -  
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะของผู้บริหารท้องถิ่น 
 - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการสนับสนุนในด้านงบประมาณ เน่ืองจากองค์การบริหารส่วนตําบล
กระแชง มีงบประมาณน้อย จึงทําให้การบริหารงานไม่เกิดประสิทธิภาพได้อย่างเต็มที่ 
 - รัฐบาลควรมีมาตรการในการแก้ไขปัญหาการด่ืมสุราในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เช่น การออก
กฎหมายห้ามด่ืมห้ามจําหน่ายสุราและของมึนเมา หรือ ในจุดเล่นนํ้าสงกรานต์ห้ามมีสรุาและของมึนเมา จะทํา
ให้เกิดปัญหาลดน้อยลงได้ 
 
 



 ข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าท่ีระดับปฏิบัติการ 
 - ผู้ใหญ่บ้านควรประชาสัมพันธ์ว่ากล่าวตักเตือนกลุ่มวัยรุ่นในชุมชนไม่ขับรถแรง เร็ว และไม่ควรด่ืม
สุรา 
 - ควรมีการแต่งต้ังอย่างเป็นทางการให้ ตํารวจชุมชน มีหน้าที่ในการจับกุมผู้ที่กระทําผิดกฎหมาย และ
กังตัวผู้ขับขี่ที่มีอาการมึนเมา โดยประชาสัมพันธ์ให้ประชนในพ้ืนที่ได้รับทราบอย่างทั่วถึงเก่ียวกับการต้ังแต่ง 
เพราะจะทําให้ประชาชนไม่กล้าที่จะกระทําผิดกฎหมาย 
 - อยากให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มที่เก่ียวกับเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ ผู้บริหาร
ท้องถิ่น นําสุราและของมึนเมาเอาเข้ามาด่ืมในจุดตรวจจดุบริหารประชาชน 
 - อยากให้ผู้บริหารเห็นความสําคัญในการต้ังจุดตรวจจุดบริการประชาชนให้มากกว่าน้ี ไม่ใช่แค่ทําตาม
คําสั่งจากหน่วยงานต้นสั่งกัดเพียงเท่าน้ัน 
 - อยากให้มีการเพ่ิมจํานวน อปพร. ให้มากกว่าเดิม  เพ่ือได้ดูแลความปลอดภัยได้อย่างทั่วถึง 
 - อยากให้ออกกฎหมายเกี่ยวกับการห้ามขายสุราในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เน่ืองจากสาเหตุการณ์เกิด
อุบัติเหตุส่วนใหญ่มาจากเมาแล้วขับ  
 
  ข้อเสนอแนะผู้ใช้รถใช้ถนน 

- ไม่อยากให้เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติเข้ามาด่ืมสุราและของมึนเมาในจุดตรวจจุดบริการประชาชน หาก

เจ้าหน้าที่ฝ่ายฝืน ควรมีมาตรการลงโทษอย่างชัดเจน 

กรณีศึกษา  
องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเดชอุดม อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 

  สงกา  สามารถและคณะ 
  

ในการศึกษาพ้ืนที่กรณีศึกษา ได้มีการกําหนดกลุ่มประชากรในการวิจัยคร้ังน้ี คือ คือ ผู้บริหารท้องถิ่น 
พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเดชอุดม  เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ ผู้ใช้รถใช้ถนน และประชาชน
ทั่วไป อําเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี ประกอบด้วย   
  1.  ระดับผู้บริหาร 
    -นายก อบต.เมืองเดช 
    -รองนายก อบต.เมืองเดช 
    -เลขานุการนายก อบต.เมืองเดช 
    -ประธานสภา อบต.เมืองเดช 
    -ปลัด อบต.เมืองเดช 
    -เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.เมืองเดช 
   2.  เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ  

 -กํานันตําบลเดชอุดม 
 -ผู้ใหญ่บ้านในตําบลเดชอุดม  
 - ผู้ช่วยผู้ใหญบ้่านในตําบลเดชอุดม 
 -สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลเดชอุดม 
 -เจ้าหน้าที่ตํารวจในตําบลเดชอุดม 



 -เจ้าหน้าที่หมวดการทางหลวงชนบท ตําบลเดชอุดม 
 - เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลเดชอุดม 
 -อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตําบลเดชอุดม 
 -อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) ตําบลเดชอุดม 

   3. ผู้ใช้รถใช้ถนน  
   -ประชาชนท่ีมาใช้บริการจุดตรวจ/จุดบริการประชาชนตําบลเดชอุดม 
   -ประชาชนในพ้ืนที่ตําบลเดชอุดม 

 
วิธีการในการศึกษา ใช้การสังเกต สัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่มแบบเฉพาะเจาะจงในกลุ่ม

ผู้ปฏิบัติงาน การศึกษาข้อมูลจากเอกสาร การใช้แบบสอบถาม และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

การสัมภาษณ์เชิงลึก  ทีมวิจัยได้สร้างเคร่ืองมือในการสัมภาษณ์คือ แบบสอบถาม  โดยแยกเป็น 3  
ชุด  เพ่ือสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง  3 กลุ่มตัวอย่าง  คือ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลเดชอุดม  เจ้าหน้าที่
ชุดปฏิบัติการในพ้ืนที่ตําบลเดชอุดมและผู้ใช้รถใช้ถนน  ที่อยู่ในพ้ืนที่การต้ังจุดตรวจจุดบริการประชาชนที่
สัญจรไปมา ร่วมทั้งได้ไปสอบถามประชาชนในพ้ืนที่ตําบลเดชอุดม อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดย
ประเด็นคําถามในการสัมภาษณ์ของ ได้แก่  ข้อมูลพ้ืนฐานตําบลเดชอุดม ชุดความรู้เชิงกระบวน ผลลัพธ์ของ
การดําเนินกิจกรรม และงบประมาณที่ใช้ในการดําเนินกิจกรรมการต้ังจุดตรวจจุดบริการ ตลอดจนการ
สนับสนุนการองค์กรภาคีเครือข่ายในการดําเนินกิจกรรม เช่น คู่มือปฏิบัติการ การอบรมให้ความรู้ก่อน
ปฏิบัติการ วัสดุอุปกรณ์การต้ังจุดตรวจ และงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรม  ซึ่งการต้ังจุดตรวจจุด
บริการประชาชนในตําบลเดชอุดมได้ แบ่งออกเป็น 4 จุด คือ  

จุดที่ 1 ถนนเดชอุดม – นํ้ายืน (บ้านแขมเจริญ)   
จุดที่ 2 คือ ถนนเดชอุดม – บุญฑริก (บ้านชัยมงคล)  
จุดที่ 3 คือ ฝ่ายยาง (บ้านเมืองเก่า) 
 จุดที่ 4 สะพานลําโดมใหญ่ (บ้านหนองหัวลิง)  
ทั้งน้ีทีมวิจัยจึงได้ไปสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารท้องถ่ิน เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ และประชาชนที่อยู่ใกล้

บริเวณจุดตรวจ ทั้ง 4 จุด เพ่ือเป็นการตรวจข้อมูลให้เกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และข้อมูลที่เป็นจริง พร้อม
ทั้งความพึงพอใจในการให้บริการกับประชาชนที่สัญจรไปมา  โดยทีมวิจัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจึง
ดําเนินการสัมภาษณ์ โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้บริหารท้องถ่ิน กลุ่มเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ และ
ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ในแต่ละกลุ่มจะมีผู้สัมภาษณ์ 1 คน และผู้จดบันทึก 1 คน  ส่วนการสัมภาษณ์
หลังจากการสัมภาษณ์   กลุ่มวิจัยนําข้อมูลมาเรียบเรียง  ตรวจสอบข้อมูลของผู้ให้สัมภาษณ์  วิเคราะห์และ
สังเคราะห์ข้อมูล  และสรุปเป็นข้อมูลเบ้ืองต้น  ทั้งน้ีจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลการสัมภาษณ์ของแต่ละบุคคล
และหน่วยงาน  แต่ทีมวิจัยจะนํามาสรุปเป็นข้อมูลโดยแยกตามประเด็นคําถาม และแยกเป็นกลุ่มตัวอย่าง 2 
กลุ่มตัวอย่าง เพ่ือนําเสนอข้อมูลให้ทีมวิจัยทุกคนรับทราบ  เพ่ือไม่ให้เกิดอคติต่อข้อมูลและกลุ่มตัวอย่างผู้ให้
ข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูลของประชาชนตําบลเมืองเดช  ทีมวิจัยใช้วิธีการ Focus Group  โดยใช้
คําถามที่ทีมวิจัยร่วมกันคิด   และเลือกการเก็บข้อมูลเป็นกลุ่มพ้ืนที่หมู่บ้านทั้งหมด  3  กลุ่มพ้ืนที่  คือ กลุ่ม
ผู้บริหารท้องถิ่น กลุ่มเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ และกลุ่มประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ทั้งน้ีการทํา Focus Group  
จะแบ่งเป็นกลุ่มย่อย ๆ กลุ่มละประมาณ 6 – 7 คน และมีผู้ดําเนินการสนทนา 1 คน  โดยมีทีมวิจัยอีกส่วน



หน่ึงทําการบันทึกข้อมูลลงในสมุดบันทึก  และเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการก็มีการสรุปข้อมูลให้ผู้เข้าร่วมเวทีฟัง 
จากน้ันนํามาสรุปเป็นข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนตามประเด็นคําถาม 

ทีมวิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของพ้ืนที่กรณีศึกษา
เปรียบเทียบ ปี 2554 และ 2555 จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ และทบทวนเอกสาร หนังสือ บทความ 
งานวิจัยที่เก่ียวข้อง เป็นต้น 

 
 การสังเกตอย่างมีส่วนร่วม  ทีมวิจัยได้ทําการเดินทางเพ่ือสํารวจกิจกรรมการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์องค์การบริหารส่วนตําบลเดชอุดม และการสังเกตพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนในพ้ืนที่
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตลอดจนการคิดค้นหารูปแบบการดําเนินกิจกรรมอย่างมีส่วนร่วม และนวัตกรรมการ
ต้ังจุดตรวจจุดบริหารแบบใหม่ 
 
 การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล จากการดําเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการที่วางไว้    ทมีวิจัยจึง
ได้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจาะลึก สนทนากลุ่ม สังเกตอย่างมีส่วนร่วม และศึกษาเอกสารผลการดําเนินงาน
การต้ังจุดตรวจจุดบริการ ปี 2554 จากน้ันทีมวิจัยก็ได้มาร่วมกันสรุปข้อมูล โดยการจําแนกประเภทข้อมูลเป็น
หมวดหมู่ตามกลุ่มผูใ้ห้ข้อมลู จากน้ันนําขอ้มูลมาวิเคราะห์ควบคู่บริบทพ้ืนที่ตําบลเมืองเดช อําเภอเดชอุดม 
จังหวัดอุบลราชธานี 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ผลการศึกษา 

 
การศึกษาโครงการสํารวจพ้ืนที่กรณีศึกษาการต้ังจุดตรวจ/จุดบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ กรณีถนนสาย 24 (จากเต็นท์ สู่เชิงรุก) โดยใช้แบบสัมภาษณ์เจาะลึก สนทนากลุ่ม 
และและศึกษาจากเอกสารสรุปผลการดําเนินงาน ประจําปี 2554  เป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมข้อมูลจาก 
ผู้บริหารท้องถ่ิน เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ ผู้ใช้รถใช้ถนน ในองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเดช อําเภอเดชอุดม 
จังหวัดอุบลราชธานี  ผู้ศึกษาได้นําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์  และได้นําเสนอผลการศึกษา โดยแบ่งออกเป็น   
ดังน้ี 

 
การศึกษาข้อมูลบริบทองคก์ารบริหารส่วนตําบลเมืองเดช  อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธาน ี
  ประวัติความเป็นมา   
 ตําบลเมืองเดชเป็นตําบลท่ีอยู่ในตัวอําเภอเดชอุดม และเป็นที่ต้ังส่วนราชการของอําเภอเดชอุดม แบ่ง
การปกครองออกเป็น 2 เขต เขตรับผิดชอบชององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเดช และเขตรับผิดชอบของ
เทศบาลเมืองเดช มีทั้งสิ้น 29 หมู่บ้าน โดยแบ่งตามแนวเขตการปกครองดังน้ี หมู่บ้านที่อยู่ในเขต อบต.เมือง
เดช เต็มพ้ืนที่ จํานวน 17 หมู่บ้าน หมู่บ้านที่อยู่ในเขตเทศบาลตําบลเมืองเดช จํานวน 6 หมู่บ้าน หมู่บ้าน
ระหว่างเขตองค์การบริหารส่วนตํายลและเทศบาล จํานวน 6 หมู่บ้าน ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 
ภาษาที่พูดภาษาท้องถิ่น (ภาษาไทย - อีสาน) 

 
 

ภาพท่ี   แสดงสภาพท่ัวไปตําบล 
 
สภาพท่ัวไปของตําบล : ตําบลเมืองเดช 

 พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเอียงไปทางเหนือ เหมาะสําหรับเกษตรกรรม เช่น ทํานา มีลํานํ้าโดมไหลผ่าน 
และลําห้วยตลาดมีพ้ืนที่ทั้งหมด 81 ตร.กม 

 
ตําบลเมืองเดช เป็นตําบลท่ีต้ังอยู่เป็นศูนย์กลางของอําเภอเดชอุดมและเป็นที่ต้ังของส่วนราชการต่างๆ 

องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเดช เป็นเขตการปกครองส่วนหน่ึงของตําบลเมืองเดช ยกฐานะเป็นองค์การ
บริหารส่วนตําบลเมื่อปี พ.ศ. 2540 ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเดช ต้ังอยู่หมู่ที่ 6 บ้านโคกเถื่อน
ช้าง ระยะทางห่างจากที่ว่าการอําเภอเดชอุดมไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณ 2 กิโลเมตร และมี
ระยะทางห่างจากจังหวัดอุบลราชธานี 45 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับตําบลต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
 



อาณาเขตตําบล : ตําบลเมืองเดช 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.ป่าโมง อ.เดชอุดม และ ต.นาเรือง กิ่งอําเภอนาเยีย จ.อุบลราชธานี 
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.กลาง, ต.ท่าโพธ์ิศรี อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.โพนงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.นาเจริญ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 

 

 
ภาพที่  แสดงอาณาเขตติอต่อ 

สภาพภูมิอากาศ 
ฤดูหนาว เร่ิมต้ังแต่ เดือนตุลาคม ถึงเดือนมกราคม 
ฤดูร้อน เร่ิมต้ังแต่ เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนพฤษภาคม 
ฤดูฝน เร่ิมต้ังแต่ เดือนมิถุนายน ถึงเดือนกันยายน 

 
ลักษณะภูมิประเทศ 

 พ้ืนที่โดยทั่วไปของตําบลเมืองเดช ต้ังอยู่สูงกว่าระดับนํ้าทะเลประมาณ 130-140 เมตร มีความลาดเท
จากด้านทิศตะวันตกและทิศใต้สู่พ้ืนที่ตอนกลางของตําบลและลาดเอียงไปทางทิศเหนือ เป็นลักษณะพ้ืนที่ลูก
คลื่นลอนราบ มีอากาศร้อนเป็นส่วนใหญ่ มีอากาศหนาวในฤดูหนาวจัดในช่วงเดือนธันวาคมและมีฝนตกชุกใน
ฤดูฝน 

เขตการปกครอง 
  พ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเดช มีเน้ือที่ทั้งหมด 81 ตารางกิโลเมตร หรือ 43,125 ไร่ 
แยกออกเป็นเน้ือที่ได้ดังน้ี 

เน้ือที่สําหรับใช้ทําการเกษตรกรรม 34,068.75 ไร่ 
เน้ือที่สําหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัย 8,840.62 ไร่ 
เน้ือที่สาธารณะประโยชน์และอื่นๆ 215.63 ไร่  



มีหมู่บ้าน ทั้งหมด 29 หมู่บ้าน แยกเป็นหมูบ้่านในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ เต็มส่วน 26 หมู่บ้าน รับผิดชอบ 
บางส่วน 6 หมู่บ้าน 
จํานวนครัวเรอืนและจํานวนประชากร ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเดช มี
จํานวนครัวเรอืนทั้งหมด 
 
 

หมู ่
ที่ 

ช่ือหมู่บ้าน 
จํานวน 
ครัวเรือน 

จํานวนประชากร 
หมายเหตุ 

ชาย หญิง รวม 
1 เมืองเก่า 260 513 535 1,048 เต็มส่วน 
2 ตลาด 53 98 88 186 บางส่วน 
3 แขม 203 372 384 759 เต็มส่วน 
4 สมสะอาด 232 479 456 935 เต็มส่วน 
6 โคกเถื่อนช้าง 295 484 466 950 เต็มส่วน 
9 กุดหวาย 186 398 368 766 เต็มส่วน 
10 หนองสําราญ 338 450 509 959 เต็มส่วน 
11 เวียงเกษม 132 180 190 377 บางส่วน 
13 หนองหัวลิง 58 132 128 260 เต็มส่วน 
14 ดอนเสาโฮง 186 284 273 557 บางส่วน 
15 แจ้งสว่าง 222 343 330 673 เต็มส่วน 
16 แขมเจรญิ 292 517 539 1,056 เต็มส่วน 
17 เมืองใหม ่ 317 435 419 854 บางส่วน 
18 ชัยมงคล 295 452 440 892 เต็มส่วน 
19 ชัยอุดม 147 85 92 177 บางส่วน 
20 โนนโพธ์ิ 170 246 261 507 เต็มส่วน 
22 เหล่าเจริญ 196 376 368 744 เต็มส่วน 
23 ศรีอุดม 66 56 47 103 บางส่วน 
25 โนนทรัพย์ 214 344 300 644 เต็มส่วน 
26 เทพเกษม 106 200 190 390 เต็มส่วน 
27 สมสะอาด 259 515 510 1,025 เต็มส่วน 
28 โนนโพธ์ิใต้ 88 229 169 398 เต็มส่วน 
29 โนนสุขสันต์ 145 212 212 424 เต็มส่วน 
30 ดอนเสาโฮง

พัฒนา 
206 347 352 699 เต็มส่วน 

31 โคกเจริญ 99 205 200 405 เต็มส่วน 
32 ร่องรวมวุฒิ 128 229 254 483 เต็มส่วน 
33 ชัยเจริญ 98 173 157 330 เต็มส่วน 
34 ห้วยคุ้ม 110 261 272 533 เต็มส่วน 



35 ทุ่งไทรงาม 109 189 193 382 เต็มส่วน 

รวม 29 หมู่บ้าน 5,210 8,804 8,702 17,513 
พ้ืนที่เต็ม 26 ม. 
บางส่วน 6 ม. 

 
   ที่มา : สํานักทะเบียนอําเภอเดชอุดม (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน พ.ศ. 2551) 
 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  ไฟฟ้า ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเดช มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน แต่ยังไม่ครบทุก
ครัวเรือนเพราะมีการขยายตัวของชุมชนเพ่ิมขึ้น ไฟฟ้าส่องสว่างตามถนนสาธารณะบางหมู่บ้านชํารุด ส่วน
ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรยังมีไม่เพียงพอ 

ประปา/บ่อบาดาลสาธารณะ ประปาหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเดช มีประปาใช้
เกือบทุกหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นประปาบาดาล ยกเว้นหมู่ที่ 2 11 17 19 23 30 และ33 ที่ยังไม่มีระบบประปาใช้ 
  เครือข่ายโทรศัพท์ ตําบลเมืองเดช มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ จํานวน 58 ตู้ กระจายไปตามหมู่บ้านต่างๆ 
เครือข่ายโทรศัพท์สาธารณะส่วนใหญ่ใช้การไม่ได้ เพราะถูกลักขโมยสาย 
  ถนน ในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง 7 สาย ถนนลกูรัง 10 สาย(การจัดเวทีชุมชน
ตําบลเมืองเดช ,5 มีนาคม 2550) 
 
การคมนาคม 
  ด้านการขนส่งและการคมนาคม องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเดช อําเภอเดชอุดม จังหวัด
อุบลราชธานี มีการคมนาคมติดต่อกับอําเภอต่างๆ ดังน้ี 
  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 ถนนลาดยาง ติดต่อระหว่างอําเภอวารินราบ อําเภอเมือง และอําเภอ
กันทรลักษณ ์จังหวัดศรีสะเกษ 

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2182 ติดต่อกับอําเภอบุณฑริก 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2171 และ 2214 ติดต่อกับอําเภอนํ้ายืน 
ถนน รพช.ลูกรังติดต่อกับอําเภอนาจะหลวย  
การคมนาคมของตําบลเมืองเดช ถือว่าสะดวกสบาย ส่วนใหญ่มีถนนสายหลักที่เป็นถนนระดับ

มาตรฐาน มีปริมาณรถยนต์โดยสาร รถประจําทาง เดินทางระหว่างจังหวัดอยู่ตลอดเวลา มีสถานีขนสง่ระดับ
อําเภอขนาดใหญ่ สามารถใช้บริการได้อย่างครบวงจร เดินทางไปยังภาคตะวัน ภาคกลาง ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และกรงุเทพมหานคร 
 
สภาพปญัหาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จะมีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน เป็นช่วงเวลาที่มีประชาชนจํานวน
มากใช้รถใช้ถนนในการเดินทางกลับภูมิลําเนา เดินทางไปท่องเท่ียวตามสถานท่ีต่างๆ และท่องเท่ียวเล่นนํ้า
สงกรานต์ เป็นผลให้ปริมาณการใช้รถใช้ถนนบนทางหลวงสายต่างๆ มีเป็นจํานวนมาก รวมทั้งการจัดเลี้ยง
สังสรรค์ ทําให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าช่วงปกติ ตําบลเมืองเดช อําเภอเดชอุดม จังหวัด
อุบลราชธานี เป็นจังหวัดที่มีพ้ืนที่เป็นที่สิ้นสุดของ ถนนหมายเลข 24  ซึ่งเป็นเส้นทางผ่านถึงสะพานมูล จังหวัด
อุบลราชธานี ซึ่งองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเดช เป็นเส้นที่ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องเกิดอุบัติเหตุในชุมชน ซึ่ง
สาเหตุการณ์เกิดอุบัติส่วนใหญ่จะเป็นถนนสายหลัก ซึ่งสาเหตุหลักในการเกิดอุบัติเหตุมาจากพฤติกรรมของ



ผู้ใช้รถใช้ถนน เช่น เมาแล้วขับ ขับขี่รถประมาท ขับรถเร็ว ขับรถแรง ซึ่งสิ่งเหล่าน้ีเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึง
พฤติกรรมของผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์  
  ด้วยเหตุน้ีคณะกรรมการศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนน ได้มติคราวประชุมครั้งที่ 2/2555 
เห็นชอบแผนบูรณาการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2555  เพ่ือให้หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องใช้เป็นกรอบแนวทางในการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 
2555  โดยกําหนดช่วงเวลาดําเนินการ ในระหว่างวันพุธที่ 11 ถึงวันอังคารที่ 17 เมษายน 2555  ใช้ช่ือว่า 
“สงกรานต์ ปลอดภัย ตายเป็นศูนย์ “ มีเป้าหมายการดําเนินการให้สามารถจํานวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ 
จํานวนผู้เสียชีวิตและจํานวนผู้บาดเจ็บ ให้เหลือน้อยที่สุด เมื่อเทียบกับช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2554 และให้
ดําเนินตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 6 มาตรการ ได้แก่ มาตรการด้านการบริหารจัดการ 
มาตรการด้านการบังคับใช้กฎหมาย มาตรการด้านสังคม มาตรการด้านวิศวกรรมจราจร มาตรการด้านการ
ประชาสัมพันธ์ และมาตรการด้านการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน กู้ชีพ กู้ภัย ซึ่งอําเภอเดชอุดม ได้พิจารณา
ดําเนินการตามแผนงานและให้สอดคล้องกับมาตรการดังกล่าวข้างต้น และได้จัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2555  ขึ้น ณ ที่ทําการอําเภอเดชอุดม ช้ันที่ 2 (ฝ่ายความ
มั่นคง)  เพ่ือให้การดําเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2555  ดําเนินไปด้วย
ความเรียบร้อย บรรลุผลตามตัวช้ีวัดที่กําหนด จึงขอความร่วมมือพิจารณาดําเนินการ ดังน้ี 
  1.จัดทําแผนบูรณาการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๕ ให้
สอดคล้องกับแผนฯ จังหวัดและอําเภอ 
  2.การกําหนดช่วงเวลาดําเนินการและเป้าหมาย 
   - กําหนดช่วงเวลาดําเนินการเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 ช่วงเตรียมความพร้อม ระหว่างวันที่ 
15 มีนาคม –10 เมษายน 2555  และช่วงที่ 2 ช่วงปฏิบัติการเข้มข้น ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2555   
   - เป้าหมายการดําเนินการ ให้สามารถลดจาํนวนคร้ังการเกิดอุบัติเหตุ จํานวนผู้เสียชีวิต และ
จํานวนผู้บาดเจ็บ(Admit) ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2555  ลดลงร้อยล่ะ 5 เมื่อเปรียบเทียบช่วงเทศกาล
สงกรานต์ ปี 2554 ในภาพรวมของจังหวัดอุบลราชธานี ดังนี้ 
 
ประเด็นเป้าหมาย เทศกาลสงกรานต์ปี 

2554 
ลดลงร้อยละ 5 เป้าหมายเทศกาลสงกรานต์ 

ปี 2555 
1.จํานวนคร้ังอุบัติเหตุ 7 (0.35)1 ไม่เกิน 6 
2.จํานวนผู้เสียชีวิต 2 (0.01)1 ไม่เกิน 1 
3.จํานวนผู้บาดเจ็บ 10 (0.50)1 ไม่เกิน 9 
 
สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่ในพื้นที่ตําบลเมืองเดชอุดม 
  1. ปัจจัยด้านคน 
  - ความสามารถในการขับขี่ยานพาหนะลดลงจากการด่ืมของมึนเมา  
  - สภาพร่างกายไม่พร้อมในการควบคุมรถ เน่ืองจากความอ่อนเพลียจากการขับขี่รถเป็น 
เวลานาน 
  - ขับรถประมาทหวาดเสียวในขณะขับรถเล่นนํ้าสงกรานต์ 
  - ไม่ทําตามกฎจราจร ว่ิงย้อนศร ไม่ทําตามป้ายสัญญาณ 
  - บางคนไม่มีใบอนุญาตขับข่ีรถยนต์ รถจักรยานยนต์ 



  - มีคนเล่นนํ้าสงกรานต์อยู่ข้างถนนเป็นจํานวนมาก ทําให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย 
2 ปัจจัยด้านยานพาหนะ 
- สภาพรถยนต์ไม่สมบูรณ์ 

  - สภาพรถมีการดัดแปลงจึงส่งผลต่อประสิทธิภาพมาตรฐานความปลอดภัยของรถ 
   - รถโดยสารสาธารระบรรจุผู้โดยสารเกินจํากัดทําให้ไม่ปลอดภัยในการขับข่ี  
 

3 ปัจจัยด้านถนน 
  - สภาพการจราจรที่หนาแน่น 
  - สภาพถนนหมายเลขที่ 24 ระหว่าง อําเภอไพรบึง ถึง อําเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ทําให้
การผู้สัญจรผ่านไปมาไม่สะดวก และอาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย 
  - สภาพถนนมีทางแยกเช่ือมต่อกับชุมชนเยอะ 
  - ถนนลื่น เน่ืองจากมีการเล่นนํ้าสงกรานต์อยู่ตลอดเส้นทาง 
 4  ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับการเกิดอุบัติเหตุ 
  - ไฟฟ้าส่องสว่างชํารุดหรือไม่เพียงพอ 

        - สภาพภูมิอากาศทําให้ทัศนะวิสัยในการขับข่ีไม่ดี 
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 รูปแบบการต้ังจุดตรวจให้บริการประชาชน 
 ชุดความรู้เชิงกระบวน  

  ก่อนจัดต้ังจุดบริการองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเดช มีการเชิญผู้ที่เก่ียวข้องในการต้ังจุดบริหาร
ประชาชนเข้ามาประชุมเตรียมความพร้อม เพ่ือที่จะวางแผนรับมือการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ 
ประกอบด้วย  กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ตํารวจ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ส.อบต. และ อป
พร.  อยู่ประจําจุดบริการประชาชนทั้ง 4 จุด   

จุดที่ 1 ถนนเดชอุดม – นํ้ายืน (บ้านแขมเจริญ) 
จุดที่ 2 ถนนเดชอุดม – บุญฑริก (บ้านชัยมงคล) 
จุดที่ 3 ฝ่ายยาง (บ้านเมืองเก่า) 
จุดที่ 4 สะพานลําโดมใหญ่ (บ้านหนองหัวลิง) 
ซึ่งทั้ง 4 จุดบริการน้ีจะมีเจ้าหน้าชุดปฏิบัติการมีการหมุนเวียนกันมาตรวจเย่ียมตลอดเวลา ในส่วนการ

ขอกําลังสนับสนุนของเจ้าหน้าที่ตํารวจ หรือสาธารณสุขให้มาประจําที่จุดบริการยังไม่มีการดําเนินงาน
เน่ืองจาก อบต.เมืองเดช มีงบประมาณไม่เพียงพอจึงไม่สามารถที่จะขอกําลังมาอยู่ประจําตามจุดต่าง ๆ ได้  
เน่ืองจากต้องมีค่าใช้จ่ายเบ้ียเลี้ยงประจําวันของเจ้าหน้าที่ดังกล่าว  

ผลลัพธ์ของการดําเนินงาน  
หลังจากปฏิบัติการแล้วทางองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเดช   จะมีการสรุปทบทวนบทเรียน ในการ

ประชุมที่มีการนําเสนอข้อมูลจากผู้นําฝ่ายปกครองและฝ่ายบริหารท้องถิ่น  เพ่ือระดมหาข้อเสนอแนะเร่ือง
มาตรการชุมชน   เพ่ือนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงแก้ไขปัญหา ซึ่งอาจจะมีการร่วมกันสรุปบทเรียนผลการทํางาน 
และประเมินผล โดยอาจใช้การติดตามประเมินผล    แบบสอบถาม   การสังเกต  รวมทั้งจากลักษณะการ
สอบถามผู้สัญจรไป–มา    ภายในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเดชอุดม เพ่ือสรุปภาพรวมของการ
ดําเนินกิจกรรมการต้ังจุดตรวจ/จุดบริการ เพ่ือป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์    
เพ่ือลดจุดอ่อน เพ่ิมจุดแข็งของกระบวนการจัดกิจกรรม ทั้งนําไปสู่การปรับปรุงข้อบกพร่องของกิจกรรมได้และ
สามารถร่วมหาแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์   ให้ดีมากย่ิงขึ้นได้   ซึ่ง
คาดว่าการต้ังจุดตรวจ/จุดบริการในช่วงเทศกาลสงกรานต์  จะสามารถส่งผลให้ประชาชนผู้ใช้รถและ
การจราจรมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน    ทั้งอาจมีความระมัดระวังในการใช้รถและการจราจรมาก
ขึ้น นับว่าเป็นการช่วยลดจํานวนผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรหรืออ่ืนๆได้  ตลอดจนเพื่ออํานวยความสะดวกใน
การเดินทางของประชาชนและตรวจค้นสิ่งผิดกฎหมายที่อาจเข้ามาในเขตพ้ืนที่  รวมไปถึงทําให้ประชาชนได้รับ
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการใช้รถใช้ถนนในเส้นทางคมนาคมมากข้ึน   พร้อมกันน้ีผลที่คาดว่าจะเกิดข้ึนหลัง
การต้ังจุดตรวจ/จุดบริการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจําปี  2555 ในเชิงปริมาณ อาจลดจํานวนผู้สูญเสีย
ชีวิตและทรัพย์ของผู้สัญจรไป–มา ได้   ตลอดจนประชาชนผู้ใช้รถและการจราจรมีความรู้สึกปลอดภัยในการ
เดินทาง 

 
 
งบประมาณที่ใช้ในการดําเนินกิจกรรมการต้ังจุดตรวจจุดบริการ  
งบประมาณค่าใช้จ่ายในการดําเนินการต้ังจุดตรวจจุดบริหารประชาชน องค์การบริหารสว่นตําบล

เมืองเดชอุดม เป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด เพราะทาง อบต. ได้ต้ังงบประมาณไว้ในส่วนน้ี ปีละประมาณ 131,910 
บาท ดังตารางดังต่อไปน้ี 
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ลําดับ รายการ จํานวน (บาท) จํานวนหน่วย รวมเป็นเงิน หมายเหตุ 
1 ค่าตอบแทน อปพร.ในการ

ปฏิบัติหน้าที่ 
200 565 (คน) 113,000 ทุกรายการ

สามารถ
เฉลี่ยจ่ายได้ 2 ค่านํ้าแข็งสําหรับบริการ

ประชาชน 
50 56 (กระสอบ) 2,800 

3 ค่านํ้าด่ืมสําหรับประชาชน 10 56 (ถัง) 560 
4 ค่ากาแฟสําหรับบริการ

ประชาชน 
250 15 (กล่อง) 3,750 

5 ค่าครีมเทียม 220 15 (ห่อ) 3,300 
6 ค่านํ้าตาล 25 20 (ห่อ) 500 
7 ค่าผ้าเย็นสําหรับบริการ

ประชาชน 
150 10 (ห่อ) 1500 

8 ค่าโอวัลติน 220 15 (กล่อง) 3,300 
9 ค่าป้ายโครงการ ป้ายไวนิล 

ขนาด 4*1 ม. 
800 4 (ผืน) 3,200 

 รวมเป็นเงิน (หน่ึงแสนสามหมื่นหน่ึงพันเก้าร้อยสิบบาทถ้วน) 131,910 
(ที่มา : รายละเอียดงบประมาณ โครงการการจัดต้ังจุดบริการประชาชนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต์ ปี 2555 องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเดช  อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี) 
 

สนับสนุนจากองค์กรภาคีเครือข่ายในการดําเนินกิจกรรม 
 องค์การบริหารส่วนตําบลกระแชงได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ได้แก่ สถานี
ตํารวจภูธร อําเภอเดชอุดม  ได้สนับสนุน บุคลากร เจ้าหน้าที่ตํารวจชุมชนตําบลจากสถานีตํารวจที่จัดต้ังขึ้น
เพ่ือเป็นแนวร่วมและกําลังเสริมในการแบ่งเบาหน้าที่ของตํารวจ  ในการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ และได้รับการ
สนับสนุน บุคลากร เจ้าหน้า หน่วยกู้ชีพจากสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
 
มาตรการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 7 วันอันตราย องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเดช 
อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานนี 
 องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเดช  ได้ดําเนินการต้ังจุดตรวจจุดบริการประชาชน เพ่ือป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และเป็นการให้บริการประชาชนที่สัญจรไปมาให้เกิดความสะดวกสบาย
ในการเดินทาง โดยได้มีมาตรการ ซึ่งเป็นวิธีการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ ปี 2555 ให้เกิดประสิทธิภาพ โดยให้ดําเนินงานตามมาตรการ ดังน้ี 
 

-มาตรการด้านบริหารจัดการ ในการจัดต้ังจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์  ซึ่งทาง
อําเภอเดชอุดมได้มีคําสั่งให้แต่ละพ้ืนที่จัดต้ังจุดบริการประชาชนในพ้ืนที่ที่เป็นจุดเสี่ยงตามนโบบายของรัฐบาล 
เน้ือหาในการประชุมจะกล่าวถึงเก่ียวกับการเข้าเวร ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันของเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ ร่วม
ไปถึงการให้บริการประชาชนที่สัญจรไปมา  และในเวลาที่เกิดอุบัติเหตุเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการจะประสานงาน
ไปหน่วยงานใดบ้าง สิ่งที่ได้กล่าวมาน้ีเป็นการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติการต้ังจุดบริการประชาชน
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์  
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เกณฑ์ในการเลือกพ้ืนที่ในการจัดต้ังจุดบริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเดช จะมี
การเลือกพ้ืนที่ที่เป็นจุดเสี่ยง โดยมีการสํารวจจุดเสี่ยงก่อนการต้ังจุดบริการ ว่าสถานที่ใดบ้างที่เกิดอุบัติเหตุ
บ่อยคร้ังในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จากน้ัน ผู้บริหารก็มีคําสั่งให้เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการไปต้ังจุดบริการประชาชน
ตามจุดเสี่ยงในพ้ืนที่ เพ่ือเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาในการเกิดอุบัติเหตุในพ้ืนที่ อบต.เมืองเดช  เช่น จุด
บริการประชาชนที่บ้านหนองหัวลิง เป็นเส้นทางเช่ือมต่อไปยังอําเภอพิบูลมังสาหารได้ เป็นพ้ืนที่มีการก่อสร้าง
สะพานเช่ือมต่อแม่นํ้าโดมใหญ่  ซึ่งสร้างเสร็จและเปิดใช้งานเมื่อปลายปี 2554 ที่ผ่านมา จึงมีการเสนอจาก
ชาวบ้านว่าให้มีการจุดต้ังด่านบริการประชาชนเพ่ิมขึ้นที่บ้านหนองหัวลิงเพ่ิมอีกหน่ึงจุด จากเดิมที่มีเพียงสามจุด
เพ่ิมเป็นสี่จุด แต่การจัดต้ังจุดบริการต้องสอดคล้องกับงบประมาณของ อบต.ด้วยเช่นกัน ซึ่งทาง อบต. เองมี
ความจําจัดทั้งด้านงบประมาณ บุคลากร  เช่น งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีบุคลาการในการปฏิบัติ
หน้าที่เพียงสามคนเท่าน้ัน จุดบริการประชาชนของอําเภอเดชอุดมเป็นจุดหลักซึ่งในช่วงเทศกาลเป็นจุดที่รองรับ
ผู้คนที่มาจากกรุงเทพฯ ก่อนจะเดินทางไปยังอําเภออ่ืน  

ในแต่วันจะมีการแต่ละวันจะมีการบันทึกเหตุการณ์และภาพรวมของการมาใช้บริการของประชาชน 
แต่ไม่มีการจดบันทึกทางสถิติ   การบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุจะเป็นหน้าทีของเจ้าหน้าที่กู้ชีพ 1169 เพ่ือ
รายงานผลไปยังอําเภอต่อไป 

เจ้าหน้าที่ที่มาประจําในแต่ละผลัดจะประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จุดตรวจจํานวน 4 คน ผู้บริหาร จํานวน 7 
คน มีเจ้าหน้าที่ต่อผลัดผลัดละ 10 คน รวมท้ัง 7 วันประมาณ 365 ผลัด  เจ้าหน้าที่ 1 คนจะทําหน้าที่ประมาณ 
1-2 ผลัด การต้ังจุดบริการจะแบ่งตามโซนพ้ืนที่ที่เป็นจุดเสี่ยงและสถานที่สําคัญๆ เช่นสถานที่ท่องเที่ยว และจุด
ที่มีคนเล่นนําสงกรานต์ใน  1 ชุดจะประกอบไปด้วย หัวหน้าชุด 1 คน รองหัวหน้าชุด 1 คนและเลขานุการ 1 
คน ทําหน้าที่จดบันทึกเหตุการณ์ต่างๆ  ดําเนินความสะดวกด้านจราจร กรณีเกิดอุบัติเหตุต้องทําการปฐม
พยาบาลเบ้ืองต้น ถ้ามีการผู้ฝ่าฝืนทําผิดกฎจราจรสามารถตักเตือนได้แต่ไม่มีอํานาจในการจับปรับ ต้องประสาน
ไปที่เจ้าหน้าที่ตํารวจเป็นผู้ดําเนินการจับปรับในกรณีดังกล่าว 

การเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่จะเป็นการเกิดในถนนที่เป็นสายหลักซึ่งเป็นอุบัติเหตุในกรณีที่รุนแรง
พอสมควร ส่วนการเกิดอุบัติเหตุในถนนสายรองจะเป็นอุบัติเหตุที่ไม่ค่อยรุนแรง ส่วนมากสาเหตุมาจาก 
รถจักรยานยนต์ การเอาแล้วขับ ไม่สวมหมวกนิรภัย การขับรถเร็ว เป็นต้น 

พฤติกรรมการกินด่ืมในช่วงสงกรานต์ของประชาชน ส่วนมากประชาชนจะด่ืมกินกันที่บ้านแล้วออกมา
เที่ยวเล่นสงกรานต์ ส่วนกันจะขับรถเล่นนํ้าตามถนน แม้ในแต่ละหมู่บ้านจะมีการประชาสัมพันธ์รณรงค์แต่ไม่
ค่อยประสบความสําเร็จเท่าที่ควร ถ้าจะแก้ไขควรบรรจุไว้ในหลักสูตรการศึกษา  รวมท้ังให้ผู้ปกครองช่วยกํากับ
ดูแลบุตรหลายอีกทางด้วย 
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พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเดช มีการต้ังจุด บริการประชาชน 3 จุด ประกอบด้วย 1. ถนน

เส้นเดชอุดม-นํ้ายืน มีเจ้าหน้าที่ อปพร. 6 หมู่บ้านดูแล  2. ถนนเส้นเดชอุดม-บุณฑริก มีเจ้าหน้าที่ อปพร. 5 
หมู่บ้านดูแล  3. ถนนเส้นเดชอุดม-พิบูรณ์มังสาหาร มีเจ้าหน้าที่ อปพร. 4 หมู่บ้านดูแลและจุดดูแลความสงบ
เรียบร้อย 1 จุด มีเจ้าหน้าที่ อปพร. 3 หมู่บ้านดูแล 

มีจุดเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยคร้ัง 2 จุด คือ จุดแรกบริเวณทางโค้ง ถนนสาย เดชอุดม-นํ้ายืน ซึ่งจุด
บริเวณดังภาพในแผนท่ี จะเป็นว่าเป็นทางโค้ง ประกอบกับถนนแคบ จึงเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง จุดที่สองเป็น
ถนนเสนตรงสายเดียวกัน บริเวณป๊ัมแก๊ส เน่ืองจากเป็นเส้นตรงผู้ขับขี่ใช้ความเร็วค่อนข้างมาก ประกอบกับ
การเลี้ยวเพ่ือเติมแก๊ส ทําให้เกิดการชนกันบ่อยคร้ัง  
 

-มาตรการด้านการบังคับใช้กฎหมาย เน้นหนักในการควบคุมพฤติกรรมเสี่ยงหลัก ๓ เรื่อง ได้แก่ ขับ
รถเร็ว เมาสุรา และหมวกนิรภัย ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของกรณีการเสียชีวิต และบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
ทางถนน การใช้มาตรการทางกฎหมายในการดําเนินการกับสถานที่จําหน่ายสุรานอกเวลาจําหน่าย
และการลักลอบจําหน่ายสุราในสถานท่ีที่ห้ามจําหน่าย โดยเฉพาะการจําหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
กัลป์บุคคลที่อายุไม่เกิน ๒๐ ปี รวมท้ัง การจัดพ้ืนที่เล่นนํ้าปลอดสุรา ซึ่งทราบว่า ท้องถิ่นหลายแห่งจะ
จัดเล่นนํ้าปลอดสุรา เช่น เทศบาลนคร เน่ืองจาก อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ส่วนใหญ่
เกิดบนถนนสายรองและผู้ประสบอุบัติเหตุก็คือพ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่งส่วนใหญ่ใช้รถจักรยานยนต์ 
หรือรถกระบะตระเวนเล่นสาดนํ้าประกอบกับการด่ืมสุรา จึงขอเน้นยํ้าให้ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ต้ังจุดตรวจตักเตือนประจํา ชุมชน หมู่บ้าน หรือกําหนดเป็นกฎหมู่บ้าน ชุมชน 
เป็นต้น 

 -มาตรการด้านสังคม  ใช้มาตรการควบคุมทางสังคมในพ้ืนที่ชุมชนหมู่บ้าน โดยให้องค์การปกครอง
ส่วนท้องถ่ินร่วมกับกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพ้ืนที่ จัดให้มีจุดตรวจตักเตือนประจําชุมชน หมู่บ้าน 
โดยเน้นการกระทําความผิดเก่ียวกับรถจักรยานยนต์ การด่ืมสุราในกลุ่มวัยรุ่นและการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์

ภาพท่ี 1 แผนที่ทางอากาศเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลเมืองเดช 
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ในรถทุกชนิด  ให้องค์กรการปกครองส่วนท้องถ่ิน ร่วมกับสถานีตํารวจภูธรรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
เข้าร่วมโครงการ “ฝากรถจักรยานยนต์ไว้กับตํารวจ” ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนดพ้ืนที่เล่นสงกรานต์ 
และประกาศให้เป็นเขตปลอดแอลกอฮอล์ 
 

-มาตรการด้านวิศวกรรมจราจร  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ตรวจสอบ 
สํารวจ จุเสี่ยง จุดอันตราย หรือสภาพถนนที่ไม่สมบูรณ์ และดําเนินการปรับปรุงซ้อมแซมให้อยู่ในสภาพที่
ปลอดภัยต่อการสัญจรหรือทําป้ายเตือนที่เห็นชัดเป็นระยะๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิงถนนที่อยู่ระหว่างซ้อมแซมไม่
แล้วเสร็จ จุดตัดทางรถไฟให้ติดต้ังป้าย /ไฟสัญญาณเตือนเพ่ือความปลอดภัย และขอความร่วมมือห้ามเผา
หญ้าข้างทาง และห้ามจําหน่ายสินค้าริมทาง 

-มาตรการด้านประชาสัมพันธ์ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิงป้องกัน 
เพ่ือให้ประชาชนรับทราบเก่ียวกับข้อมูลอุบัติเหตุ และใช้เป็นข้อมูลป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ โดยประชาสัมพันธ์
ผ่านทางสถานีวิทยุชุมชน และหอกระจายเสียง  รณรงค์ให้ผู้ใช้รถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัยในขณะขับขี่
และโดยสารรถจักรยานยนต์ รวมไปถึงประชาสัมพันธ์ให้เล่นนํ้าสงกรานต์ตามประเพณีที่ดีงามและคํานึงถึง
ความปลอดภัยของตนเองและผู้อ่ืน 

 
-มาตรการด้านบริการการแพทย์ฉุกเฉิน กู้ชีพ กู้ภัย  การเตรียมความพร้อมของสถานพยาบาล และ

หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ขอให้ซักซ้อมความพร้อมในการประสานงานแจ้งเหตุ และการเข้าช่วยเหลือ
ฉุกเฉิน ได้ทันท่วงที   สําหรับในช่วงเตรียมความพร้อมก่อนเทศกาลสงกรานต์ ปี 2555 ขอให้หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องดําเนินการ ดังน้ี 

1.ให้นําข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนที่ มาวิเคราะห์หาสาเหตุ และปัจจัยที่เก่ียวข้องกับ
อุบัติเหตุทางถนน เพ่ือวางมาตรการป้องกัน  

2.สําหรับพ้ืนที่ที่มีนักท่องเท่ียวไปเที่ยวเป็นจํานวนมาก ไม่ชํานาญเส้นทาง เช่น เส้นทางโค้ง และลาด
ชันบริเวณภูเขา ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพ้ืนที่รับผิดชอบ เตรียมการให้มีเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตามจุด
เสี่ยง โดยเฉพาะอย่างย่ิงรถโดยสารไม่ประจําทาง รถตู้ รถกระบะที่บรรทุกคนจํานวนมาก ควรให้ความสําคัญ
เป็นพิเศษ เพ่ือป้องกันการเกิดอุบัติเหตุรายใหญ่ รวมท้ังให้บริการติดต้ังป้ายเตือน ป้ายแนะนําบริเวณจุดเสี่ยง 

3.ขอให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิ หน่วยงานที่เก่ียวข้อง จัดเตรียมความพร้อมของหน่วยกู้
ชีพ กู้ภัย ทั้งค้านบุคลากร เครื่องมือ และวัสดุอุปกรณ์ การสั่งการ และระบบติดต่อสื่อสาร ให้พร้อมเพ่ือการ
สนับสนุนการปฏิบัติงาน และเพ่ือเข้าร่วมปฏิบัติงานในการช่วยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุ 

4.การรายงานข้อมูลอุบัติเหตุ ให้ สถานีตรวจอําเภอเดชอุดม และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดช
อุดม กําชับเจ้าหน้าที่ในการนําส่งข้อมูลอุบัติเหตุ และให้ถือปฏิบัติ ดังน้ี 

- การรายงานแบบบันทึกผู้ปฏิบัติหน้าที่ต้ังจุดตรวจ (ปภ.บอ.1) ภายในเวลา 09.00น. ของวัน 
- รายงานแบบบันทึกการเรียกตรวจ และการดําเนินคดีตามกฎหมาย (ปอ.บอ.2) ภายในเวลา 23.00 

น. ของแต่ละวัน 
- การรายงานแบบบันทึกข้อมูลอุบัติเหตุ(ปอ.บอ.3) และรายงานแบบบันทึกผู้ประสบอุบัติเหตุ(ปอ.บอ.

4) ภายใน เวลา 23.00น. ของแต่ละวัน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะของผู้บริหารท้องถิ่น 
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 - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการสนับสนุนในด้านงบประมาณ เน่ืองจากองค์การบริหารส่วนตําบล
กระแชง มีงบประมาณน้อย จึงทําให้การบริหารงานไม่เกิดประสิทธิภาพได้อย่างเต็มที่ 
  
 ข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ 
 - ผู้ใหญ่บ้านควรประชาสัมพันธ์ว่ากล่าวตักเตือนกลุ่มวัยรุ่นในชุมชนไม่ขับรถแรง เร็ว และไม่ควรด่ืม
สุรา 
 - อยากให้ผู้บริหารเห็นความสําคัญในการต้ังจุดตรวจจุดบริการประชาชนให้มากกว่าน้ี ไม่ใช่แค่ทําตาม
คําสั่งจากหน่วยงานต้นสั่งกัดเพียงเท่าน้ัน 
 - อยากให้ออกกฎหมายเกี่ยวกับการห้ามขายสุราในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เน่ืองจากสาเหตุการณ์เกิด
อุบัติเหตุส่วนใหญ่มาจากเมาแล้วขับ  
 
 ข้อเสนอแนะผูใ้ช้รถใช้ถนน 

- ไม่อยากให้เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติเข้ามาด่ืมสุราและของมึนเมาในจุดตรวจจุดบริการประชาชน หาก
เจ้าหน้าที่ฝ่ายฝืน ควรมีมาตรการลงโทษอย่างชัดเจน 

 
 
 
 

คําสั่งแต่งต้ังเจ้าหนา้ท่ีชุดปฏิบัติการองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเดช 
อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธาน ี

 
 ด้วยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ของทุกปี มีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน ประชาชนใช้รถใช้ถนน
เพ่ือเดินทางกลับภูมิลําเนา  และเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่าง  ๆ ทําให้ปริมาณการใช้รถใช้ถนนบนถนน
ทางหลวงสายหลักสายรอง มีเป็นจํานวนมาก ซึ่งส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าช่วงเวลาปกติ  องค์การ
บริหารส่วนตําบลเมืองเดช  จึงได้ดําเนินการจัดต้ังจุดบริการประชาชนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต์  เพ่ือให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่จุดบริการประชาชน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถลดจํานวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต จึงได้มีการแต่งต้ังเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการประจําปี 2555  มีรายช่ือ
ดังต่อไปนี้ 

จุดบริการประชาชน จุดที่ 1 บ้านชัยมงคล (ถนนเดชอุดม – บุญฑริก) จดุที่ 2 บ้านแขมเจริญ (ถนน
เดชอุดม – นํ้ายืน) 
ลําดับที่ ช่ือ – สกุล ตําแหน่ง รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 
 

จ่าเอกอภิชัย  วงศ์วรรณ 
นายเจษฏา พิมพ์กรรณ ์

จพง.ป้องกันฯ 
ผช.จพง.ป้องกันฯ 

ผู้ตรวจ 
ผู้ช่วยผู้ตรวจ 

ตรวจเย่ียมจุด
บริการทั้ง 2 จุด 
ประจําวันที่ 11 
เมษายน 2555 

2 น.ส.อิสริยาภรณ์ วิรักขะโม 
 

หน.สํานักปลัด อบต.เมือง
เดช 

ผู้ตรวจ 
 

ตรวจเย่ียมจุด
บริการทั้ง 2 จุด 
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นายสมาน  เทยีรแก้ว เจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ ผู้ช่วยผู้ตรวจ 
 

ประจําวันที่ 12 
เมษายน 2555 

3 นางสุจิตรา   พาพันธ์ 
นายอุทัย  ผาสกุมูล 

นายก อบต.เมืองเดช 
เจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ 

ผู้ตรวจ 
ผู้ช่วยผู้ตรวจ 

 
 

ตรวจเย่ียมจุด
บริการทั้ง 2 จุด 
ประจําวันที่ 13 
เมษายน 2555 

4 นายสิทธิพงษ์  บุญยู ้
จ่าเอกอภิชัย  วงศ์วรรณ 

รองนายก อบต.เมืองเดช 
จพง.ป้องกันฯ 

ผู้ตรวจ 
ผู้ช่วยผู้ตรวจ 

 
 

ตรวจเย่ียมจุด
บริการทั้ง 2 จุด 
ประจําวันที่ 14 
เมษายน 2555 

ลําดับที่ ช่ือ – สกุล ตําแหน่ง รับผิดชอบ หมายเหตุ 
5 นายสุรสิทธ์ิ  ทาโคตร 

 
นายสมาน  เทยีรแก้ว 

ประธานสภาพ อบต.เมือง
เดช 

เจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ 

ผู้ตรวจ 
ผู้ช่วยผู้ตรวจ 

ตรวจเย่ียมจุด
บริการทั้ง 2 จุด 
ประจําวันที่ 15 
เมษายน 2555 

6 นายเสถียร  จนัมณ ี
 

นายอุทัย  ผาสกุมูล 

เลขานุการนายก อบต.
เมืองเดช 

เจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ 

ผู้ตรวจ 
ผู้ช่วยผู้ตรวจ 

ตรวจเย่ียมจุด
บริการทั้ง 2 จุด 
ประจําวันที่ 16 
เมษายน 2555 

7 นางเยาวรัตน์  ศรีพราย 
 

นายเจษฏา  พิมพกรรณ์ 

หัวหน้าส่วนการคลังฯ 
 

เจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ 

ผู้ตรวจ 
ผู้ช่วยผู้ตรวจ 

ตรวจเย่ียมจุด
บริการทั้ง 2 จุด 
ประจําวันที่ 17 
เมษายน 2555 

 
จุดบริการประชาชน จุดที่ 3 ฝ่ายยางบ้านเมืองเก่า 
ลําดับที่ ช่ือ – สกุล ตําแหน่ง รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 นายสมศักด์ิ  สุรพล 
นายสมพิษ  หาวะโคตร 

ประธาน อปพร.อบต.เมือง
เดช 

อปพร.บ้านเมืองเก่า 

ผู้ตรวจ 
ผู้ช่วยผู้ตรวจ 

ตรวจเย่ียมจุด
บริการ จุด

บริการฝ่ายยาง 
วันที่ 11-17 

เมษายน 2555 
 
จุดบริการประชาชน จุดที่ 4 จุดบริการบ้านหัวลิง 
ลําดับที่ ช่ือ – สกุล ตําแหน่ง รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 นายพรมมา  บุตรคําดี 
นายประดิษฐ์  วงศ์สุวรรณ 

รองประธาน อปพร.อบต.
เมืองเดช 

ผู้ใหญ่บ้านบ้านหนอง
หัวลิง 

ผู้ตรวจ 
ผู้ช่วยผู้ตรวจ 

ตรวจเย่ียมจุด
บริการ จุด

บริการบ้านหัวลิง 
วันที่ 11-17 
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เมษายน 2555 
 

ผู้ตรวจ   มีหน้าที่ 
1. ให้คําแนะนํา สมาชิก  อปพร.ในการปฏิบัติงานประจําจุดบริการ 
2. ตรวจเย่ียมแก้ไขปัญหาจุดบริการประชาชน  ประกอบด้วย จุดบริการ ถนนเดชอุดม – 

บุญฑริก (บ้านชัยมงคล) และจุดบริการถนนเดชอุดม – นํ้ายืน (บ้านแขมเจริญ) ให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

3. หน้าที่อ่ืนที่ได้รับมอบหมายจากองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเดช 
ผู้ช่วยผู้ตรวจ มีหน้าที่ 

1. อํานวยความสะดวกให้ผู้ตรวจในการออกตรวจจุดบริการประชาชน  โดยใช้รถยนต์
ปฏิบัติงานฉุกเฉินหมายเลขทะเบียน บท 7703 เป็นยานพาหนะ 

2. ดูแลอํานวยการให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจําจุดบริการ เช่น ดูแลนํ้าด่ืม นํ้าแข็ง กาแฟ แสง
สว่าง ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงาน เป็นต้น 

  โดยการควบคุมของ จ่าเอก อภิชัย วงศ์วรรณ  ตําแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย พร้อมประสานการร่วมงานกันอย่างเป็นเอกภาพ  ให้เกิดผลดีแก่ทางราชการ  หากมี
อุปสรรคปัญหาในการปฏิบัติงานให้รายงานนายกองค์การบริการส่วนตําบลเมืองเดชทราบโดยทันที 

 
หลักและวิธีการถือปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ 
 1.อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร) ประจําจุดบริการชุมชน 
  การแต่งกาย  
  สมาชิก อปพร.อบต.เมืองเดช แต่งกายชุดเคร่ืองแบบ อปพร.เต็มเครื่องแบบ  สมาชิก อปพร.อบต.
เมืองเดช จะต้องสวมเสื้อสะท้อนแสงตลอดการเข้าปฏิบัติหน้าที่  หากชุดเคร่ืองแบบ อปพร.ไม่พร้อมให้ใส่เสื้อสี
ดําสัญลักษณ ์อปพร.และเสื้อสะท้อนแสง 

การปฏิบัติหน้าที่  
หัวหน้าชุด  มีหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติงานของสมาชิกในจุดบริการประชาชนให้เป็นไปตามระเบียบ  

มีหน้าที่รายงานการปฏิบัติงานประจําจุดบริการประชาชนต่อคณะกรรมการตรวจเย่ียม  มีหน้าที่รายงานความ
ประพฤติของสมาชิกประจําจุดบริการประชาชนหากตรวจพบว่าไม่ปฏิบัติตามระเบียบสามารถว่ากล่าวตักเตือน
หากไม่เช่ือฟังให้รายงานผู้อํานวยการโดยด่วน 
  รองหัวหน้าชุด มีหน้าที่เป็นผูช่้วยหัวหน้าชุดในการปฏิบัติงานหากหัวหน้าชุดมีเหตุจําเป็นเร่งด่วนไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ปฏิบัติแทนหัวหน้าชุด มีหน้าที่เรียกแถวสมาชิกเมื่อมีคณะกรรมการหรือมี
ผู้บังคับบัญชาออกตรวจเย่ียม มีหน้าที่อ่ืนๆตามท่ีหัวหน้าชุดมอบหมาย 
  เลขานุการชุด มีหน้าที่ดูแลนํ้าด่ืมกาแฟหรือเคร่ืองอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน มีหน้าที่จด
บันทึกเหตุการณ์ประจําจุดบริการประชาชน มีหน้าที่ตรวจเช็คจํานวนผู้มาปฏิบัติงานแล้วให้รายงานหัวหน้าชุด 
  เจ้าหน้าที่ประจําจุดบริการประชาชน มีหน้าที่ให้บริการผูใ้ช้รถ ใช้ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เช่น 
บริการผ้าเย็นนํ้าด่ืม ,กาแฟ ,ยาปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น,จัดหาที่พักช่ัวคราวสําหรับผู้เดินทาง ,บอกเส้นทางการ
เดินทาง ,แนะนําการใช้รถ ใช้ถนน เป็นต้น อํานวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ในการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ 
เช่น  จัดการจราจรในจุดที่เกิดอุบัติเหตุ รักษาความสงบเรียบร้อย ดูแลทรัพย์สินขิงผู้ประสบอุบัติเหตุ เป็นต้น 
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 ปฏิบัติหน้าที่ต้ังแต่เวลา 08.00น.จนถึงเวลา 08.00น. ของวันถัดไป หน้าที่อ่ืนที่ได้รับมอบหมายจากองค์การ
บริหารส่วนตําบลเมืองเดช 

 
  หมายเหตุ    กรณีมีเหตุการณ์ฉุกเฉิน ผู้ปฏิบัติงานประจําจุดบริการประชาชนฯกระทําผิดระเบียบ 
หรือมีอุปสรรคปัญหาในการปฏิบัติงานให้ บุคคลดังต่อไปน้ี 

1.จ่าเอกอภิชัย วงศ์วรรณ ตําแหน่ง เจ้าพนักงานป้อองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   2.ผู้ตรวจหรือผูช่้วยตรวจมีอํานาจใช้ดุลพินิจสั่งการให้ปฏิบัติโดยให้เป็นไปตามระเบียบทาง
ราชการแล้วให้รายงานายกองค์การบริหารสว่นตําบลเมืองเดช ทราบโดยทันท ี
 

กรณีศึกษา 

เทศบาลตําบลเมืองศรีไค อําเภอวารินชําราบ  จังหวัดอุบลราชธานี 

สงกา  สามารถและคณะ 

ในการศึกษาพ้ืนที่กรณีศึกษา ได้มีการกําหนดกลุ่มประชากรในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ผู้บริหารท้องถิ่น 
เจ้าหน้าที่เทศบาลตําบลศรีไค เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ ผู้ใช้รถใช้ถนน และประชาชนในเขตเทศบาลตําบล

เมืองศรีไค อําเภอวารินชําราบ  จังหวัดอุบลราชธานี  ประกอบด้วย 

   1. ผู้บริหารท้องถิ่น  ประกอบด้วย   
   - นายกเทศมนตรีตําบลเมืองศรีไค 
   - ปลัดเทศบาลตําบลเมืองศรีไค    
   - เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
       2. เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ ประกอบไปด้วย 

- กํานันตําบลเมืองศรีไค 
- ผู้ใหญ่บ้านในตําบลเมืองศรีไค 
- ผู้ช่วยผู้ใหญบ้่านในตําบลเมืองศรีไค 
- สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเมืองศรีไค 
- เจ้าหน้าที่ตํารวจในสภ.วารินชําราบ 
- เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลเมืองศรีไค 
- อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตําบลเมืองศรีไค 
- อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) เทศบาลตําบลเมืองศรีไค 

       3. ผู้ใช้รถใช้ถนน ประกอบไปด้วย 
  - ประชาชนท่ีมาใช้บริการจุดตรวจ/จุดบริการประชาชนเทศบาลเมืองศรีไค 
  - ประชาชนในพ้ืนที่เทศบาลเมืองศรีไค 
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วิธีการในการศึกษาใช้การสังเกต สัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่มแบบเฉพาะเจาะจงในกลุ่ม
ผู้ปฏิบัติงาน การศึกษาข้อมูลจากเอกสาร การใช้แบบสอบถาม และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

การสัมภาษณ์เชิงลึกทีมวิจัยได้สร้างเคร่ืองมือในการสัมภาษณ์คือ แบบสอบถาม  โดยแยกเป็น 3  ชุด  
เพ่ือสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง  3 กลุ่มตัวอย่าง  คือ ผู้บริหารเทศบาลตําบลเมืองศรีไค  เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการใน
พ้ืนที่ตําบลเมืองศรีไค  และผู้มาใช้บริการ  ร่วมทั้งได้ไปสอบถามประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองศรีไค  อําเภอ
วารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยประเด็นคําถามในการสัมภาษณ์ ได้แก่  ข้อมูลพ้ืนฐานเทศบาลตําบล
เมืองศรีไค  ชุดความรู้เชิงกระบวนการ  ผลลัพธ์ของการดําเนินกิจกรรม และงบประมาณที่ใช้ในการดําเนิน
กิจกรรมการต้ังจุดตรวจจุดบริการ ตลอดจนการสนับสนุนขององค์กรภาคีเครือข่ายในการดําเนินกิจกรรม  เช่น 
ชุดความรู้การขับขี่จราจร คู่มือปฏิบัติการ การอบรมให้ความรู้ก่อนปฏิบัติการ วัสดุอุปกรณ์การต้ังจุดตรวจ 
และงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรม  ซึ่งการต้ังจุดตรวจจุดบริการประชาชนในพ้ืนที่เทศบาลตําบล
เมืองศรีไคได้แบ่งออกเป็น 2 จุดใหญ่  คือจุดที่ 1 อยู่บริเวณถนนสาย 24 หน้าเทศบาลตําบลเมืองศรีไค  ซึ่งเป็น
ถนนสายหลักคือสาย 24 ผ่าน โดยมีจํานวนรถสัญจรไปมาเป็นจํานวนมาก ส่วนใหญ่จะเป็นรถมาจากอําเภอ
เดชอุดม อําเภอนํ้ายืน อําเภอนํ้าขุ่น อําเภอทุ่งเทิง อําเภอนาจะหลวยและอําเภอกันทรลักษณ์ เข้าสู่ตัวจังหวัด
อุบลราชธานี  จุดที่ 2 คือต้ังอยู่ถนนสายรอง ทางเข้าในหมู่บ้านเช่ือมต่ออําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัด
อุบลราชธานี ซึ่งเป็นถนนตัดผ่านหมู่บ้าน ของเทศบาลเมืองศรีไคจํานวน 6 หมู่บ้าน  

ทั้งน้ีทีมวิจัยจึงได้ไปสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารท้องถ่ิน เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ และประชาชนที่อยู่ใกล้

บริเวณจุดตรวจ ทั้ง 2 จุด เพ่ือเป็นการตรวจข้อมูลให้เกิดความสมบูรณ์ และข้อมูลที่เป็นจริง พร้อมทั้งความพึง

พอใจในการให้บริการกับประชาชนที่สัญจรไปมา  โดยทีมวิจัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจึงดําเนินการ

สัมภาษณ์ โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้บริหารท้องถ่ิน กลุ่มเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ และประชาชน

ผู้ใช้รถใช้ถนน ในแต่ละกลุ่มจะมีผู้สัมภาษณ์ 1 คน และผู้จดบันทึก 1 คน  ส่วนการสัมภาษณ์หลังจากการ

สัมภาษณ์   กลุ่มวิจัยนําข้อมูลมาเรียบเรียง  ตรวจสอบข้อมูลของผู้ให้สัมภาษณ์  วิเคราะห์และสังเคราะห์

ข้อมูล  และสรุปเป็นข้อมูลเบ้ืองต้น  ทั้งน้ีจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลการสัมภาษณ์ของแต่ละบุคคลและ

หน่วยงาน  แต่ทีมวิจัยจะนํามาสรุปเป็นข้อมูลโดยแยกตามประเด็นคําถาม และแยกเป็นกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม

ตัวอย่าง เพ่ือนําเสนอข้อมูลให้ทีมวิจัยทุกคนรับทราบ  เพ่ือไม่ให้เกิดอคติต่อข้อมูลและกลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูล 
การสนทนากลุ่ม (Focus Group)การเก็บรวบรวมข้อมูลของประชาชนตําบลเมืองศรีไค  ทีมวิจัยใช้

วิธีการ Focus Group  โดยใช้คําถามที่ทีมวิจัยร่วมกันคิด   และเลือกการเก็บข้อมูลเป็นกลุ่มพ้ืนที่หมู่บ้าน
ทั้งหมด  3  กลุ่มพื้นที่  คือ กลุ่มผู้บริหารท้องถิ่น กลุ่มเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ และกลุ่มประชาชนผู้ใช้รถใช้
ถนน ทั้งน้ีการทํา Focus Group  จะแบ่งเป็นกลุ่มย่อย ๆ กลุ่มละประมาณ 4 – 6 คน และมีผู้ดําเนินการ
สนทนา 1 คน  โดยมีทีมวิจัยอีกส่วนหน่ึงทําการบันทึกข้อมูลลงในสมุดบันทึก  และเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการก็
มีการสรุปข้อมูลให้ผู้เข้าร่วมเวทีฟัง จากน้ันนํามาสรุปเป็นข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนตามประเด็น
คําถาม 

การเก็บข้อมูลจากเอกสาร  ทีมวิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์
ของพ้ืนที่กรณีศึกษาเปรียบเทียบ ปี 2554 และ 2555 จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในพ้ืนที่ และทบทวนเอกสาร 
หนังสือ บทความ งานวิจัยที่เก่ียวข้อง เป็นต้น 
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 การสังเกตอย่างมีส่วนร่วม  ทีมวิจัยได้ทําการเดินทางเพ่ือสํารวจกิจกรรมการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์พ้ืนที่เทศบาลตําบลเมืองศรีไค และการสังเกตพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนในพ้ืนที่
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตลอดจนการคิดค้นหารูปแบบการดําเนินกิจกรรมอย่างมีส่วนร่วม และนวัตกรรมการ
ต้ังจุดตรวจจุดบริหารแบบใหม่ 
 

การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล การดําเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการที่วางไว้    ทีมวิจัยจึงได้
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจาะลึก สนทนากลุ่ม สังเกตอย่างมีส่วนร่วม และศึกษาเอกสารผลการดําเนินงานการ
ต้ังจุดตรวจจุดบริการ ปี 2554 จากน้ันทีมวิจัยก็ได้มาร่วมกันสรุปข้อมูล โดยการจําแนกประเภทข้อมูลเป็น
หมวดหมู่ตามกลุ่มผูใ้ห้ข้อมลู จากน้ันนําข้อมูลมาวิเคราะห์ควบคู่บริบทพ้ืนที่เทศบาลตําบลเมืองศรีไค อําเภอวา
รินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
 

 

 

 

 

 

 

แสดงการให้ขอ้มูลการต้ังจุดตรวจ/จุดบริการ 

 
ผลการศึกษา 

การศึกษาโครงการสํารวจพ้ืนที่กรณีศึกษาการต้ังจุดตรวจ/จุดบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ กรณีถนนสาย 24 โดยใช้แบบสัมภาษณ์เจาะลึก สนทนากลุ่ม และการศึกษาจาก
เอกสารสรุปผลการดําเนินงาน ประจําปี 2554  เป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลจาก ผู้บริหารท้องถิ่น 
เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ ผู้ใช้รถใช้ถนน ในเทศบาลตําบลเมืองศรีไค อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี  ผู้
ศึกษาได้นําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์  และได้นําเสนอผลการศึกษา โดยแบ่งออกเป็น   ดังนี้ 

 
การศึกษาข้อมูลบริบทเทศบาลตําบลเมืองศรีไค อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
 ประวัติความเป็นมา: เทศบาลตําบลเมืองศรีไค 
  ตําบลเมืองศรีไค  ได้ยกฐานะเป็นเทศบาลตําบล เมื่อปี พ.ศ. 2551 จากฐานะเป็นองค์การ
บริหารส่วนตําบลเมืองศรีไค โดยได้แยกพ้ืนที่ออกจากตําบลคูเมืองเมื่อปี พ.ศ.2532 ซึ่งเดิมเป็นช่ือฐานศรีไค 
เพ่ือให้คงไว้ซึ่งคําว่า เมือง จึงต้ังช่ือว่า ตําบลเมืองศรีไค เป็นต้นมา และทุกวันน้ีมีฐานะเป็นเทศบาลตําบลเมือง
ศรีไค   
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 สภาพท่ัวไปของเทศบาลตําบลเมืองศรีไค 
  เทศบาลตําบลเมืองศรีไค มีเน้ือที่ทั้งหมดประมาณ 37.96  ตารางกิโลเมตร ลักษณะภูมิ
ประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบ สภาพดินเป็นดินร่วนปนทรายและมีลําห้วยไหลผ่าน คือห้วยตองแวด พ้ืนที่ส่วน
ใหญ่เหมาะแกก่ารเพาะปลูก ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  
 อาณาเขตเทศบาลตําบลเมืองศรีไค 

  เทศบาลตําบลเมืองศรีไค  ต้ังอยู่หมู่ที่  3  ตําบลเมืองศรีไค   อําเภอวารินชําราบ จังหวัด
อุบลราชธานี ห่างจากอําเภอวารินชําราบประมาณ 10 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากตัวจังหวัดอุบลราชธานี
ประมาณ 13  กิโลเมตร ทิศเหนือมีเส้นทางคมนาคมทางหลวงแผ่นดินขนาด 2 ช่องทางจราจร เช่ือมต่อกับ
ตําบลธาตุและเป็นเส้นทางเดินทางเข้าสู่อําเภอวารินชําราบ  และอําเภอเมืองอุบลราชธานี 
ทิศใต้ มีเส้นทางคมนาคมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 เช่ือมต่อองค์การบริหารส่วนตําบลสระสมิง กับ 
เทศบาลตําบลนาส่วง เดินทางไปยังอําเภอเดชอุดม เข้าสู่กรุงเทพมหานครตามลําดับ 
ทิศตะวันออก มีเส้นทางคมนาคมถนนคอนกรีตขนาด 2 ช่อง เช่ือมต่อกับองค์การบริหารส่วนตําบลโพธ์ิใหญ่ 
ทิศตะวันตก มีเส้นทางคมนาคมถนนลาดยางขนาด 2 ช่อง เช่ือมต่อกับองค์การบริหารส่วนตําบลคูเมือง 

 
 สภาพความหนาแนน่ของประชากรในเขตเทศบาลตําบลเมืองศรีไค 
  ในเขตเทศบาลตําบลเมืองศรีไค มีประชากรจํานวน 7,033 คน 2,855 ครัวเรือน จํานวน 11 
หมู่บ้าน  
หมู่ที ่ 1 บ้านค้อ 145 ครัวเรือน 482 คน 
หมู่ที ่ 2 บ้านแขม 190 ครัวเรือน 336 คน 
 หมู่ที ่ 3 บ้านศรีไคตก 620 ครัวเรือน 916 คน 
หมู่ที ่ 4 บ้านศรีไคออก 741 ครัวเรือน 1,722 คน 
หมู่ที ่ 5 บ้านแมด  431 ครัวเรือน 907 คน 
หมู่ที ่ 6 บ้านมดง่ามเหนือ 166 ครัวเรือน 673 คน 
หมู่ที ่ 7 บ้านโนนงาม 205 ครัวเรือน 707 คน 
หมู่ที ่ 8 บ้านอุดมชาติ 111 ครัวเรือน 400 คน  
หมู่ที ่ 9 บ้านมดง่ามใต้  96 ครัวเรือน 400 คน 
หมู่ที ่ 10 บ้านดอกบาก 94 ครัวเรือน 272 คน 
หมู่ที ่ 11 บ้านโคกเจริญ 56 ครัวเรือน 218 คน 
 
 ข้อมูลอาชีพของเทศบาลตําบลเมืองศรีไค 

- อาชีพหลัก ทํานา 
- อาชีพเสริม ปลูกผักสวนครัว, หัตถกรรมในครัวเรือน, รับจ้าง 

 ข้อมูลสถานทีส่ําคัญของเทศบาลตําบลเมืองศรีไค 
- มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
- วิทยาลัยสาธารณสุขสริินธรจังหวัดอุบลราชธานี 
- สถานีตํารวจย่อย ตําบลเมืองศรีไค 
- แขวงการทางตําบลเมืองศรีไค 
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- โรงเรียนประถมศึกษา 2 แห่ง (โรงเรียนชุมชนบ้านศรีไคและโรงเรียนโนนชาติผดุง
วิทย์) 

- วัดอุดมชาติ 
- วัดมดง่ามใต้ 
- วัดสหประชาสงฆ์ 
- วัดป่าศรีไค 
- วัดบ้านแขม 
- วัดศรีไควราวาส 
- วัดบ้านแมด 
- สถานีอนามัยศรีไค 

เขตพืน้ที่การปกครอง มีทั้งหมด  11 หมู่บ้าน 
ประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่ที ่ 1 บ้านค้อ หมู่ที ่ 2 บ้านแขม หมู่ที ่ 3 บ้านศรีไคตก หมู่ที่  4 บ้านศรีไคออกหมู่ที ่ 
5 บ้านแมด หมู่ที ่ 6 บ้านมดง่ามเหนือ หมู่ที่  7 บ้านโนนงาม หมู่ที ่ 8 บ้านอุดมชาติ หมู่ที ่ 9 บ้านมดง่ามใต้
หมู่ที ่ 10บ้านดอกบาก   หมู่ที ่ 11 บ้านโคกเจริญ 

 
 
ภาพที่   แผนที่การต้ังจุดตรวจจุดบริการประชาชน เทศบาลตําบลเมืองศรีไค อําเภอวารินชําราบ 

จังหวัดอุบลราชธานี 
เสน้ทางการคมนาคม การเดินทางเข้าสูเ่ทศบาลตําบลเมืองศรีไค 

  เดินทางโดยใช้เส้นทาง ทางหลวงหมายเลข 24  สายอําเภอเดชอุดม – อําเภอวารินชําราบ 
อยู่ห่างจากอําเภอวารินชําราบ ประมาณ 10 กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัดอุบลราชธานี 13 กิโลเมตร 
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 ในเขตพ้ืนที่เทศบาลตําบลเมืองศรีไค  มีถนนที่ใช้ในการสัญจรไปมาระหว่างตําบลเมืองศรีไค     กับ
ชุมชนต่างๆ  ดังนี้ 
-  ถนน  รพช.  ลาดยาง  ซึ่งเช่ือมระหว่างหมู่ที่  3  บ้านศรีไคตก  ตําบลเมืองศรีไค  และตําบลคูเมือง 
-  ถนนภายในหมู่บ้านและถนนที่ใช้ติดต่อระหว่างหมู่บ้านต่างๆ ในตําบลเมืองศรีไค 
-  ถนน  คสล.  ซึ่งเช่ือมระหว่าง  หมู่ที่  3  บ้านศรีไคออก  บ้านแมด  และตําบลโพธ์ิใหญ่ 
  
สภาพปญัหาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

 พ้ืนที่เทศบาลตําบลเมืองศรีไค ได้เปลี่ยนสภาพจากชนบทเป็นสังคมก่ึงเมืองก่ึงชนบท ทําให้

ปริมาณการสัญจรไปมาของผู้ใช้รถใช้ถนนมีจํานวนมากข้ึน ซึ่งในพ้ืนที่มีสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษา 2 แห่ง 
คือมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และวิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานี ต้ังอยู่ในพ้ืนที่ ทําให้จํานวน

ครอบครัวที่ย้ายจากพ้ืนที่อ่ืนเข้ามาอาศัยในพ้ืนที่เทศบาลตําบลเมืองศรีไคมากขึ้น รวมทั้งมีถนนสาย 24 ตัด
ผ่านพ้ืนที่เทศบาลตําบลศรีไค ซึ่งมีผู้ใช้รถใช้ถนนผ่านจากอําเภอเดชอุดมเข้าสู่ตัวจังหวัดอุบลราชธานีเป็น

จํานวนมาก โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จะมีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน เป็นช่วงเวลาที่มี

ประชาชนจํานวนมากใช้รถใช้ถนนในการเดินทางกลับภูมิลําเนา เดินทางไปท่องเที่ยวตามสถานท่ีต่างๆ และ
ท่องเท่ียวเล่นนํ้าสงกรานต์ เป็นผลให้ปริมาณการใช้รถใช้ถนนบนทางหลวงและถนนระหว่างหมู่บ้านมีจํานวน

มาก รวมท้ังการจัดเลี้ยงสังสรรค์ ทําให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าช่วงปกติ ส่วนใหญ่รถที่

เกิดอุบัติเหตุก็คือ รถจักรยานยนต์ สาเหตุการเกิดจากเมาแล้วขับ ขับเร็ว และการขับย้อนศร ซึ่งพ้ืนที่เกิด

อุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดในเส้นทางในชุมชน เพราะมีจุดเสี่ยงจํานวนมาก เช่น ทางโค้ง  ทางแยก  และมีทางร่วมที่

จะบรรจบกับถนนสาย 24 ช่วงที่เกิดบริเวณทางร่วมกับถนนสาย 24 จะเกิดเหตุการณ์รุนแรงมากกว่าเกิดใน

ชุมชน อาจถึงขั้นเสียชีวิต นอกจากน้ีมีถนนทางเข้าหมู่บ้านบางจุดมีสภาพถนนชํารุด ผิวถนนลอกล่อน บางช่วง

เป็นหลุมลึก เป็นอุปสรรคต่อการสัญจรไปมา   
สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่ในพื้นที่เทศบาลตําบลเมืองศรีไค  

1. ปัจจัยด้านคน 
  - ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร ได้แก่ การขับรถย้อนศร เป็นต้น 
  -  มีพฤติกรรมในการด่ืมสุราแล้วขับรถ ทําให้สามารถในการขับขี่ยานพาหนะลดลง  
  -  มีพฤติกรรมในการขับรถใช้ความเร็วสูง โดยเฉพาะช่วงถนนสายหลัก  
  -  ฝ่าไฟสัญญาณจราจร  
  -  มีความประมาท โดยการขับรถเร็ว ไม่สวมหมวกกันน๊อก ขับรถหวาดเสียว  
  -  สภาพร่างกายไม่พร้อมในการควบคุมรถ เน่ืองจากความอ่อนเพลียจากการขับขี่รถเป็น 
เวลานาน 
  - มีการเล่นนํ้าสงกรานต์อยู่ข้างถนนเป็นจํานวนมาก และมีการเล่นนํ้าสงกรานต์บนรถกระบะ 
เดินทางไปตามท้องถนนในพ้ืนที่  

2. ปัจจัยด้านยานพาหนะ 
-  สภาพรถยนต์ไม่สมบูรณ์ 
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  -  สภาพรถมีการดัดแปลงจึงส่งผลต่อประสิทธิภาพมาตรฐานความปลอดภัยของรถ 
   -  รถโดยสารสาธารณะบรรจุผู้โดยสารเกินจํากัดทําให้ไม่ปลอดภัยในการขับข่ี  
   -  รถกระบะถูกดัดแปลงมาเป็นรถสําหรับเล่นนํ้าสงกรานต์  

3. ปัจจัยด้านถนน 
  -  สภาพการจราจรที่หนาแน่น โดยเฉพาะสายหลัก  
  -  สภาพถนนมีทางร่วม เข้าสู่ถนนสาย 24 มีจํานวนหลายจุด ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุได้ 
  -  สภาพถนนในชุมชนมีทางแยก และทางเช่ือมต่อกับชุมชนใกล้เคียงจํานวนมาก 
  -  สภาพถนนมีทางโค้ง ทางแยก และมีถนนแคบ ทําให้รถสัญจรไปมาไม่สะดวก 
  -  สภาพถนนบางจุดมีการชํารุด เป็นลุ่มลึก เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ 
  -  การเล่นนํ้าสงกรานต์ ทําให้ถนนลื่นเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ 
  -  สภาพถนนสาย 24 ที่ตัดผ่านชุมชน มีจุดกลับรถจํานวนน้อย และมีระยะทางไกล ทําให้

ผู้ใช้รถเกิดพฤติกรรมขับย้อนศร   
4.  ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับการเกิดอุบัติเหตุ 

  - ไฟฟ้าส่องสว่างชํารุดหรือไม่เพียงพอ 
        - สภาพภูมิอากาศทําให้ทัศนะวิสัยในการขับข่ีไม่ดี 
  -  จุดกลับรถบางจุด ไม่มีเกาะกลางถนน ทําให้รถบางคันชะลอรถบนกลางถนน เสี่ยงต่อการ
เกิดอุบัติเหตุ 
 -  การติดป้ายประชาสัมพันธ์บางจุด มีสภาพบังทัศนะวิสัยในการมองเห็น 
 -  ในทางร่วมไม่มีป้ายเตือน และไม่มีสัญญาณเตือน ก่อนเข้าถนนสายหลัก 
 -  บริเวณในชุมชนมีการทํากําแพงก้ันรั้วทึบ ทําให้บางจุดที่มีสภาพถนนโค้ง และมีทางแยกไม่

สามารถมองเห็นรถที่ว่ิงผ่านมา 
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รูปแบบการตั้งจุดตรวจให้บริการประชาชน 
 ชุดความรู้ปฏิบัติการภัยจราจร  

เทศบาลตําบลเมืองศรีไค ได้ส่ง อปพร. ทุกคนเข้าไปฝึกอบรมทบทวนความรู้เร่ืองความปลอดภัยทั้งใน

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ประสบภัย การปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น การฝึกระเบียบวินัย 
ซึ่งจะมีวิทยากรมาให้ความรู้ทั้งชุดเจ้าหน้าที่จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดอุบลราชธานี และ
เจ้าหน้าที่ตํารวจ ในการทบทวนความรู้อบรมปีละ 2 คร้ัง คร้ังละ 3 วัน โดย สํานักงานป้องกันและบรรเทา

สาธารณะภัยเป็นเจ้าภาพในการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  นอกจากน้ี ทาง เทศบาลตําบลเมืองศรีไค ได้มีการ
ทบทวนความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ในการต้ังจุดตรวจ จุดสกัดในช่วงเทศกาลปีใหม่และช่วงเทศกาลสงกรานต์

ของทุกปี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  แสดงการต้ังจุดตรวจ/จุดบริการ 
 

ผลลัพธ์ของการดําเนินงาน  
หลังจากปฏิบัติการแล้วทางเทศบาลตําบลเมืองศรีไค มีการประชุมสรุปบทเรียนกับเจ้าหน้าที่ที่มีส่วน

เก่ียวข้อง อปพร. เจ้าหน้าที่ราชการที่เข้าร่วมด้วย ได้แก่ ตํารวจ กํานัน ผญบ. สาธารณสุข เป็นต้น ซึ่งในการ
ประชุมมีการนําเสนอข้อมูลจากการปฏิบัติจุดตรวจ จุดบริการ โดยผู้นําฝ่ายปกครองและฝ่ายบริหารท้องถ่ิน  
เพ่ือระดมหาข้อเสนอแนะเรื่องมาตรการชุมชนและนําไปสู่การแก้ไขปัญหา โดยหลักเกณฑ์ในการประเมินผล 
ติดตามด้วย การสํารวจแบบสอบถาม   การสังเกต  รวมท้ังการสอบถามจากผู้สัญจรไป–มา    ภายในพ้ืนที่ของ
เทศบาลตําบลเมืองศรีไค  เพ่ือสรุปภาพรวมของการดําเนินกิจกรรมการต้ังจุดตรวจ/จุดบริการในช่วงเทศกาล
สงกรานต์   ทําให้ทราบถึงจุดอ่อน และเพ่ิมจุดแข็งของกระบวนการจัดกิจกรรม นําไปสู่การแก้ไขปรับปรุง
ข้อบกพร่องในการจัดกิจกรรมลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ครั้งต่อไปให้ดีมากย่ิงขึ้น  

  ซึ่งคาดว่าการต้ังจุดตรวจ/จุดบริการในช่วงเทศกาลสงกรานต์  จะสามารถส่งผลให้ประชาชนผู้ใช้รถ
และการจราจรมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน    ทั้งอาจมีความระมัดระวังในการใช้รถและการจราจร
มากขึ้น นับว่าเป็นการช่วยลดจํานวนผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรหรืออ่ืนๆได้  ตลอดจนเพ่ืออํานวยความ
สะดวกในการเดินทางของประชาชนและตรวจค้นสิ่งผิดกฎหมายท่ีอาจเข้ามาในเขตพ้ืนที่  รวมไปถึงทําให้
ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการใช้รถใช้ถนนในเส้นทางคมนาคมมากขึ้น   พร้อมกันน้ีผลที่คาด
ว่าจะเกิดข้ึนหลังการต้ังจุดตรวจ/จุดบริการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจําปี  2555 ในเชิงปริมาณ อาจลด
จํานวนผู้สูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของผู้สัญจรไป–มา ได้   ตลอดจนประชาชนผู้ใช้รถและการสัญจรที่มี
ความรู้สึกปลอดภัยในการเดินทาง 
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สําหรับการใช้ หรือจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรท่ีเกี่ยวข้องในการตั้งจุดตรวจจุดบริการกิจกรรม
การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ของเทศบาลตําบลเมืองศรีไคปีน้ี ถือว่ามีความ
คุ้มค่า เพราะหลังการดําเนินกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์/จุดบริการประชาชน
ทางเทศบาลตําบลเมืองศรีไค คาดว่ามีแนวโน้มเกิดผลลัพธ์ของกระบวนการท่ีดี เพราะเกิดกระบวนการต้ังแต่
เร่ิมรณรงค์ด้วยป้าย รถแห่  ผู้นําชุมชนประกาศรณรงค์  มีกิจกรรมเดินรณรงค์ ก่อนที่จะถึงสงกรานต์ และการ
ต้ังจุดตรวจจุดบริการ ซึ่งเป็นการเฝ้าระวัง การยับย้ังความประมาทในการใช้รถมากขึ้น นับว่าเป็นการช่วยลด
จํานวนผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรหรืออ่ืนๆได้  รวมไปถึงทําให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
เส้นทางคมนาคมมากข้ึน  พร้อมกันน้ีผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหลังการต้ังจุดตรวจ/จุดบริการในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ ประจําปี  2555 ในเชิงปริมาณ อาจลดจํานวนผู้สูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของผู้สัญจรไป–มา ได้   
ตลอดจนประชาชนผู้ใช้รถและสัญจรมีความรู้สึกปลอดภัยในการไปสู่เป้าหมายในการเดินทาง   ซึ่งเป็นกิจกรรม
ที่อาจช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาหรือลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ได้เป็นอย่างดี  

 
งบประมาณที่ใช้ในการดําเนินกิจกรรมการต้ังจุดตรวจจุดบริการ  
งบประมาณค่าใช้จ่ายในการดําเนินการต้ังจุดตรวจจุดบริการประชาชน เทศบาลตําบลเมืองศรีไคจะ

รับผิดชอบในส่วนของการดําเนินการของเจ้าหน้าที่เทศบาล และอปพร.ที่ดูแลเท่าน้ัน ส่วนเจ้าหน้าที่กํานัน 
ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ตํารวจ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จะเป็นส่วนรับผิดชอบของต้นสังกัด ถือเป็นการปฏิบัติงาน
ตามปกติ และทางเทศบาลตําบลเมืองศรีไค ได้ต้ังงบประมาณไว้ในส่วนค่าใช้จ่ายภายในจุดตรวจ ปีละประมาณ 
50,000 บาท ซึ่งในส่วนของโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตําบลเมืองศรีไคช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
พ.ศ. 2555 ได้ต้ังงบประมาณจํานวนเงิน 16,200 บาท โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

- ค่าเบ้ียเลี้ยงเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ  จํานวน  200 บาทต่อคน 
- ค่าโอวัลตินและกาแฟสําหรับจุดบริการ 
- ค่าน้ํามันรถเจ้าหน้าที่สายตรวจ 
- ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จําเป็น 
 
สนับสนุนจากองค์กรภาคีเครือข่ายในการดําเนินกิจกรรม 

 เทศบาลตําบลเมืองศรีไค ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ได้แก่ สถานีตํารวจภูธรวาริน
ชําราบ ได้สนับสนุน บุคลากรเจ้าหน้าตํารวจ  จากสาธารณสุขอําเภอ สนับสนุนเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และทาง
อําเภอมีคําสั่งให้ผู้นําชุมชน กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกํานันทุกหมู่บ้าน เข้าร่วมในการปฏิบัติ
หน้าที่ในกิจกรรมนี้ด้วย ร่วมทั้งทางโรงพยาบาลวารินชําราบ โดยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้สนับสนุน
หน่วยกู้ชีพ 1669 เป็นกําลังเสริมในช่วงการเกิดอุบัติเหตุด้วย   
 
มาตรการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 7 วันอันตราย เทศบาลตําบลเมืองศรีไค อําเภอวา
รินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี  
 เทศบาลตําบลเมืองศรีไค ได้ดําเนินการต้ังจุดตรวจจุดบริการประชาชน เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา

การเกิดอุบัติเหตุทางถนน และเป็นการให้บริการประชาชนที่สัญจรไปมาให้เกิดความสะดวกสบายในการ

เดินทาง โดยได้มีมาตรการ ซึ่งเป็นวิธีการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล

สงกรานต์ ปี 2555 ให้เกิดประสิทธิภาพ โดยให้ดําเนินงานตามมาตรการ ดังน้ี 
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มาตรการด้านบริหารจัดการ 
เริ่มต้นจากคําสั่งของรัฐบาล ส่งลงมาที่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ทําหนังสือสั่งให้ผู้บริหารท้องถ่ิน ได้แก่ 

นายอําเภอ นายกเทศมนตรี ให้ดําเนินการต้ังจุดตรวจจุดบริการประชาชนในการสัญจรผ่านไปมาในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ เพ่ือใช้ป้องกันแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในพ้ืนที่ จากน้ัน นายกเทศมนตรีได้เชิญ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมาเข้าร่วมประชุมวางแผนการทํางาน ได้แก่ เจ้าหน้าที่ตํารวจ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข  
กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตกํานัน อสม. สมาชิกสภาเทศบาล อปพร. และเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ 
ในการวางแผนการต้ังจุดตรวจจุดบริการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และได้แต่งต้ังคณะทํางานบูรณาการการต้ัง
จุดตรวจจุดบริการโดย นายกเทศมนตรีตําบลเมืองศรีไคเป็นประธาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2555 จากการสัมภาษณ์ นายอุทัย เกษมทาง นายกเทศมนตรี
ตําบลเมืองศรีไค ได้คําสั่งจัดสรรและใช้งบประมาณ  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายใช้การปฏิบัติตามโครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนตําบลเมืองศรีไคช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๕๕ โดยได้ต้ังงบประมาณในแผน จํานวน  
16,200 บาท ในส่วนเบ้ียเลี้ยง/ค่าตอบแทนของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  นายละ 200.-
บาท  และค่าอาหารเครื่องด่ืม ทางเทศบาลฯมีการจัดบริการเป็นอีกส่วน ส่วนค่าเบ้ียเลี้ยง เจ้าหน้าที่การ
ปกครองได้แก่ กํานัน สารวัตรกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ตํารวจ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
อสม. ไม่มีการจ่ายในส่วนน้ี  ทําให้เกิดความรู้สึกความไม่เท่าเทียมกัน และในส่วนของการจ่ายเบ้ียเลี้ยงให้ อป
พร.น้ัน ไม่มีความเหมาะสม เพราะเป็นจํานวนค่อนข้างน้อยมาก ซึ่งอปพร.เสียสละเวลาส่วนตัว เวลาของ
ครอบครัว ในขณะที่ต้องการเห็นผู้เดินทางสัญจรไปมาเดินทางอย่างมีสวัสดิภาพ ส่วนการสนับสนุนส่วนอ่ืนๆใน
การดําเนินกิจกรรม นับว่างบประมาณมีน้อย ยังไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรรมที่หลากหลายและเต็มที่ได้
เท่าไรนัก โดยทางองค์การบริหารส่วนตําบลกระแชงได้มีการแบ่งช่วงเวลาออกเป็น 3 ช่วง  

ช่วงที่ 1 เวลา 08.01 น. -16.00 น.  
ช่วงที่ 2 เวลา 16.01 – 24.00 น.  
ช่วงที่ 3 เวลา 24.01 – 08.00 น. 
โดยมีเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นช่วงเวลา ซึ่งทางเทศบาลตําบลเมืองศรีไคได้

แบ่งจุดตรวจจุดบริการออกเป็น 2 จุด ได้แก่  
จุดที่ 1 ต้ังจุดตรวจจุดบริการอยู่หน้าเทศบาลตําบลเมืองศรีไค อําเภอวารินชําราบ จังหวัด

อุบลราชธานี เป็นถนนสายหลัก คือสาย 24 ตรงข้ามมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี บริเวณใกล้แยกและทางร่วมที่

มีคนสัญจรไปมาเป็นจํานวนมาก  ซึ่งเป็นย่านชุมชน มีการขับรถย้อนศร ไม่สวมหมวกกันน๊อคและขับรถเร็ว  
เมื่อมีการต้ังจุดตรวจจุดบริการในจุดน้ี จะทําให้เป็นการยับย้ังไม่ให้ผู้ขับขี่ประมาท สามารถที่จะตักเตือนไม่ให้

ขับรถเร็ว ให้สวมหมวกกันน๊อค และไม่ให้ขับย้อนศรได้ โดยจะมีการปฏิบัติหน้าที่แบบเปลี่ยนผลัด วันละ 3 
ผลัด คือ ช่วงเวลาที่ 1  เวลา 08.01 น.- 16.00 น.  ช่วงเวลาที่ 2 เวลา 16.01 น.- 24.00 น. และช่วงเวลาที่ 3  
เวลา 24.00 น. -08.00 น. แบ่งเป็นผลัดละ 10 คน โดยมี เจ้าหน้าที่ อปพร.จํานวน  3 คน เจ้าหน้าที่ตํารวจ

จํานวน 1 คน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจํานวน 1 คน และฝ่ายปกครองกํานัน สารวัตร ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่

เทศบาลฯ จํานวน 5 คน ส่วนรถกู้ชีพจะมีการเตรียมความพร้อมในพ้ืนที่ใกล้เคียง เมื่อเวลาเกิดเหตุจะมีการ

เรียกทางวิทยุออกปฏิบัติงาน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  
จุดที่ 2 ต้ังจุดตรวจจุดบริการอยู่ทางเข้าหมู่บ้าน ต้ังอยู่ทางเข้าบ้านโนนขาม ตําบลเมืองศรีไค อําเภอวา

รินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเส้นทางดังกล่าวเป็นทางราดยาง 2 ช่องทาง ผ่านหมู่บ้านในความดูแลของ
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เทศบาลตําบลเมืองศรีไค จํานวน 6 หมู่บ้าน และเป็นทางเช่ือมผ่านไปยังตําบลนาดี อําเภอนาเยีย และอําเภอ

พิบูลมังสาหาร และบริเวณน้ันไปทางแยกร่วมกับเส้นถนนสายหลัก คือ สาย 24 ซึ่งจะมาจากอําเภอเดชอุดม 
เหตุผลในการต้ังจุดน้ี เพ่ือยับย้ังความประมาทของลูกบ้านที่จะขับขี่รถด้วยความเร็ว ไม่สวมหมวกกันน๊อค และ
ขับด้วยอาการมึนเมาสุรา เมื่อมีการมาต้ังจุดตรวจจุดน้ี สามารถท่ีจะแก้ปัญหาดังกล่าวได้ผลเป็นอย่างดี  ซึ่งใน
การปฏิบัติหน้าที่ในจุดน้ี เป็นความร่วมมือของฝ่ายปกครอง ได้แก่ กํานัน สารวัตรกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน มีการเปลี่ยนผลัดกัน วันละ 2 ช่วง คือ ช่วงเวลา 08.00 น.-16.00 น.  และช่วงเวลาที่ 2 เวลา 
16.01 น.- 24.00 น. ผลัดละ 5 คน จากการสอบถามผู้ปฏิบัติหน้าที่ ทราบว่า การต้ังจุดตรวจจุดน้ีเป็นการ

ยับย้ังไม่ให้สมาชิกในหมู่บ้านมากระทําผิดกฎจราจรในภายนอกเป็นการดูแลกันเองภายในชุมชนของตนเอง 
การกระทําผิดเช่น การด่ืมสุราแล้วขับรถ  การขับรถเร็ว การไม่สวมหมวกกันน๊อค และการเล่นนํ้าไม่สุภาพ ทาง

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานก็สามารถที่จะตักเตือนลูกบ้านของตนเองได้ เพราะมีความรู้จักมักคุ้นกัน การเล่นนํ้าส่วน

ใหญ่จะมีการละเล่นตามประเพณีภายในหมู่บ้านเท่าน้ัน ซึ่งเป็นมาตรการในการดูแลช่วยเหลือกันเองของคนใน

ชุมชน ถือว่าเป็นความพอใจของผู้ปฏิบัติงานและผู้ขับข่ีสัญจรบนถนนสายนี้ นอกจากน้ียังช่วยให้คนที่ขับข่ีมี

ความอุ่นใจมากขึ้น 

 
มาตรการด้านการบังคับใช้กฎหมาย  
ในจุดบริการที่ 1 จะมีเป็นบางช่วงเวลา ซึ่งจะมีชุดปฏิบัติการปรามปราบของสถานีตํารวจภูธรวารินชํา

ราบ มาร่วมในการปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจยาเสพติด ผู้กระทําผิดกฎจราจร และมีการตรวจวัดแอลกอฮอล์
ของผู้ขับข่ีด้วย แต่การปฏิบัติหน้าที่ทําให้เกิดอุปสรรคปัญหาบางอย่าง เช่น กําลังคนในการตรวจไม่เพียงพอ 
และเคร่ืองวัดแอลกอฮอล์ไม่เพียงพอ  

และในจุดบริการที่ 2 จะไม่มีการบังคับใช้กฎหมาย เน่ืองจากเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ ไม่มีอํานาจ

หน้าที่ไปจับกุม ตรวจค้น อีกทั้งในจุดบริการไม่มีเจ้าหน้าที่ตํารวจมานั่งอยู่ประจําจุดตรวจจุดบริการ จึงทําให้

คนที่กระทําผิดกฎหมายไม่เกิดการเกรงกลัว ซึ่งใช้วิธีการตักเตือนบอกกล่าวเท่าน้ัน  
 มาตรการด้านสังคม 
การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานมีการใช้มาตรการทางสังคมด้วยการ ว่ากล่าว ตักเตือน และให้พักผ่อน ด่ืมน้ํา 
ด่ืมกาแฟ สําหรับผู้มีอาการเมาสุรา หรืองวงนอน  หรือคนท่ีสัญจรไปมาเกิดอาการอ่อนเพลียสามารถใช้บริการ

ได้ที่จุดบริการ  ในช่วงที่มีการเตรียมการจะมีกิจกรรมเดินรณรงค์โดยคนในชุมชนมาร่วมเดินรณรงค์ให้คนใน

ชุมชนตระหนักถึงอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และการประกาศประชาสัมพันธ์ตามหอกระจายของ

หมู่บ้าน เพ่ือเป็นการป้องปรามให้ลูกบ้านมพีฤติกรรมลดการเสี่ยงต่ออุบัติเหตุ โดยจะมีข้อกําหนดในการใช้ข้อ

กฎหมายต่างๆ มาประกาศให้เกิดความรู้สึกหวาดเกรงมากข้ึน แมก้ระทั้งการควบคุมไมใ่ห้ลูกบ้านของตนเอง

ออกมาเล่นนํ้าสงกรานต์ที่บริเวณถนนสายหลัก ให้มีการเลน่เพียงถนนในชุมชนเท่าน้ัน ถ้ามีลูกหลานใครกระทํา

ผิดต่อกฎจราจรจะมีการไปตักเตือนถึงบ้านให้ผู้ปกครองให้รับทราบ จากการสังเกตของผู้ปฏิบัติงาน มีการเกิด
อุบัติเหตุลดลงกว่าแต่ก่อนมาก พฤติกรรมการด่ืมสุราของเด็กเยาวชน ในช่วงเทศกาลมีการด่ืมสุราบ้าง แต่
น้อยลง และในช่วงปกติจะไม่ค่อยมีการด่ืมสุรา   
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มาตรการด้านวิศวกรรมจราจร 
ทางเทศบาลตําบลเมืองศรีไค ได้เข้าร่วมโครงการกระบวนการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน

ของนักศึกษาและชุมชนรอบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยทางเทศบาลตําบลเมืองศรีไค ได้ส่งเจ้าหน้าที่

ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย เข้าร่วมเป็นทีมวิจัย และมีผู้นําชุมชน ประชาชน พร้อมทั้งฝ่ายผู้บริหารให้

การสนับสนุนในโครงการน้ีอย่างเต็มที่ ซึ่งมีการเก็บข้อมูลการวิจัย การค้นหาจุดเสี่ยง การคิดค้นวิธีการแก้ไขใน
เบ้ืองต้นแล้ว เช่น สภาพการจราจรในพ้ืนที่หน้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระหว่างรถขับขี่เข้าในชุมชน เกิด
พฤติกรรมการขับขี่ย้อนศรกันมาก ทําให้เทศบาลตําบลเมืองศรีไค ร่วมกับแขวงการทางอุบลราชธานี แก้ปัญหา

ในการก่อสร้างถนนเรียบถนนสายหลัก เพ่ือให้รถขับย้อนศรได้อย่างปลอดภัย ร่วมทั้งการนําแผงกั้นช่องการ

เดินรถ และพ้ืนที่จอดรถให้เป็นระเบียบ สามารถจอดได้สะดวกมากขึ้น รวมทั้งมีการจัดระเบียบของตลาดหน้า

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีใหม่ โดยใช้ทีมเทศกิจและเจ้าหน้าที่เทศบาลฯเข้าไปดําเนินการ จนทําให้สภาพ

การจราจรสะดวกมากยิ่งข้ึน แต่ในบางส่วนยังมีการย้อนศรเป็นส่วนน้อย  ส่วนถนนที่มีสภาพชํารุดทางเทศบาล

ตําบลเมืองศรีไค มีการอนุมัติงบประมาณไปซ่อมแซมในทุกปี 
มาตรการด้านประชาสัมพันธ์ 

การใช้หอกระจายข่าวประชาสัมพันธ์ ด้วยมาตรการคําสั่งจากทางอําเภอให้ผู้นําชุมชน ได้แก่ 
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับทราบในการต้ังจุดตรวจจุดบริการ

ประชาชน และให้ประชาชนในพ้ืนที่เล่นนํ้าสงกรานต์อย่างระมัดระวัง และปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด 
รวมท้ังการไม่ให้ด่ืมสุราแล้วขับ ซึ่งมีการประชาสัมพันธ์ตามหอกระจายท้ังเช้าและเย็น เพ่ือเป็นการให้

ประชาชนเกิดจิตสํานึก และตระหนักกับความปลอดภัยในช่วงสงกรานต์  
การใช้ป้ายประชาสัมพันธ์ในการรณรงค์ในการเล่นสงกรานต์ ทางเทศบาลมีการติดป้ายรณรงค์

ตามจุดต่างๆท่ีเป็นจุดเสี่ยง และบางส่วนได้รับการสนับสนุนจากทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จาก
สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จากโครงการท่ีรณรงค์ลดอุบัติเหตุ  และทางเทศบาลฯมีงบประมาณในการ

สนับสนุนการทําป้ายบางส่วน   
การจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ก่อนช่วงสงกรานต์ ประมาณ 1 สัปดาห์ ร่วมกับกิจกรรมอ่ืน เช่น 

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาของเทศบาลฯ ซึ่งมีองค์กรภาคีเครือข่ายเข้าร่วมเดินรณรงค์ ได้แก่ มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานี  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลเมืองศรี

ไค และหน่วยกู้ชีพโรงพยาบาลวารินชําราบ เข้าร่วมในการเดินรณรงค์ในครั้งน้ีด้วย   
นอกจากน้ีทางสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุในช่วง

สงกรานต์ ทางเทศบาลตําบลเมืองศรีไค ได้ส่งเจ้าหน้าที่ อปพร.เข้าร่วมในการขับรถจักรยานยนต์สวมหมวก

กันน๊อค ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจกฎจราจร รอบเมืองอุบลราชธานี ในก่อนวันสงกรานต์ด้วย 
มาตรการด้านบริการการแพทย์ฉุกเฉิน กู้ชีพ กู้ภัย 
เทศบาลตําบลเมืองศรีไค ได้ขอกําลังในการสนับสนุนรถหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 1669 

โรงพยาบาลวารินชําราบ ร่วมประจําการบริเวณใกล้เคียง ของจุดตรวจจุดบริการ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดย
มีการสนับสนุน ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน  
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แนวทางการดําเนินงาน  7 วันอันตราย ของเทศบาลตําบลเมืองศรีไค อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

 
 
 
แนวทางการดําเนนิงานของเทศบาลตําบลเมืองศรีไค อําเภอวารินชาํราบ จังหวัดอุบลราชธานี  ได้

แบ่งช่วงเวลาในการปฏิบัติการต้ังจุดตรวจจุดบริหารประชนออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ 
 1. ระยะเตรียมการการต้ังจุดตรวจจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์   

 2. ระยะปฏิบัติการการต้ังจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์   
 3. ระยะประเมินผลสรุปผล/ผลลัพธ์ 

 
ระยะเตรียมการการต้ังจุดตรวจจุดบริหารประชาชนในชว่งเทศกาลสงกรานต์ 

จากศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดอุบลราชธานี ได้มีการจัดต้ังศูนย์
ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2555 ในระดับจังหวัดและในระดับ
อําเภอวารินชําราบ เพ่ือกําหนดนโยบาย  การอํานวยการ  การควบคุม  การกํากับดูแล  การประสาน และ
ปฏิบัติงาน นําไปสู่การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุภายในจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งในขั้นของการเตรียมการ จะมีคําสั่ง
มาประมาณปลายเดือนมีนาคมให้มีการเตรียมการในการต้ังจุดตรวจในพ้ืนที่จุดเสี่ยง ทางเทศบาลตําบลเมืองศรี
ไค ได้มีการเรียกประชุมหน่วยงานที่เก่ียวข้องและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายในตําบลเมืองศรีไค ร่วมประชุมวางแผนการ
ต้ังจุดตรวจจุดบริการในปลายเดือนมีนาคม และในวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2555  ทางอําเภอวารินชํารายได้มี
คําสั่งเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เจ้าหน้าที่ตํารวจ  เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง 
กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องไปประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนระมัดระวังการขับขี่ในช่วง
เทศกาลสงกรานต์  ทางจังหวัดจะมีหนังสือคําสั่งให้ระดับอําเภอ มีคําสั่งให้ระดับพ้ืนที่ต้ังจุดตรวจจุดบริการ 
แล้วในระดับพ้ืนที่ดําเนินการต้ังจุดตรวจจะบริการตามความเหมาะสม ซึ่งการกําหนดวันเวลา สถานที่ต้ังจุด
ตรวจร่วมและกําหนดแผนวิธีการปฏิบัติร่วมกัน ตลอดจนการรายงานผลการปฏิบัติงานช่วงเทศกาลสงกรานต์  
2555  โดยมีหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น ตํารวจภูธรจังหวัด สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด    
สํานักงานขนส่งจังหวัด    สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัด   แขวงการทาง
จังหวัด    อําเภอ   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เข้าร่วมด้วย 

หลังจากน้ันทางเทศบาลตําบลเมืองศรีไค ได้กําหนดวางแผนการปฏิบัติ ได้จัดประชุมภายในเทศบาล
ตําบลเมืองศรีไค เพ่ือช้ีแจงรายละเอียดแก่เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติการ ตามนโยบายความปลอดภัยทางถนน   มี
ขั้นตอนต่อไปนี้  
  - วิเคราะห์สถานการณ์ ประชุมวางแผน    เตรียมการต้ังจุดตรวจ/จุดบริการช่วงสงกรานต์ ของ อบต.
กระแชง 
  - ตรวจสอบจํานวนและความเตรียมพร้อมกองกําลัง อปพร. ในตําบล และจัดการฝึกทบทวนสมาชิก
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนประจําตําบลให้เพียงพอกับความต้องการ  
  - การซักซ้อม ทําความเข้าใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามจุดตรวจ/บริการ 
  - จัดเตรียมอุปกรณ์และตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ในการต้ังจุดตรวจ 
  - จัดทําโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางจราจรช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2555 
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  - ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือทํางานร่วมกัน ทั้งหน่วยกู้ชีพ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. 
กํานัน  ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ตํารวจ เป็นต้น 
  - จัดเตรียมอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการต้ังจุดตรวจบริการประชาชน  
  - ดําเนินการต้ังจุดตรวจและบริการประชาชน ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน พ.ศ. 2555 จํานวน 2 
จุดหลัก คือ บริเวณหน้าเทศบาลตําบลเมืองศรีไค  และบริเวณทางแยกเข้าบ้านโนนขาม ตําบลเมืองศรีไค 
อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี   

ด้วยนโยบายของรัฐบาลเก่ียวกับการรณรงค์การแก้ไขและป้องกันภัยทางจราจรในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ของทุกปี   โดยช่วงระยะเวลาดังกล่าวเป็นวันหยุดราชการระยะยาวทําให้ประชาชนเดินทางเพ่ือกลับ
เย่ียมบ้านและท่องเที่ยวในพ้ืนที่ต่างๆ ของประเทศ จึงเกิดอุบัติเหตุทําให้มีผู้เสียชีวิต ทรัพย์สิน ร่วมทั้งเวลาใน
การดําเนินการจัดทํากิจกรรมต่างๆ  รัฐบาลจึงมีนโยบายให้หน่วยงานราชการต่างๆในส่วนต่างๆ   ปฏิบัติหน้าที่
ในการช่วยเหลือและบริการประชาชนผู้ใช้รถเดินทางสัญจรไป–มา ช่วงเวลาดังกล่าว 
     เทศบาลตําบลเมืองศรีไคจึงได้ร่วมมือกับผู้นําชุมชน  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเมืองศรีไค สมาชิก
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เจ้าหน้าที่ตํารวจ สภ.วารินชําราบ  หน่วยกู้ชีพโรงพยาบาลวารินชําราบ 
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอําเภอวารินชําราบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร ตลอดจน
เจ้าหน้าที่ทั้งฝ่ายบริหารและปกครองต่างๆ ภายในเทศบาลตําบลเมืองศรีไค ร่วมกันรณรงค์และประชาสัมพันธ์ 
ตลอดจนต้ังจุดตรวจและจุดบริการประชาชน เพ่ืออํานวยความสะดวกในการสัญจรไป–มา ในช่วงเทศกาล
สงกรานต์และเพ่ือเป็นการสนองต่อนโยบายของรัฐบาล   จึงจัดทําโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ตําบลเมืองศรีไคช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2555 ขึ้น เพ่ือเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
สงกรานต์ ประชาชนเกิดความต่ืนตัว และตระหนักถึงความปลอดภัยบนท้องถนน รวมทั้งไม่ให้เกิดความสูญเสีย
ชีวิตและทรัพย์สิน  
 นับว่า ก่อนปฏิบัติการ การดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ของ
เทศบาลตําบลเมืองศรีไค มีการเอาคําสั่งตามขั้นตอนจากกระทรวงมหาดไทย มาประชุมเตรียมการ เมื่อต้น
เดือน เมษายน 2555 ที่ผ่านมา ซึ่งได้มีการเชิญบุคคลที่มีส่วนเก่ียวข้องกับอุบัติเหตุ เข้ามามีส่วนร่วมประชุม
วางแผนปฏิบัติการ ทั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร.ผู้นําชุมชน  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเมือง
ศรีไค สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เจ้าหน้าที่ตํารวจสภ.วารินชําราบ  หน่วยกู้ชีพโรงพยาบาลวา
รินชําราบ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอําเภอวารินชําราบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร 
ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทั้งฝ่ายบริหารและปกครองต่างๆ ภายในเทศบาลตําบลเมืองศรีไค  ตลอดจนร่วมกับฝ่าย
ปกครองในตําบลเมืองศรีไค ทั้งกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกํานัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน รวมถึงคณะผู้บริหาร 
นายกเทศมนตรี   สมาชิกสภาเทศบาลฯ และฝ่ายต่างๆในเทศบาลตําบลเมืองศรีไคอีกด้วย      

ก่อนทํากิจกรรมการดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ทาง เทศบาล
ตําบลเมืองศรีไค ได้มีการเตรียมการ กระบวนการการคัดเลือกหรือแต่งต้ังคณะทํางานของแต่ละกิจกรรมการต้ัง
จุดบริการที่เน้นความมีจิตสาธารณะและสมัครใจปฏิบัติงาน  กล่าวคือ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อป
พร. มาจากการประชาสัมพันธ์รับผู้สมัครใจ อาสาเข้ามาปฏิบัติงาน หมู่บ้านละ 5 คน ซึ่งจะปฏิบัติงานในจุดเส้น
ถนนสายหลัก สาย 24 บริเวณหน้าที่ทําการเทศบาลตําบลเมืองศรีไค มีผู้สนใจสมัครเข้ามามีจํานวนมากกว่า  
60 - 70 คน และอีกจุดหน่ึงเป็นการอาสาสมัครของฝ่ายปกครอง ได้แก่ กํานัน สารวัตรกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น อยู่ในจุดเส้นทางแยกบ้านโนนงาม ตําบลเมืองศรีไค อําเภอวารินชําราบ จังหวัด
อุบลราชธานี ซึ่งเป็นถนนเช่ือมต่อระหว่างหมู่บ้าน ที่ดูในความดูแลของเทศบาลตําบลเมืองศรีไค จํานวน 6 
หมู่บ้าน และเป็นเส้นทางลัดไปอําเภอนาเยียและอําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี   
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สําหรับการใช้วิธีการ/กระบวนการคัดเลือกคณะทํางานในการปฏิบัติหน้าที่ของอปพร. ซึ่งทาง  
เทศบาลตําบลเมืองศรีไค ได้ดําเนินการประชาสัมพันธ์รับสมัคร อปพร. จํานวนกว่า 70 คน โดยท่ีเน้น
คุณสมบัติสําคัญคือ การมีจิตสาธารณะหรือมาจากความสมัครใจ   ที่เป็นเช่นน้ันเพราะ อปพร.ต้องปฏิบัติงาน
กิจกรรมเพ่ือส่วนรวมด้วยใจ อย่างเสียสละ ซึ่งอาจไม่มีเวลาเป็นส่วนตัว ผู้ปฏิบัติหน้าที่จึงจําเป็นต้องมีจิตอาสา
น่ันเอง   ซึ่งอปพร.ต้องปฏิบัติการในส่วนของการกู้ภัยเบ้ืองต้น และการช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 
รวมถึงการตรวจตราสอดส่องดูแลการขับขี่/การใช้รถใช้ถนนของประชาชน    

ทั้งน้ีด้านการจัดฝึกอบรม/ทบทวน สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนประจําตําบลเมืองศรีไค
ให้เพียงพอกับความต้องการ และจัดการซักซ้อมความเข้าใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ใช้ช่วงเวลา
ดังกล่าวน้ัน  ส่วนใหญ่ทางเทศบาลตําบลเมืองศรีไคไม่มีการพัฒนาศักยภาพ อบรมให้ความรู้ เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติการในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุก่อนสงกรานต์โดยเฉพาะ   แต่มีการฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)ประจําปี ปีละ 2 คร้ัง ซึ่งในปีที่ผ่านมาได้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
ซึ่งได้เข้าร่วมการฝึกแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัด
อุบลราชธานี ที่ได้มีโครงการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดอุบลราชธานี เพ่ือฝึกอบรม
ทบทวนและเตรียมความพร้อมในการให้บริการประชาชนทั้งด้านการปฐมพยาบาล และการช่วยเหลือชีวิตผู้
ประสบเหตุ อย่างมีประสิทธิภาพได้มากที่สุด  

พร้อมกันน้ียังมีในส่วนของหน่วยงาน ผู้ที่รับผิดชอบงานด้านอุบัติเหตุ ที่นอกเหนือไปจากเจ้าหน้าที่
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ อปพร. ของเทศบาลตําบลเมืองศรีไค ซึ่งเป็นคนในชุมชนที่มีความสนใจ
และเสียสละเวลาในการป้องกันแก้ไขปัญหาในชุมชนของตนเอง แล้วยังมีชุดตํารวจสถานีย่อยตําบลเมืองศรีไค 
สังกัด สถานีตํารวจภูธรอําเภอวารินชําราบ ที่ได้มีการจัดต้ังชุดปราบปรามขึ้น เพ่ือเป็นแนวร่วมและกําลังเสริม
ในการตรวจจับ ใช้มาตรการทางกฎหมายเข้าร่วมด้วย ซึ่งจะร่วมภายในจุดตรวจจุดบริการของเทศบาลตําบล
เมืองศรีไค เป็นช่วงเวลา ตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชา ร่วมทั้งมีชุดหน่วยกู้ชีพของโรงพยาบาลวารินชําราบ 
สังกัด สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เข้าร่วมเป็นฝ่ายสนับสนุนสอดส่องดูแล
ช่วยเหลืองานด้านอุบัติเหตุ    

ขณะเดียวกันทางเทศบาลตําบลเมืองศรีไค ได้มีการแบ่งบทบาทหน้าที่ในการดําเนินกิจกรรมการต้ังจุด
บริการประชาชนเทศกาลสงกรานต์ ปี 2555 บริเวณเส้นทางสายรองระหว่างเข้าชุมชนกับเส้นทางสายหลักที่
เป็นจุดเสี่ยงของการเกิดอุบัติ ในจุดทางเข้าบ้านโนนงาม ตําบลเมืองศรีไค อําเภอวารินชําราบ จังหวัด
อุบลราชธานี เพ่ือให้บริการต่างๆอํานวยความสะดวก  ความปลอดภัย ทําให้ประชาชนท่ีสัญจรผ่านถนนได้มี
ความอุ่นใจ ในความปลอดภัยในช่วงสงกรานต์ และเพ่ือยับย้ังพฤติกรรมกระทําผิดกฎจราจรภายในชุมชนให้
เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ขับข่ี  
 
ระยะปฏิบัติการการต้ังจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์   

ในช่วงขั้นปฏิบัติการเข้มข้น ( ช่วงวันที่ 11 – 17 เมษายน 2555 )  ทางศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์  2555  ของจังหวัด  ได้มีการบูรณาการหน่วยงานและ
เจ้าหน้าที่ในท้องที่เพ่ือร่วมดําเนินการจัดต้ังจุดตรวจร่วม  บนเส้นทางสายหลัก (เส้นทางหลวงแผ่นดิน)  สาย
รอง (เส้นทางหลวงชนบทและเส้นทางขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน)  โดยระดมกําลังเจ้าหน้าที่จากทุก
หน่วยงานที่เก่ียวข้องในเทศบาลตําบลเมืองศรีไค เพ่ือจัดต้ังจุดตรวจจุดบริการ ดังน้ี   

จุดที่ 1 ต้ังจุดตรวจจุดบริการอยู่หน้าเทศบาลตําบลเมืองศรีไค อําเภอวารินชําราบ จังหวัด

อุบลราชธานี เป็นถนนสายหลัก คือสาย 24 ตรงข้ามมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี บริเวณใกล้แยกและทางร่วมที่
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มีคนสัญจรไปมาเป็นจํานวนมาก  โดยมีการปฏิบัติหน้าที่แบบเปลี่ยนผลัด วันละ 3 ผลัด คือ ช่วงเวลาที่ 1  
เวลา 08.01 น.- 16.00 น.  ช่วงเวลาที่ 2 เวลา 16.01 น.- 24.00 น. และช่วงเวลาที่ 3  เวลา 24.00 น. -
08.00 น. แบ่งเป็นผลัดละ 10 คน โดยมี เจ้าหน้าที่ อปพร.จํานวน  3 คน เจ้าหน้าที่ตํารวจจํานวน 1 คน 
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจํานวน 1 คนและฝ่ายปกครองกํานัน สารวัตร ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ 
จํานวน 5 คน ส่วนรถกู้ชีพจะมีการเตรียมความพร้อมในพ้ืนที่ใกล้เคียงจํานวน 6 คน มีทั้งหมด 3 ผลัด ช่วงละ 
2 คนช่วงเวลาที่ 1  เวลา 08.01 น.- 16.00 น.  ช่วงเวลาที่ 2 เวลา 16.01 น.- 24.00 น. และช่วงเวลาที่ 3  
เวลา 24.00 น. -08.00 น.  เมื่อเวลาเกิดเหตุจะมีการเรียกทางวิทยุออกปฏิบัติงาน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก

สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  
จุดที่ 2 ต้ังจุดตรวจจุดบริการอยู่ทางเข้าหมู่บ้าน ต้ังอยู่ทางเข้าบ้านโนนขาม ตําบลเมืองศรีไค อําเภอวา

รินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเส้นทางดังกล่าวเป็นทางราดยาง 2 ช่องทาง ผ่านหมู่บ้านในความดูแลของ

เทศบาลตําบลเมืองศรีไค จํานวน 6 หมู่บ้าน และเป็นทางเช่ือมผ่านไปยังตําบลนาดี อําเภอนาเยีย และอําเภอ

พิบูลมังสาหาร  จังหวัดอุบลราชธานี และบริเวณน้ันไปทางแยกร่วมกับเส้นถนนสายหลัก คือ สาย 24 ซึ่งจะมา
จากอําเภอเดชอุดม โดยมีการปฏิบัติหน้าที่ในจุดน้ี เป็นความร่วมมือของฝ่ายปกครอง ได้แก่ กํานัน สารวัตร
กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน มีการเปลี่ยนผลัดกัน วันละ 2 ช่วง คือ ช่วงเวลา 08.00 น.-16.00 น.  และ
ช่วงเวลาที่ 2 เวลา 16.01 น.- 24.00 น. ผลัดละ 5 คน ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง จํานวน 15 คน 

ระยะประเมินผลสรุปผล/ผลลพัธ ์
  หลังจากปฏิบัติการแล้วทางเทศบาลตําบลเมืองศรีไค ได้มีการสรุปแผนทบทวนการปฏิบัติงาน ใน

การประชุมที่มีการนําเสนอข้อมูลจากผู้นําฝ่ายปกครองและฝ่ายบริหารท้องถิ่น  เพ่ือระดมหาข้อเสนอแนะเรื่อง
มาตรการชุมชน   เพ่ือนําไปสู่การเปล่ียนแปลงแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน  ซึ่งมีการร่วมกันสรุปผลการ
ทํางานและประเมินผล โดยการใช้แบบสอบถาม   การสัมภาษณ์ และการสังเกตจากการสัญจรไปมา  ภายใน
พ้ืนที่เทศบาลตําบลเมืองศรีไค เพ่ือสรุปภาพรวมของการดําเนินกิจกรรมการต้ังจุดตรวจ/จุดบริการ และการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์   รวมท้ังการรู้จุดอ่อน และเพ่ิมจุดแข็งของการ
ปฏิบัติงานในกิจกรรมดังกล่าว เพ่ือนําไปสู่การปรับปรุงข้อบกพร่องของกิจกรรม ให้สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาการอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในปีถัดไป 
 
ปัญหา อุปสรรค    

- ผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติยังขาดแนวคิดวิธีการในการทํางานด้านอุบัติเหตุ และยัง
ไม่มีแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์อย่างจริงจัง เพราะเป็นการ
ทํางานตามคําสั่งของหน่วยงานต้นสังกัด ทางอําเภอ หรือจังหวัด 

- ยังขาดการบูรณาการแผนร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตําบล เจ้าหน้าที่ตํารวจ  ในการต้ังจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

- ประชาชนในพ้ืนที่ยังไม่ค่อยให้ความสําคัญกับการต้ังจุดบริการ สังเกตได้จาก การขับขี่รถผ่านไป
มาของผู้ใช้รถใช้ถนน ไม่ค่อยลดความเร็วในตรงจุดตรวจ จุดบริการประชาชน  

- ยังขาดภาพลักษณ์ที่ดีของจุดตรวจจุดบริการ ประชาชนยังมองว่าเป็นจุดจําผิด ไม่ใช้จุดบริการ
ประชาชนเวลามีปัญหาในการเดินทาง 
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ข้อค้นพบระหว่างการดําเนนิงาน 

-  จุดปฏิบัติการโดยฝ่ายปกครอง ได้แก่ กํานัน สารวัตรกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เป็นจุดที่มี

ประสิทธิภาพในการดูแลความปลอดภัยได้ดีกว่าจุดร่วม เพราะการคอยตักเตือนลูกบ้านในการเล่นนํ้า

สงกรานต์อย่างเรียบร้อย ความคุ้นเคย สามารถที่จะบอกกล่าวกันได้  
-  ส่วนจุดบริการส่วนที่เป็นจุดหลักในสายทางหลวง ควรใช้มาตรการทางกฎหมายเข้าร่วมมากที่สุด 
เพ่ือกระตุ้นเตือนให้ผู้ขับขี่ได้ตระหนักถึงการกระทําผิดต่อกฎจราจร เช่น ด่ืมแล้วขับ  ขบัรถเร็ว เป็น

ต้น 
 

สรุปผลการดําเนนิงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

การศึกษาโครงการสํารวจพ้ืนที่กรณีศึกษาการต้ังจุดตรวจ/จุดบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ กรณีถนนสาย 24 มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาดังน้ี  
เพ่ือศึกษากระบวนการในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วง

เทศกาลสงกรานต์ กรณีศึกษาตําบลบนถนนสาย 24 
เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิของกระบวนการในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ กรณีศึกษาตําบลบนถนนสาย 24 
เพ่ือศึกษาการใช้งบประมาณในการทํากิจกรรมที่เกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนนขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่กรณีศึกษาตําบลบนถนนสาย 24 
การศึกษาครั้งน้ีได้ทําการรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ ผู้ใช้รถใช้ถนน 

ในเทศบาลตําบลเมืองศรีไค อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี  โดยใช้แบบสัมภาษณ์เจาะลึก สนทนา

กลุ่ม และศึกษาจากเอกสารสรุปผลการดําเนินงาน ประจําปี 2554 ผู้ศึกษาได้นําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ และได้
นําเสนอผลการศึกษา โดยแบ่งออกเป็น   ดังนี้ 

1 การศึกษาข้อมูลบริบทเทศบาลตําบลเมืองศรีไค อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี   
2 สภาพปัญหาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

  3 รูปแบบการต้ังจุดตรวจให้บริการประชาชน 
4 มาตรการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 7 วันอันตราย เทศบาลตําบลเมืองศรีไค 

อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี   
5 ปัญหาและอุปสรรค 
6 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษา 
7 ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 
8 ข้อเสนอแนะศูนย์วิชาการเพ่ือความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) 

 
การศึกษาข้อมูลบริบทเทศบาลตําบลเมืองศรีไค อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี   



216 
 

  เทศบาลตําบลเมืองศรีไค อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี  มีหมู่บ้านที่อยู่ในพ้ืนที่รับผิดชอบ
ทั้งหมด  11 หมู่บ้าน  ประชากรจํานวน 7,033 คน 2,855 ครัวเรือน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรรม 
และอาชีพเสริม ปลูกผักสวนครัว หัตถกรรมในครัวเรือนและรับจ้าง การเดินทางโดยใช้เส้นทาง ทางหลวง
หมายเลข 24  สายอําเภอเดชอุดม – อําเภอวารินชําราบ อยู่ห่างจากอําเภอวารินชําราบ ประมาณ 10 
กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัดอุบลราชธานี 13 กิโลเมตร  ในเขตพ้ืนที่เทศบาลตําบลเมืองศรีไค  มีถนนที่ใช้
ในการสัญจรไปมาระหว่างตําบลเมืองศรีไค     กับชุมชนต่างๆ  ดังนี้ 
-  ถนน  รพช.  ลาดยาง  ซึ่งเช่ือมระหว่างหมู่ที่  3  บ้านศรีไคตก  ตําบลเมืองศรีไค  และตําบลคูเมือง 
-  ถนนภายในหมู่บ้านและถนนที่ใช้ติดต่อระหว่างหมู่บ้านต่างๆ ในตําบลเมืองศรีไค 
-  ถนน  คสล.  ซึ่งเช่ือมระหว่าง  หมู่ที่  3  บ้านศรีไคออก  บ้านแมด  และตําบลโพธ์ิใหญ่ 

ทิศเหนือ  มีเสน้ทางคมนาคมทางหลวงแผ่นดินขนาด 2 ช่องทางจราจร เช่ือมต่อกับตําบลธาตุและเป็น
เส้นทางเดินทางเข้าสู่อําเภอวารินชําราบ  และอําเภอเมืองอุบลราชธานี 

ทิศใต้ มีเส้นทางคมนาคมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 เช่ือมต่อองค์การบริหารส่วนตําบลสระ
สมิง กับเทศบาลตําบลนาส่วง เดินทางไปยังอําเภอเดชอุดม เข้าสู่กรุงเทพมหานครตามลําดับ 

ทิศตะวันออก  มีเส้นทางคมนาคมถนนคอนกรีตขนาด 2 ช่อง เช่ือมต่อกับองค์การบริหารส่วนตําบล
โพธ์ิใหญ ่

ทิศตะวันตก  มีเส้นทางคมนาคมถนนลาดยางขนาด 2 ช่อง เช่ือมต่อกับองค์การบริหารส่วนตําบลคู
เมือง 
 
สภาพปัญหาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
 พ้ืนที่เทศบาลตําบลเมืองศรีไค เป็นสังคมก่ึงเมืองกึ่งชนบท มีปริมาณการสัญจรไปมาของผู้ใช้รถใช้ถนน

ในช่วงสงกรานต์เป็นจํานวนมาก การเดินทางผ่านไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ และท่องเที่ยวเล่นนํ้าสงกรานต์

บริเวณชุมชน เป็นผลให้ปริมาณการใช้รถใช้ถนนบนทางหลวงและถนนระหว่างหมู่บ้านมีจํานวนมาก รวมท้ัง

การจัดเลี้ยงสังสรรค์ ทําให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูง  ส่วนใหญ่รถที่เกิดอุบัติเหตุก็คือ 
รถจักรยานยนต์ สาเหตุเกิดจากเมาแล้วขับ ขับเร็ว และการขับย้อนศร ซึ่งพ้ืนที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดใน

เส้นทางในชุมชน เพราะมีจุดเสี่ยงจํานวนมาก เช่น ทางโค้ง  ทางแยก  และมีทางร่วมที่จะบรรจบกับถนนสาย 
24 ช่วงที่เกิดบริเวณทางร่วมกับถนนสาย 24 จะเกิดเหตุการณ์รุนแรงมากกว่าเกิดในชุมชน อาจถึงขั้นเสียชีวิต 
ช่วงเวลาการเกิดส่วนใหญ่จะช่วงเวลาใกล้ค่ําหรือช่วงวิกาล 
 
 
รูปแบบการต้ังจุดตรวจให้บริการประชาชน 
 ก่อนต้ังจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ได้มีการส่งเจ้าหน้าชุดปฏิบัติการไปฝึกอบรมด้าน

การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ  ร่วมกับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดอุบลราชธานี

ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆภายในจังหวัดอุบลราชธานี    
 ระหว่างปฏิบัติการ เทศบาลตําบลเมืองศรีไค ร่วมมือกับฝ่ายปกครองท้องถิ่น ผู้นําชุมชน  สมาชิกสภา

เทศบาลตําบลเมืองศรีไค สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ตํารวจหน่วยย่อยตําบลเมืองศรีไค  หน่วย

กู้ชีพโรงพยาบาลวารินชําราบ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขตําบลเมืองศรีไค  ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทั้งฝ่ายบริหาร ภายใน
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เทศบาลร่วมกันรณรงค์และประชาสัมพันธ์ ตลอดจนตั้งจุดตรวจและจุดบริการประชาชน เพ่ืออํานวยความ

สะดวกในการสัญจรไป–มา ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยแบ่งออกเป็น 2 จุด  
จุดที่ 1 ต้ังจุดตรวจจุดบริการอยู่หน้าเทศบาลตําบลเมืองศรีไค อําเภอวารินชําราบ จังหวัด

อุบลราชธานี ในถนนสายหลัก คือ สาย 24  
จุดที่ 2 ต้ังจุดตรวจจุดบริการอยู่เส้นทางเข้าหมู่บ้านจํานวน 6 หมู่บ้าน ของเขตพ้ืนที่เทศบาลตําบล

เมืองศรีไค ทางเข้าบ้านโนนงาม ตําบลเมืองศรีไค  อําเภอวารินชําราบ  จังหวัดอุบลราชธานี   
 หลังการปฏิบัติงาน แล้วทางเทศบาลตําบลเมืองศรีไคมีการสรุปทบทวนบทเรียน ในการประชุมที่มีการ

นําเสนอข้อมูลจากผู้นําฝ่ายปกครองและฝ่ายบริหารท้องถิ่น  เพ่ือระดมหาข้อเสนอแนะเรื่องมาตรการชุมชน   
เพ่ือนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงแก้ไขปัญหา ซึ่งร่วมกันสรุปบทเรียนผลการทํางาน และประเมินผล โดยอาจใช้
แบบสอบถาม   การสังเกต  โดยเป็นลักษณะการสอบถามผู้สัญจรไป–มา ภายในพ้ืนที่เขตเทศบาลตําบลเมือง

ศรีไค เพ่ือสรุปภาพรวมของการดําเนินกิจกรรมการต้ังจุดตรวจ/จุดบริการ เพ่ือป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง

ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์    และเพ่ือลดจุดอ่อน เพ่ิมจุดแข็งของกระบวนการจัดกิจกรรม 
 
มาตรการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 7 วันอันตราย เทศบาลตําบลเมืองศรีไค อําเภอวา
รินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี   

เทศบาลตําบลเมืองศรีไค ได้ดําเนินการต้ังจุดตรวจจุดบริการประชาชน เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา
การเกิดอุบัติเหตุทางถนน และเป็นการให้บริการประชาชนที่สัญจรไปมาให้เกิดความสะดวกสบายในการ
เดินทาง โดยได้มีมาตรการ ซึ่งเป็นวิธีการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ ปี 2555 ให้เกิดประสิทธิภาพ โดยให้ดําเนินงานตามมาตรการ ดังน้ี 

- มาตรการด้านบริหารจัดการ 
 - มาตรการด้านการบังคับใช้กฎหมาย 
 - มาตรการด้านสังคม 
 - มาตรการด้านวิศวกรรมจราจร 
 - มาตรการด้านประชาสัมพันธ์ 
 - มาตรการด้านบริการการแพทย์ฉุกเฉิน กู้ชีพ กู้ภัย 
 
ปัญหาและอุปสรรค 
 -  ไม่มีเวทีการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประสานงานในพ้ืนที่ ขาดความไม่เข้าใจไม่ตรงกัน ส่งผลต่อ
การเก็บข้อมูลในแต่ละพ้ืนที่   

-  ขาดเครื่องมือและประเด็นสัมภาษณ์ที่ชัดเจน ทําให้เกิดการประยุกต์กลวิธีการเก็บข้อมูลที่แตกต่าง

กัน  และได้ข้อมูลไม่เท่ากัน หรือไม่สมบูรณ์เพียงพอในประกอบการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษา 
 - หน่วยงานที่เก่ียวข้องพิจารณาให้มีการต้ังจุดตรวจในเขตชุมชน ซึ่งเป็นฝ่ายปกครอง เช่น กํานัน 
สารวัตรกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น จะมีประสิทธิภาพมากกว่าเจ้าหน้าที่ส่วนอ่ืน เพราะมี
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ความคุ้นเคยสามารถตักเตือนกันได้  ส่วนถนนสายหลักควรมีหน่วยงานร่วมต้ังจุดตรวจ  เช่น ตํารวจ 
สาธารณสุข เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ อปพร. หน่วยกู้ชีพ เป็นต้น โดยใช้มาตราการบังคับใช้กฎหมายเป็นหลัก เช่น 
การตรวจค้นหายาเสพติด หรือตรวจวัดแอลกอฮอล์ เพ่ือยับย้ังการขับรถเร็ว และเมาแล้วขับ เป็นต้น 
 - หน่วยงานที่เก่ียวข้องพิจารณาในการบูรณาการงบประมาณและบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ โดยหา

เจ้าภาพหลักในการบริหารจัดการจุดตรวจ ซึ่งยังขาดการบูรณาการการทํางาน 
 - หน่วยงานที่เก่ียวข้องควรจัดมาตรฐานของจุดตรวจในแต่ละจุดให้มีศักยภาพเท่าเทียมกัน เช่น 
ความรู้ศักยภาพบุคลากร อุปกรณ์ในการใช้ในจุดตรวจจุดบริการ ป้ายประชาสัมพันธ์และงบประมาณในการ

ดําเนินงาน เป็นต้น 
 
ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 
 -  เทศบาลตําบลเมืองศรีไค ควรมีจัดต้ังงบประมาณในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุอย่าง

จริงจัง โดยเน้นกระบวนการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม และไม่มีการแบ่งแยกความรับผิดชอบ ในการจ่ายค่า
เบ้ียเลี้ยง ควรมีการต้ังเกณฑ์หรือสัดส่วนของการเข้าร่วมในจุดตรวจในแต่ละส่วนหน่วยงาน ให้มีค่าเบ้ียเลี้ยง

เท่ากัน โดยทุกคนเข้ามาร่วมในจุดตรวจได้ค่าเบ้ียเลี้ยงหรือค่าอ่ืนๆเท่ากัน 
- เทศบาลตําบลเมืองศรีไค ควรนํากระบวนการบังคับใช้กฎหมายร่วมกับกระบวนการปลูกฝังจิตสํานึก

ความปลอดภัยทางถนนร่วมด้วย และมีการปฏิบัติอย่างต่อเน่ืองไม่ใช่ช่วงเทศกาลเท่าน้ัน   
- เทศบาลตําบลเมืองศรีไค ควรมีการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย

พลเรือน อปพร.ในเรื่อง จราจรโดยเฉพาะ เพ่ือใช้ในการเฝ้าระวังในชุมชนได้อย่างต่อเน่ือง 
 

ข้อเสนอแนะศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) 
 - ศูนย์วิชาการเพ่ือความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) ควรมีงบประมาณและโครงการเข้าร่วมกับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างจริงจัง โดยใช้หลักการให้ชุมชนจัดการตนเอง และเฝ้าระวังอุบัติเหตุกันเอง 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะของผู้บรหิารท้องถ่ิน 
 - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการสนับสนุนในด้านงบประมาณ เน่ืองจากเทศบาลตําบลเมืองศรีไค มี
งบประมาณน้อย จึงทําให้การบริหารงานไม่เกิดประสิทธิภาพได้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วม
ปฏิบัติการในจุดตรวจจุดบริการ เช่น  เจ้าหน้าที่ตํารวจ  ฝา่ยปกครอง  กํานัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
อสม. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ซึ่งทางเทศบาลฯก็มีขีดจํากัดในการช่วยเหลือในค่าเบ้ียเลี้ยง 
  
  
 

ข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าท่ีระดับปฏิบัติการ 
- อยากให้มีสวัสดิการเพ่ิมเติมและงบประมาณสนับสนุนในการใช้จ่ายในจุดบริการของประชาชน 

ได้แก่ อุปกรณ์ ไฟฉาย ไฟกระพริบ เป็นต้น เพ่ือใช้ภายในประจําจุดบริการ 
- กําลังคนหรือผู้ปฏิบัติงาน อยากให้มีผู้ปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้น เน่ืองจากเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ 
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- อยากให้มมีาตรการให้ประชาชนทําตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดและให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่
ตํารวจ 

- ควรมีคําสั่งห้ามไม่ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภายในจุดบริการด่ืมสุรา 
- ควรมีการกําจัดจุดเสี่ยงในบริเวณทางร่วมสายหลัก เพราะรถท่ีว่ิงสายหลักใช้ความเรว็สูง โดยการติด

ป้ายเตือน  หรือไฟกะพริบ 
- ควรที่จะเน้นเรื่องการประชาสัมพันธ์เชิงรุกมากกว่าการมาต้ังรับ ด้วยวิธีการรักษา ประชาสัมพันธ์จน

เป็นนิสัยของผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด 
- ควรมีการบริการการนวดแผนไทยเหมือนกับบางพ้ืนที่ มีพ้ืนที่บริเวณให้รถได้แวะพัก และควรมีรถ

ฉุกเฉินมาจอดรอให้บริการ เพราะจะทําให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจมากขึ้น  
- ควรมีการจัดสวัสดิการมาดูแลเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการจุดตรวจจุดบริการมากขึ้น เช่น นํ้าด่ืม เคร่ืองด่ืม 

อาหาร 
- ควรมมีาตรการทางสังคมควบคุมและการตักเตือนร้านค้าในชุมชน ห้ามจําหน่ายสุราให้เด็กเยาวชน

เด็ดขาด 
- ควรมีการซ่อมแซมถนนก่อนที่จะถึงเทศกาลสงกรานต์ เพ่ือลดสภาวะเส่ียงต่อการเกิดอุบัติเหตุ 
-  ควรให้ชุมชนมีส่วนร่วมทุกฝ่าย ให้ผู้ใหญบ้่านเป็นตัวต้ัง สร้างความตระหนักต้ังแต่วัยเด็ก ให้มีการ

สร้างหลักสูตรเข้าสอนในโรงเรียนต้ังแต่ช้ันอนุบาล และมกีารใช้สื่อเป็นตัวกระตุ้นให้คนตระหนักบ่อยๆ ส่วน
งบประมาณก็ให้ทางเทศบาลฯ สามารถที่จะเขียนโครงการขอทาง สปสช.ซึ่งเป็นงบรายหัวประชาชนมาใช้ได้  
 ข้อเสนอแนะผูใ้ช้รถใช้ถนน 

- ควรมีการต้ังจุดตรวจจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลอย่างต่อเน่ือง  เพ่ือความอุ่นใจของผู้ขับข่ี 
สัญจรไปมา 

- ควรมีการทําป้ายประชาสมัพันธใ์ห้มากขึ้นกว่าเดิม 
- ควรงดการจําหน่ายสุราในช่วงเทศกาล ถ้าทําได้อุบัติเหตุจะลดลงได้บ้าง 
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บทที่ 3 
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 
ผลการศึกษา กรณีศึกษาการตั้งจุดตรวจ/จุดบริการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2555 
 
1. การศึกษาการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในช่วงเทศกาลสงกรานต ์

 
 1)  กระบวนการในการดําเนินงานตามวงจร PDCA  

  1.1) การวางแผน (Plan) 
   (1) การประสานงานเพื่อวางแผนงานและจัดทําโครงการแผนงานงบประมาณเพ่ือ
สนับสนุนหนุนเสริมการกระบวนการดําเนินงานในพ้ืนที่ช่วงเทศกาลสงกรานต์ และคัดเลือกพ้ืนที่ในการจัดต้ัง
จุดตรวจ/จุดบริการ ผลของการดําเนินงาน ในเชิงของการจัดการด้านบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ มีความ
ชัดเจนขึ้น ร่วมกันกําหนดบทบาทของผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือให้การทํางานมีระบบชัดเจน รวมถึงการพิจารณาพ้ืนที่
ในการต้ังจุดตรวจ /จุดบริการ ให้มีความเหมาะสม (หลักเกณฑ์ในการต้ังจุดตรวจ/จุดบริการได้อธิบายไว้แล้วใน
หัวข้อที่ 4) 
   (2) มีการประสานความร่วมมือกับผู้นําชุมชนในการจัดเวทีประชาคมให้เกิดมติ 
ข้อตกลง ร่วมกันในการณรงค์ การสร้างมาตรการในการควบคุม และเฝ้าระวังอุบัติเหตุในชุมชนอย่างจริงจัง ซึ่ง
จัดทําเพียงบางพ้ืนที่ ได้แก่ เทศบาลกันตรวจระมวล จ.สุรินทร์ โดยคณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้อง และ
หัวหน้าส่วนราชการลงพ้ืนที่ทํางานด้วยตนเอง เพ่ือติดตามการดําเนินงานและอํานวยความสะดวกในการแก้ไข
ปัญหาของผู้ปฏิบัติหน้าที่ ในการจัดเวทีประชาคมระดับตําบล ชุมชน ได้ข้อตกลงในการควบคุมตามกฎหมาย
ด่ืม เมาแล้วห้ามออกจากพ้ืนที่ชุมชน ผู้นําชุมชนประชาสัมพันธ์เสียงตามสายในการรณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย 
และต้ังจุดบริการ/จุดตรวจในชุมชน เพ่ือเฝ้าระวังอุบัติเหตุ ผลจากการปฏิบัติแม้จะไม่เห็นผลเป็นรูปธรรม
ชัดเจน แต่ส่วนหน่ึงก็เป็นจุดเริ่มต้นในการทํางานร่วมกันแบบบูรณาการระหว่างชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายในการดําเนินงานร่วมกันเพ่ือกันเฝ้าระวังในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
   สําหรับพ้ืนที่อ่ืนๆ รูปแบบแผนงานในการดําเนินงานช่วงเทศกาลสงกรานต์ยังคงเป็น
รูปเดิมๆคือ การประชาสัมพันธ์ และตั้งจุดตรวจ/จุดบริเวณถนนสายหลักและสายรอง ยังไม่มีแผนในการ
ทํางานเชิงรุกในระดับพ้ืนที่ โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของชุมชนยังมีน้อยอยู่ ส่วนใหญ่ยังคงเป็นบทบาทของผู้นํา 
และเจ้าหน้าที่ภาครัฐในการดําเนินงานเฝ้าระวังช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
   (3) มีการประชุม เตรียมการ การซ้อมแผนก่อนต้ังจุดบริการประชาชน ซึ่งทําเป็น
ประจําทุกปีก่อนต้ังจุดตรวจ/จุดบริการ ทําให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกิดความพร้อม และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของ
ตนเองในการปฏิบัติงาน ซึ่งบางส่วนก็เป็นเจ้าหน้าที่ชุดเดิมที่เคยผ่านการปฏิบัติงานมาแล้ว  
    (4) มีการจัดอบรมทบทวนความรู้ในเรื่องการจราจรและการป้องกันสาธารณภัย ฝึก
ปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ให้กับ อปพร.และเจ้าหน้าที่เทศบาล  เช่น การปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น การ
ฝึกระเบียบวินัย อบรมเรื่องการเกิดอุบัติเหตุบนถนน อบรมโดยเจ้าหน้าที่ตํารวจ โรงพยาบาล สาธารณสุข และ
วิทยากรอ่ืนๆ ผลที่เกิดขึ้น ทําให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการได้ฝึกทักษะ และได้ความรู้ในการปฏิบัติงาน สามารถนํา
ความรู้ในการอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง  



221 
 

    (5) มีการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งจัดทําเป็น
ประจําทุกปี แต่ในปีน้ีค่อนข้างให้ความสําคัญกับการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ มากข้ึน อีกทั้งรูปแบบในการ
ประชาสัมพันธ์มีความหลากหลายด้วยเช่นกัน เช่น ป้ายรณรงค์ การประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย จัด
รายการวิทยุชุมชน รถรณรงค์ เป็นต้น เน้นการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความเข้าใจในระดับชุมชนมากขึ้น ให้
ผู้นําประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลข่าวสาร ผ่านหอกระจายข่าว เพ่ือสร้างความตระหนัก ความเข้าใจ ในการขับขี่
ปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ดังเช่น พ้ืนที่ตําบลบ้านใหม่ จ.นครราชสีมา ชาวบ้านได้สะท้อนความคิดเห็น
ว่า การประชาสัมพันธ์ในระดับชุมชน ทําให้ชาวบ้านได้รู้ข้อมูลข่าวสาร และมีความระมัดระวัง ห่วงใย ดูแล
ลูกหลานของตนเองมากขึ้น  
   จากแผนงานที่เกิดข้ึนในการต้ังจุดบริการ/จุดตรวจในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2555 ส่วน
ใหญ่เป็นแผนงานเดิมที่เคยปฏิบัติในปีที่ผ่านมา แต่ได้มีการปรับแผนงานบางส่วนให้มีความชัดเจนมากข้ึน 
ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ เน้นความหลากหลาย เข้าถึงชุมชน การประสานงานกับภาคีเครือข่ายในการ
ดําเนินงานร่วมกัน และในบางพ้ืนที่เน้นแผนการทํางานเชิงรุกในระดับชุมชนมากขึ้น ที่เห็นชัดเจนคือ พ้ืนที่
เทศบาลกันตรวจระมวล จ.สุรินทร์ มีการทํางานร่วมกับชุมชนมากขึ้น เน้นกระบวนการทํางานแบบมีส่วนร่วม 
โดยจัดเวทีประชาคมในระดับพ้ืนที่ จัดทํามาตรการร่วมกันกับชุมชน ส่วนพ้ืนที่อ่ืนยังคงเน้นรูปแบบเดิมๆ 
  1.2) กิจกรรมท่ีดําเนินการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ (Do) 
    (1) การบริการให้ความรู้เรื่องเส้นทางกรณีมีผู้มาสอบถามเส้นทางหรือหลงทาง  
    (2) ให้บริการที่พักผ่อน นํ้าด่ืม เคร่ืองด่ืม กาแฟ ตรวจเช็คสภาพรถ บริการนวด 
    (3) บริการรับแจ้งข่าวและประสานไปยังหน่วยงานต่างๆ  
    (4) หากมีอุบัติเหตุเกิดข้ึนเจ้าหน้าที่จากเทศบาลจะออกไปดูแลให้ความช่วยเหลือซึ่ง
จะมีรถกู้ภัยประจําเทศบาล ถ้าหากเกินขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่เทศบาล ก็จะมีการวิทยุขอกําลังเสริม
จากท้องถิ่นข้างเคียงหรือในตัวจังหวัด   
  1.3) การประเมินการปฏิบัติงาน/การตรวจสอบสอบ (Check) 
   (1) จัดเวทีสรุปบทเรียนตําบล พ้ืนที่ดําเนินการ ได้แก่ เทศบาลกันตรวจระมวล       
อ.ปราสาท จ. สุรินทร์  
   (2) ถอดบทเรียนระดับจังหวัด พ้ืนที่ดําเนินการ ได้แก่ เทศบาลกันตรวจระมวล               
อ.ปราสาท จ.สุรินทร์  

   (3) สรุปทบทวนบทเรียนหลังจากการปฏิบัติงาน มีการนําเสนอข้อมูลแลกเปลี่ยนใน
เวทีการประชุมชนสรุปบทเรียนของประชาคมถนนสาย 24 ปลอดภัย เกิดการระดมสมองหาข้อเสนอแนะ 
นํามาซึ่งการได้ข้อมูล ข้อเสนอแนวทางและมาตรการชุมชน เพ่ือนําไปสู่การเตรียมการรองรับและมีแผนงาน
โครงการ งบประมาณที่ชัดเจนในปี 2556 ให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมและสามารถป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ 
ลดผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นศูนย์ ส่งผลให้ผู้ใช้รถใช้ถนน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยประชาชน
ในชุมชนมีความตระหนักระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนมากขึ้นในเส้นทางถนนสาย 24 ถนนในชุมชน และถนน
เส้นทางอ่ืนๆที่ใช้ในการคมนาคมมากข้ึน ซึ่งผลจากการดําเนินงานตามแผนงานกิจกรรมโครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ในปี 2555 ทุกพ้ืนที่ มีจํานวนการเกิดอุบัติเหตุน้อยลงเมื่อ
เปรียบเทียบจากการดําเนินงานของปีที่ผ่านมา  
  1.4) การปรับปรุงผลการปฏิบัติงานท่ีเกิดขึ้น (Action) ที่เห็นชัดเจนคือเรื่องการเลือกพ้ืนที่
ในการต้ังจุดตรวจ/จุดบริการที่ใช้ข้อมูลจากการปฏิบัติงานในปี 2554 มาปรับปรุงเลือกพ้ืนที่ดําเนินการใหม่โดย
เน้นบริเวณที่ใกล้จุดเสี่ยงเป็นพ้ืนที่ในการต้ังจุดตรวจ/จุดบริการ เพ่ือลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล 
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ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเดช จ .อุบลราชธานี และ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใหม่               
จ.นครราชสีมา ส่วนอ่ืนๆยังไม่เห็นการปฏิบัติที่ชัดเจน 

  
 2)  การมีส่วนร่วมของผู้เก่ียวข้องและผู้มีส่วนได้เสียตลอดกระบวนการดําเนินงาน  
  2.1)  องค์ประกอบของทีมคณะทํางาน ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 
    (1) ผู้บริหารท้องถิ่น  /หัวหน้าส่วนราชการ ประกอบด้วย   
     - ทีมบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ นายกเทศบาล/นายก อบต. 
รองนายกเทศบาล/รองนายก อบต. 
     - สารวัตรฝ่ายป้องกันและปราบปราม สภ. 
     - ผู้อํานวยการโรงพยาบาล/ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล 
     - เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    (2) เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ ประกอบไปด้วย 
     - ผู้นําชุมชน ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล 

  - เจ้าหน้าที่ตํารวจในพ้ืนที ่
  - หัวหน้าสํานักงานขนส่ง 
  - อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) 
  - เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล/เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตําบล  

    - อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  
  2.2) บทบาทของแต่ละคนในทีม และการหนุนเสริมของภาคีเครือข่าย มกีารจัดการด้าน
บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังน้ี 

  (1) บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (คณะผู้บริหาร /เจ้าหน้าที่)  
   - สนับสนุนด้านนโยบาย ข้อสั่งการและ งบประมาณ 
   - ให้ความสะดวกในเรื่องสถานที่ เช่น ปรับปรุงพ้ืนที่ภูมิทัศน์ เต็นท์ อุปกรณ์

การทํางาน  
   - จัดต้ังจุดบริการประชาชนตามคําสั่งจากกระทรวงมหาดไทย รวมถึงติดต้ัง

ไฟแสงสว่างบริเวณจุดให้บริการ จุดตรวจ  
   - จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
   - การประสานงาน ระหว่างหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการ

ทํางานและการประสานความร่วมมือในด้านต่างๆ 
   - สนับสนุนค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และสนับสนุนจัดหา อาหาร 

เคร่ืองด่ืม และอํานวยความสะดวกในเร่ืองต่างๆให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ 
  (2) บทบาทเจ้าหน้าที่ตํารวจ 
   - กวดขันการบังคับใช้กฎหมาย ให้ปฏิบัติตามกฎจราจร 
   - อํานวยความสะดวกในการเดินทางแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน 
   - ตรวจวัดแอลกอฮอล์และดําเนินคดีทุกราย เช่น เมาแล้วขับ 
   - ประสานความร่วมมือกับ อปพร. เพ่ือป้องกันการอาชญากรรม ความ

รุนแรง ทะเลาะวิวาท และป้องกันการเกิดอาชญากรรมในหลายรูปแบบ 
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   - ตรวจจับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร เช่น แซงในที่คับขัน ความเร็วเกิน
กําหนด ไม่มีใบอนุญาตขับขี่  
    - ดูแลความสงบเรียบร้อย โดยมีหน่วยเคลื่อนที่เร็วเพ่ือทําการช่วยเหลือ 
และป้องกันเหตุอย่างทันท่วงที 

  (3) เจ้าหน้าที่ อปพร. 
   - ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในการอํานวยความสะดวกและชะลอรถที่มาด้วย

ความเร็วสูง 
   - ดูแล อํานวยความสะดวก จัดการไม่ให้รถติดในเขตชุมชน 
   - ตรวจตราความสงบเรียบร้อยร่วมกันเจ้าหน้าที่ตํารวจ 
   - ปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นแต่ผู้ประสบอุบัติเหตุ 
   - ให้บริการในการแนะนํา บอกเส้นทางแก่ผู้เดินทางทั่วไป 
  (4) เจ้าหน้าที่ รพ.สต. และ อสม. 
   - สนับสนุนบุคลากรทางการสาธารณสุขและให้บริการดูแลสุขภาพ 
   - สนับสนุน เวชภัณฑ์ยา และไม่ใช่ยา 
   - ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุในเบื้องต้นและดูแลประสานส่งต่อหน่วยงาน

สาธารณสุข 
   - รายงานข้อมูลจํานวนผู้บาดเจ็บ และเสียชีวิต และตรวจสอบข้อมูลการ

เกิดอุบัติเหตุ 
  (5) สํานักงานขนส่งจังหวัด กํากับผู้ประกอบการให้มีการสับเปลี่ยนพนักงานขับรถ มี

การตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์พนักงานขับรถ 
  (6) ผู้นําชุมชน (ส.อบต. ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ) 
   - ประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวอย่างเข้มข้น ก่อนเทศกาลสงกรานต์ 
   - ประชุมลูกบ้าน เพ่ือหนุนเสริมนโยบายของท้องถิ่น และหามาตรการ

ชุมชนเพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติของชุมชนต่อไป 
   - มอบหมายหน้าที่ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือวางแผนการทํางานในหมู่บ้าน 

โดยมีการต้ังจุดตรวจในชุมชนเพ่ือลดจํานวนรถจักรยานยนต์เข้ามาในถนนเส้นหลัก 
   - ประสานขอความร่วมมือและกําชับผู้ปกครอง ให้ดูแลบุตรหลานของ

ตนเองในช่วงเทศกาลสงกรานต์ไม่ให้ขับรถจักรยานยนต์ออกมาถนนใหญ่ 
   - จัดงานสร้างสรรค์ ในชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของชาวบ้านทุกคนใน

ชุมชน 
   - ร่วมกําหนดบทบาทของผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือให้การทํางานมีระบบที่ชัดเจน 
  (7) บทบาทของประชาชนในพ้ืนที่ บทบาทของประชาชนในพ้ืนที่มีส่วนร่วมน้อย 

เน่ืองจากส่วนใหญ่เป็นชุมชนในเขตเมือง 
 

  การหนุนเสริมของภาคีเครือข่าย 
 ในแต่ละพ้ืนที่มีการประสานความร่วมมือในเชิงนโยบายกับกลไกระดับอําเภอ ระดับจังหวัด

ในการนํานโยบาย ข้อสั่งการมาปรับใช้หนุนเสริมการดําเนินงานในพ้ืนที่ และประสานความร่วมมือกับ
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หน่วยงานหลัก เช่น สํานักงานขนส่ง ตํารวจ โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตําบล (รพสต.) 
เพ่ือดําเนินการต้ังจุดตรวจ/จุดบริการในช่วงเทศกาลสงกรานต์  
 
  2.3) ปฏิสัมพันธ์ของทีม 
  เป็นความสัมพันธ์ในแนวดิ่ง คือ ในการมอบหมายบทบาทของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ทาง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะออกหนังสือแต่งต้ังบุคลากรเพ่ือปฏิบัติหน้าที่จัดต้ังจุดตรวจ/จุดบริการในพ้ืนที่
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยพิจารณามอบหมายบุคคลรับผิดชอบเน้นการใช้คนให้เหมาะสมกับงาน การทํางาน
เชิงกระบวนการแบบมีส่วนร่วม และประสานหนุนเสริมกระบวนการทํางานที่สอดคล้องกับนโยบายส่วนกลาง 
จังหวัด อําเภอ และกลไกภาคีเครือข่ายในระดับอําเภอและจังหวัด 
  ในขณะเดียวกันผู้ปฏิบัติหน้าที่ส่วนใหญ่เป็นคนในพ้ืนที่ก็จะมีความสนิทคุ้นเคยกันอยู่แล้ว 
และในระหว่างการปฏิบัติทีมผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงานต่างๆของแต่ละพ้ืนที่ก็จะเข้ามาเย่ียม ดูความสงบ
เรียบร้อย ทําให้ความสัมพันธ์ของทีมปฏิบัติเป็นไปในทางที่ดี 
  
 3) รูปแบบกิจกรรมที่ดําเนินการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ (เน้นการค้นหากิจกรรมเชิงรุก) เน้นรูปแบบการสร้างกลไกและกระบวนการการจัดการตนเองของ
ประชาชนในชุมชนของแต่ละพ้ืนที่ โดยมีรูปแบบกิจกรรมที่น่าสนใจ ดังน้ี 

13. มีหน่วยเฝ้าระวัง สังเกตการณ์ต่างๆ เช่น ลักษณะการขับรถของแต่ละคันที่เสี่ยงต่อการเกิด
อุบัติเหตุ และรายงานให้ด่านต่อไปทราบทันที 

14. มีการจัดการความเสี่ยง และทําระบบข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ได้แก่ คน
อันตราย จุดอันตราย กิจกรรมอันตราย พฤติกรรมด่ืมสุรา ขับข่ีในพ้ืนที่ มาตรการ แนวทางในการ
ชะลอความเร็ว พ้ืนที่ที่ดําเนินการคือ เทศบาลตําบลกันตรวจระมวล ส่วนพ้ืนที่อ่ืนๆ ยังไม่มีการ
ดําเนินการในเรื่องน้ี มีเพียงการบันทึก รวบรวมข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุในพ้ืนที่รายงานข้อมูล
จํานวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต  ในกรณีที่มีการกระทําผิด จะใช้วิธีการตักเตือน แต่ยังไม่มีการ
บันทึก หรือจัดทําเป็นระบบข้อมูลเกี่ยวการจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่  

15. การสื่อสารประชาสัมพันธ์ มีการสื่อสารเช่ือมโยงกัน ของตํารวจ รพ.สต.อบต. ประชาชน โดยมี
กระบวนการสื่อสารเนื้อหา ผ่านสื่อวิทยุชุมชน หอกระจายข่าว และป้ายประชาสัมพันธ์ รวมถึง
การประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูล ขอความร่วมมือประชาชนในพ้ืนที่ โดยเฉพาะภายในชุมชน ผู้นําทุก
หมู่บ้านต้องประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ให้ผู้ปกครองตักเตือน สอดส่อง บุตรหลาน ของตน
อย่างใกล้ชิด 

16. จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ในพ้ืนที่ เช่น งานวันผู้สูงอายุ บวชภาคฤดูร้อน การสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมในชุมชน เพ่ือดึงให้คนอยู่ในพ้ืนที่ของตนเอง ได้แก่ พ้ืนที่เทศบาลกันตรวจระมวล        
จ.สุรินทร์ เทศบาลตําบลประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใหม่ จ.นครราชสีมา
สําหรับผลการดําเนินงานยังไม่เห็นรูปธรรมที่ชัดเจน 

17. จัดกําลังเฉพาะกิจในการดูแลพ้ืนที่เสี่ยง และจัดชุดเคลื่อนที่เร็ว ตลอด 24 ช่ัวโมง 
18. จัดเวทีประชาคมในพื้นที่ เพ่ือสร้างกติกา ข้อตกลง สร้างมาตรการร่วมกันของคนในชุมชน โดย

บังคับใช้ควบคู่กันไปกับกฎหมาย ได้แก่ พ้ืนที่เทศบาลกันตรวจระมวล จ.สุรินทร์ 
19. ผลักดันให้เกิดแผนชุมชนปลอดภัยสู่แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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20. สร้างกลไก คณะทํางาน ผลักดันให้เกิด ศปถ.ใน อปท. และระดับอําเภอ มีบทบาท ในการหนุน
เสริมทําแผนแบบบูรณาการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ส่งเสริมการทํางาน
ร่วมกันของภาคีเครือข่าย และสร้างกระบวนการการจัดการตนเองของประชาชนในชุมชนแต่ละ
พ้ืนที่ในการเฝ้าระวัง ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล ซึ่งคณะทํางานประกอบด้วย 
นายอําเภอ ผู้บริหาร อปท. ภาคีเครือข่ายภาคส่วนต่าง ๆ ภาคส่วนประชาสังคมและภาค
ประชาชน พ้ืนที่ที่ดําเนินการในเร่ืองน้ีมีเพียงพ้ืนที่ เทศบาลกันตรวจระมวล จ.สุรินทร์ส่วนพ้ืนที่
อ่ืนๆยังไม่มีการดําเนินงาน 

 
 
 
 
 4) หลักเกณฑ์การเลือกจุดต้ังจุดตรวจ/จุดบริการของหน่วยงานต่างๆในพื้นท่ี และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน  

 (1) ปัจจัยจากความสําคัญของความปลอดภัยในชุมชน คือ จุดตรวจเพ่ือบริการ อํานวยความ
สะดวก ควบคุม ป้องกันและดูแลความปลอดภัยของคนในชุมชนและผู้ใช้รถใช้ถนนเดินทางช่วงเทศกาล
สงกรานต์   

 (2) หลักความคุ้มค่าและสําคัญของการทํางานคือ ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก ปลอดภัย 
สะดวกต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เน้นการใช้งบประมาณเป็นไปอย่างประหยัดคุ้มค่า และเกิดประโยชน์
ต่อประชาชน 
  (3) สถานที่ต้ังมีความสะดวกสบาย มีห้องนํ้า ห้องครัว มีสถานที่จอดรถ สําหรับผู้สัญจรไปมา
ขอเข้ามาจอดรถพักเหน่ือยจากการเดินทาง 
  (4) เลือกพ้ืนที่ที่เป็นจุดเสี่ยง โดยมีการสํารวจจุดเสี่ยงก่อนการต้ังจุดบริการ 

  โดยส่วนใหญ่ยังคงใช้สถานที่ ต้ังจุดตรวจ/จุดบริการ บริเวณเดิมที่เคยจัดต้ังในปีที่ผ่านมา 
เน่ืองจากมีความสะดวก ในการควบคุม และดูแลเร่ืองความปลอดภัย นอกจากน้ีผู้ที่สัญจรไปมาคุ้นเคยกับ
บริเวณท่ีเคยต้ังจุดตรวจ/จุดบริการ ทําให้สะดวกต่อการเข้ามาติดต่อ นอกจากน้ียังมีกิจกรรมเพ่ืออํานวยความ
สะดวกให้กับผู้ที่สัญจรไป-มา เช่น บริการนํ้าด่ืม สอบถามเส้นทาง บริการนวด เป็นต้น ซึ่งพ้ืนที่ในการต้ังจุด
ตรวจ/จุดบริการ มี 2 จุดที่สําคัญ คือ บริเวณหน้าสํานักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละพ้ืนที่ และ
เส้นทางที่มีผู้สัญจรเป็นจํานวนมาก เพราะเป็นจุดเสี่ยงที่อาจเกิดอุบัติเหตุได้ สําหรับปี 2555 มีพ้ืนที่ที่
ปรับเปลี่ยนบริเวณการต้ังจุดตรวจ/จุดบริการ คือ  อบต.บ้านใหม่ จ.นครราชสีมา ที่ได้มีการปรับเปลี่ยนสถาน
ที่ต้ังจุดบริการซึ่งเดิมจะตั้งบริเวณหน้า อบต.บ้านใหม่  แต่ในปีน้ีย้ายจากจุดเดิมมาประมาณ 600 เมตร  
เน่ืองจากจุดเดิมเป็นเนินและเป็นจุดเสี่ยงไม่ค่อยมีผู้เข้าไปใช้บริการ นอกจากน้ียังได้เพ่ิมกิจกรรม ได้แก่ บริการ
นวด และบริการนํ้าเพ่ือสุขภาพ ของกลุ่มสตรีแม่บ้าน  และองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเดช จ.อุบลราชธานี 
ที่มีการสํารวจจุดเสี่ยงก่อนการต้ังจุดตรวจ/จุดบริการ ในปี 2555 จึงเน้นการต้ังบริเวณจุดเสี่ยง 3 จุด คือ       
1. ถนนเส้นเดชอุดม-นํ้ายืน 2. ถนนเส้นเดชอุดม-บุณฑริก 3. ถนนเส้นเดชอุดม-พิบูรณ์มังสาหาร 
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2. ความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานและผู้เก่ียวข้องกับการดําเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัยทาง
ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์  
 1)  ทัศนคติและความคิดเห็นต่อการเกิดอุบัติเหตุจราจร  

1.1) ปัจจัยด้านคน 
 - ผู้ใช้รถ ใช้ถนนขาดจิตสํานึกและวินัยจราจร เช่น ขับรถย้อนศร ไม่ปฏิบัติตามป้าย
สัญญาณจราจร 
 - ผู้ใช้รถ ใช้ถนนมีพฤติกรรมการด่ืมสุรา/เมาขับข่ีรถ 
 - ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ไม่มีสภาพร่างกายท่ีพร้อมในการขับขี่ และเดินทาง เน่ืองจากความ

อ่อนเพลียจากการขับขี่รถเป็นเวลานาน 
 - ขับขี่รถเร็ว ประมาท แซงในที่คับขัน และเลี้ยวตัดหน้ากระช้ันชิด 
 - วัยรุ่นขับรถด้วยความคึกคะนอง 

   1.2) ปัจจัยด้านยานพาหนะ 
 - มีรถบรรทุกเกินนํ้าหนักขนาดใหญ่ว่ิงในถนนชุมชน 
 - รถไม่มีสภาพความพร้อมในการใช้ ไม่มีไฟหน้า-ท้าย รถมีการดัดแปลง 

    - มีการซ้อนท้ายที่มีจํานวนเกินกว่ากฎหมายกําหนด และซ้อนหน้าคนขับข่ี 
    - การบรรทุกผู้โดยสารเกินขนาดกฎหมายกําหนด   

1.3) ปัจจัยด้านถนน 
 - ถนนแคบ ไม่มีไหล่ถนน 
 - ป้ายเตือนบอกจุดเสี่ยง มีน้อยไม่เพียงพอ 
 - ไฟแสงสว่างในจุดเสี่ยงมีน้อย โดยเฉพาะในจุดเสี่ยงทางร่วมทางแยก 
 - ผิวถนนจราจรเป็นลุ่มเป็นบ่อ 
 - คอสะพานแคบ โดยเฉพาะตรงสะพานห้วยตาลวก 
 - สภาพการจราจรที่หนาแน่น 
1.4) ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับการเกิดอุบัติเหตุ 

   - ไฟฟ้าส่องสว่างชํารุดหรือไม่เพียงพอ โดยเฉพาะในจุดเสี่ยงทางร่วมทางแยก 
   - ในช่วงเทศกาลสงกรานต์มีการละเล่นนํ้าสาดนํ้าในถนนชุมชนมีจํานวนมาก ทั้งมี
รถบรรทุก รถปิคอัพ รถจักรยานยนต์ ทําให้การเดินทางไป-ไม่สะดวก และการเล่นสาดนํ้าที่รุนแรง ไม่
เหมาะสม ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุ 

   - สภาพภูมิอากาศ เช่น ฝนตกทําให้ถนนลื่น 
         - จุดกลับรถบางจุด ไม่มีเกาะกลางถนน ทําให้รถบางคันชะลอรถบนกลางถนน เสี่ยงต่อ
การเกิดอุบัติเหตุ 

        -  การติดป้ายประชาสัมพันธ์บางจุด มีสภาพบังทัศนะวิสัยในการมองเห็น 
        -  ในทางร่วมไม่มีป้ายเตือน และไม่มีสัญญาณเตือน ก่อนเข้าถนนสายหลัก 
        -  บริเวณในชุมชนมีการทํากําแพงก้ันรั้วทึบ ทําให้บางจุดที่มีสภาพถนนโค้ง และมีทาง
แยกไม่สามารถมองเห็นรถที่ว่ิงผ่านมา 

 
 2)  บทบาทของคนในชุมชนต่อการช่วยลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล  
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  2.1) จัดทําป้ายรณรงค์โดยต้องปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือเป็นการเตือนสติแก่ผู้
ขับขี่ 
  2.2) จัดให้มีเวทีประชาคมในตําบล ชุมชน เพ่ือกําหนดมาตรการข้อตกลงในการควบคุมตาม
กฎหมายด่ืม เมา แล้วห้ามออกจากพ้ืนที่ชุมชน 
  2.3) ผู้นําชุมชนมีการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายในการรณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย 
 
 3) มาตรการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 7 วันอันตราย 
  3.1) มาตรการด้านบริหารจัดการ 
   มีการประชุมร่วมกันกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
  3.2) มาตรการด้านการบังคับใช้กฎหมาย  
   (1) เน้นเร่ืองการจําหน่ายสุราโดยห้ามร้านค้าจําหน่ายสุรานอกเวลาท่ีกําหนดและ
ห้ามจําหน่ายแก่เด็กและเยาวชน โดยเฉพาะในถนนสายหลัก แต่ถนนสายรองให้จําหน่ายในเวลาที่กําหนด
เท่าน้ัน  และเรียกตรวจรถว่ามีการเมาแล้วขับหรือไม่ หรือมีการดัดแปลงรถ  ไม่สวมหมวกนิรภัย 
   (2) มีการประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตํารวจ ในการเข้ามาร่วมดูแล ป้องกัน
เหตุ โดยมีทีมเฉพาะกิจเคล่ือนที่เร็วในการเข้าระงับเหตุร่วมกับเจ้าหน้าที่ อปพร.และผู้นําชุมชน มีการประชุม
ทําความเข้าใจกับผู้นําชุมชน ประชาชนในพ้ืนที่  
   (3) ดําเนินการตามมาตรการบังคับใช้กฎหมายเข้มงวดดําเนินคดี จับปรับขั้นสูง เน้น
มาตรการ “3ม 2ข 1ท 1ย” 
   ผลจากการบังคับใช้กฎหมาย การต้ังจุดตรวจ/จุดบริการ ช่วยลดอุบัติเหตุบนท้อง
ถนนได้พอสมควร ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุในพ้ืนที่ลดลง แต่ยังมีผู้ใช้รถใช้ถนนบางคนไม่ใส่ใจในการปฏิบัติตามกฎ
จราจร ขาดจิตสํานึกของผู้ใช้รถใช้ถนน เช่น ขับขี่ไม่สวมหมวกกันน็อค ขับรถย้อนศร เป็นต้น จึงทําให้เกิด
อุบัติเหตุในพ้ืนที่ อีกทั้งยังไม่มีการควบคุมการใช้กฎหมายอย่างจริงจัง จึงทําให้มีผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 
   ปัญหา/อุปสรรคในการดําเนินงาน 
   - ผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติงานยังขาดแนวคิดวิธีการในการทํางาน
ด้านอุบัติเหตุ และยังไม่มีแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์อย่างจริงจัง  
เพราะเป็นการทํางานตามคําสั่งของหน่วยงานต้นสังกัด ได้แก่ พ้ืนที่ ต.โชคชัย จ.นครราชสีมา จึงทําให้การ
ปฏิบัติงานยังขาดประสิทธิภาพ  
   - จุดบริการไม่มีเจ้าหน้าที่ตํารวจมานั่งอยู่ประจําจุดตรวจจุดบริหาร จึงทําให้คนที่

กระทําผิดกฎหมายไม่เกิดการเกรงกลัว มีเพียงแต่สายตรวจที่มาลงช่ือแล้วก็กลับ 

  3.3) มาตรการด้านสังคม  
   (1) ขอความร่วมมือกับโรงงานต่างๆ ให้งดใช้รถในช่วงเทศกาล พ้ืนที่ที่ดําเนินการคือ 
ต.โชคชัย จ.นครราชสีมา มีการขอความร่วมมือโดยทางอําเภอเป็นผู้ประสานงานไปยังผู้ประกอบการ แต่ไม่
สามารถออกเป็นระเบียบหรือมีมาตรการบังคับ 
   (2) มีการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ ขอความร่วมมือในการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ผ่านหอกระจายข่าวหมู่บ้าน และหนุนให้มีการจัดเวทีประชาคมร่วมกันในทุกชุมชน  เพ่ือให้เกิดการมี
ส่วนร่วมในการเฝ้าระวังปัญหาในชุมชนร่วมกัน เช่น ช่วยกันดูแลลูกหลานหากเมาไม่ไห้ขับรถออกนอกชุมชน
ผู้นําชุมชนให้ข้อมูลข่าวสาร เพ่ือสร้างความตระหนัก ระมัดระวัง เรื่องความปลอดภัยในพ้ืนที่ โดยพ้ืนที่ที่
ดําเนินการคือ ต.กันตรวจระมวล จ.สุรินทร์ 
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   (3) ขอความร่วมมือคนในชุมชนให้มีการจัดกิจกรรมต่างๆให้คนในหมู่บ้านช่วยกัน
ดูแลลูกหลานตัวเอง เช่น ประเพณีสืบสานวัฒนธรรมไทย รดนํ้าดําหัวผู้สูงอายุ กิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้าน เป็น
ต้น  
   (4) ทําความเข้าใจกับร้านค้าในชุมชนให้ความรู้กับแม่ค้าเกี่ยวกับการจําหน่ายสุรา
ให้กับเด็กและเยาวชนว่าเป็นสิ่งผิดกฎหมาย กระบวนการในการดําเนินการคือ 1) ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ องค์การ
บริหารส่วนตําบล ลงพ้ืนที่ให้คําแนะนํา ให้ความรู้แก่ร้านค้า 2) ผู้นําชุมชน ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลผ่านหอ
กระจายข่าวชุมชน แต่ยังไม่เห็นผลการดําเนินงานที่ชัดเจน 
   (5) มีการจัดกิจกรรมเป็นจุดศูนย์รวมการเล่นนํ้าภายในชุมชนลดการออกไปเล่นนํ้า
นอกชุมชน ภายในจุดการเล่นนํ้าจะมีเครื่องเสียง มีของเล่น  อาหาร จัดกิจกรรมให้เด็กมีความสนุกภายใน
หมู่บ้านถ้าเด็กในชุมชนมีสถานที่ทํากิจกรรมจะได้ไม่ต้องออกไปเล่นนอกชุมชน พ้ืนที่ดําเนินการคือ อบต.บ้าน
ใหม่ จ.นครราชสีมา มีการจัดกิจกรรมในพ้ืนที่ตลอดช่วงเทศกาล โดยเฉพาะวันที่ 13 14 15 เมษายน ที่เป็น
ช่วงเวลาในการเดินทางออกไปเท่ียว เล่นนํ้า และเกิดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ภาคประชาชนในพ้ืนที่
ร่วมกับ อบต. และผู้นําชุมชน ทางกลุ่มประชาสังคมมีการประชาสัมพันธ์จากหอกระจายข่าว ให้ความรู้เกี่ยวกับ
เทศกาลและการดูแลบุตรหลานให้อยู่ในหมู่บ้านไม่ให้ออกนอกพ้ืนที่ มีการจัดกิจกรรมเป็นจุดศูนย์รวมการเล่น
นํ้าภายในชุมชนลดการออกไปเล่นนํ้านอกชุมชน ภายในจุดการเล่นนํ้าจะมีเครื่องเสียง มีของเล่น  อาหาร จัด
กิจกรรมให้เด็กมีความสนุกภายในหมู่บ้านถ้าเด็กในชุมชนมีสถานที่ทํากิจกรรมจะได้ไม่ต้องออกไปเล่นนอก
ชุมชน 
        3.4) มาตรการด้านวิศวกรรมจราจร   
  หากเป็นถนนสายหลัก ต้องให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบหลักได้มาประสานความร่วมมือในการ
แก้ไขร่วมกันในส่วนงานที่เ ก่ียวข้องหลายๆฝ่าย เพราะ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่มีอํานาจและ
งบประมาณเพียงพอในการแก้ไขปัญหาถนนที่แคบ ผิวถนนไม่เรียบ เป็นสาเหตุหน่ึงก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย  
ส่วนในถนนสายรองน้ัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรดําเนินการตรวจสอบ ปรับปรุง ซ่อมแซม เพ่ือลด
ปัญหาในการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ในถนนสายรองในชุมชน นอกจากน้ียังพบว่า บางพ้ืนที่ยังไม่
การดําเนินการเน่ืองจากขาดงบประมาณ เช่น เทศบาลตําบลนางรอง เทศบาลตําบลประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 
        3.5) มาตรการด้านประชาสัมพันธ์   
   (1) ทําหนังสือถึงร้านค้าและการประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย 
   (2) ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในพ้ืนที่ 
 
       3.6) มาตรการด้านบริการการแพทย์ฉุกเฉิน กู้ชีพ กู้ภัย 
   ประสานความร่วมมือกับ โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล และหน่วย
กู้ชีพในพื้นที่ มีการจัดเตรียมรถหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน อยู่ประจําในจุดตรวจจุดบริการประชาชน เพ่ือ
เป็นการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุในพ้ืนที่ได้ทันเวลา   
 

3. การสังเกตการณ์ตั้งจุดตรวจ/จุดบริการอ่ืนๆท่ีอยู่โดยรอบพื้นท่ี เช่นจุดตรวจ/จุดบริการของ
ตํารวจ ของจังหวัด หรือของหน่วยงานอ่ืนๆตามถนนเส้นทางต่างๆ 
 จุดตรวจ/จุดบริการ นอกการต้ังจุดตรวจ/จุดบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแลว้ พบว่า ยังมี
การต้ังจุดบริการประชาชนของตํารวจในบางพื้นที่ ได้แก่ สถานีตํารวจภูธรประโคนชัย สถานีตํารวจภูธรโชคชัย 
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เป็นจุดสกัดและจุดตรวจจับรถท่ีทําผิดกฎหมาย เช่น ขับรถเร็ว เมาแล้วขับ เป็นต้น นอกจากน้ียังมีจุดบริการ
ประชาชนของวิทยาลัยเทคนิค เช่น วิทยาลยัเทคนิคสุรนารี  
 แต่ในบางพ้ืนที่เป็นการต้ังจุดตรวจ/จุดบริการเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่าน้ัน เช่น 
เทศบาลตําบลกันตรวจระมวล จ.สุรินทร์ เทศบาลตําบลนิคมพัฒนา อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ แต่ก็ได้มีการ
ประสานความร่วมมือหน่วยงานต่างๆในพ้ืนที่ เพ่ืออํานวยความสะดวกในการทํางานช่วยเหลือผู้ประสบภัยทาง
ถนน และอํานวยความสะดวกให้กับผู้สญัจรไปมาในช่วงเทศกาล เช่น สถานีตํารวจภูธร โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบล เป็นต้น  
  
4. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 4.1 ปัญหา อุปสรรค 
  (1) ผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติยังขาดแนวคิดวิธีการในการทํางานด้านอุบัติเหตุ 
และยังไม่มีแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์อย่างจริงจัง เพราะเป็นการ
ทํางานตามคําสั่งของหน่วยงานต้นสังกัด ทางอําเภอ หรือจังหวัด 
  (2) ยังขาดการบูรณาการแผนร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบล เจ้าหน้าที่ตํารวจ  ในการต้ังจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
  (3) ประชาชนในพ้ืนที่ยังไม่ค่อยให้ความสําคญักับการต้ังจุดบริการ สังเกตได้จาก การขับขี่รถ
ผ่านไปมาของผู้ใช้รถใช้ถนน ไม่ค่อยลดความเร็วในตรงจุดตรวจ จุดบริการประชาชน  
  (4) ยังขาดภาพลักษณ์ที่ดีของจุดตรวจจุดบริการ ประชาชนยังมองว่าเป็นจุดจําผิด ไม่ใช้จุด
บริการประชาชนเวลามีปัญหาในการเดินทาง 
 
 4.2 ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 
  (1) ควรมีงบประมาณในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุอย่างจริงจัง โดยเน้น
กระบวนการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม หรือ จัดเวทีประชาคม หาความร่วมมือจากประชาชนในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ  

 (2) ควรเน้นกระบวนการบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทําผิดกฎจราจร ประกอบกับ เน้น
กระบวนการปลูกฝังจิตสํานึกทางจราจรให้กับประชาชนในพ้ืนที่   

 (3) การทํางานควรมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานในพ้ืนที่  
 (4) มีการหนุนเสริมการจัดทําข้อมูลในเชิงสถิติของพื้นที่ทั้งในด้านการเกิดอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บ 

ผู้เสียชีวิต และสาเหตุ ปัจจัยการเกิดอุบัติเหตุ ข้อมูลเชิงนโยบาย ข้อสั่งการ แนวทางหรือคู่มือการดําเนินงานที่
ชัดเจน และสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่านทาง website ได้ 
  (5) มีกิจกรรมในจุดบริการที่หลากหลายขึ้น เช่น ให้บริการซ่อมรถ บริการนวด เป็นต้น 
  (6) ท้องถิ่นต้องมีการทําประชาคมการจัดทําแผนการป้องกันอุบัติเหตุในช่วงสงกรานต์ เพ่ือให้
ประชาชนในพ้ืนที่มีความเข้าใจร่วมกัน และขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามข้อบังคับ และเพ่ิมการ
ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านได้รับทราบระเบียบการปฏิบัติและการใช้รถใช้ถนนในช่วงสงกรานต์ เพราะชาวบ้าน
จะได้เข้าใจและเคารพตามกฎระเบียบที่แจ้งและขอความร่วมมือ  
 
 4.3 ความต้องการสนับสนุนในการปฏิบัติงานของพ้ืนที่ 
  (1) ต้องการให้มีการสนับสนุนในเร่ืองของงบประมาณในการต้ังจุดบริการ 



230 
 

  (2) ต้องการความสนับสนุนเคร่ืองอุปโภคบริโภคจากห้างร้านต่างๆในพ้ืนที่ (เมื่อก่อนมีการ
สนับสนุนเป็นจํานวนมากแต่ในปัจจุบันลดลง) 
  (3) ต้องการให้สนับสนุนอุปกรณ์การซ่อมรถ 
  (4) การปรับปรุงสภาพถนนที่ชํารุดให้ใช้งานได้  ให้สามารถพร้อมใช้งานได้ตลอด 
  (5) อยากได้รถกู้ชีพ กู้ภัย หน่วยเคลื่อนที่เร็ว 
  (6) สนับสนุนเรืองสื่อที่ใช้ในการรณรงค์ 
 
 

ผลการศึกษาเชิงปริมาณ 
 

1.  การสํารวจกรณีเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในพื้นท่ีรับผิดชอบของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกรณีศึกษา 
 
ตารางการที่ 1.1     ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ 7 วันอันตราย พ.ศ. 2554 
 

พ้ืนที่ จํานวนการ
เกิดอุบัติเหตุ 

ผู้เสีย 
ชีวิต 

บาดเจ็บ 
ประเภท
พาหนะ 

สาเหตุ ช่วงเวลา ถนน 

ต.ปรือ  
อ.ปราสาท  
จ.สุรนิทร ์

60 ครั้ง 1 ราย 

92 ราย  
admit 

refer  33 
ราย  

รถจักรยา
นยนต์ 

1.เมาแล้ว
ขับ 
2.ตัดหนา้
กระชั้นชิด 

17.00-
21.30 น. 

ถนนสาย
รองในเขต
ชุมชน  

ต.บ้านใหม่      
อ.หนองบญุมาก  
จ.นครราชสีมา 

2 ครั้ง - 1 
รถจักรยา
นยนต์ 

   

ต.หัวถนน  
อ.นางรอง  
จ.บุรีรัมย์ 

0 ครั้ง 0 0     

ต.นิคมพฒันา 
อ.ขุขันธ ์
จ.ศรสีะเกษ 

21 ครั้ง  37  เมาแล้วขบั   

 
หมายเหตุ สําหรับพื้นที่อ่ืนๆไม่มีการเก็บข้อมูลระดับตําบล 
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ตารางที่ 1.2  ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ 7 วันอันตราย พ.ศ. 2555 
 

พ้ืนที่ จํานวนการ

เกิดอุบัติเหตุ 
ผู้เสีย 
ชีวิต 

บาดเจ็บ 
ประเภท

พาหนะ 
สาเหตุ ช่วงเวลา ถนน 

ต.ปรือ 
อ.ปราสาท 
จ.สุรนิทร ์

35 ครั้ง - 

34 ราย 
admit 

refer  15 
ราย 

รถจักรยาน 
ยนต์ 

1.เมาแล้ว
ขับ 
2.ตัดหนา้
กระชั้นชิด 

17.00-
2.30 น. 

ถนนสาย
รองในเขต
ชุมชน  

ต.บ้านใหม่      
อ.หนองบญุมาก  
จ.นครราชสีมา 

1 ครั้ง - 1     

ต.หัวถนน  
อ.นางรอง  
จ.บุรีรัมย์ 

2 ครั้ง 1 2 
รถจักรยาน 
ยนต์ชนกับ
รถปิกอัพ   

   

ต.นิคมพฒันา 
อ.ขุขันธ ์
จ.ศรสีะเกษ 

8 ครั้ง 1 11  เมาแล้วขบั 
16.00-
20.00 
น. 

 

 
  
หมายเหตุ สําหรับพื้นที่อ่ืนๆยังไม่มีการเก็บข้อมูลระดับตําบล 
 
 
ข้อเสนอแนะต่อการดําเนินงานป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล 

ข้อเสนอเชิงกระบวนการในการทํางานของพื้นที่ 

แม้ว่าในหลายตําบลมีการเก็บรวบรวมข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลไว้ แต่ข้อมูลดังกล่าวไม่ได้
อยู่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (เทศบาล ,อบต.) และการเก็บข้อมูลอุบัติเหตุที่หน่วยงานระดับตําบลสะดวก

ในการเช่ือมประสานได้ มักเป็นข้อมูลในภาพรวมของอําเภอ ไม่มีรายละเอียดเพียงพอที่จะใช้ในการนํามา

วางแผนในระดับตําบล 

หากจะมีการดําเนินงานโดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเจ้าภาพ ในการดําเนินงานปีแรกๆ ควร
มีการจัดกระบวนการระดมข้อมูล สถานการณ์ ย้อนหลังจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพ้ืนที่ ได้แก่ องค์การบริหาร

ส่วนตําบล โรงพยาบาล สถานีตํารวจในพ้ืนที่ หน่วยกู้ภัยทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้แทนชาวบ้านในชุมชน เพ่ือ

วิเคราะห์ข้อมูลและภาวะเส่ียงร่วมกัน จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารท้องถ่ิน มีการให้ข้อเสนอแนะว่า 
กระบวนการดังกล่าวแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเป็นเจ้าภาพในการจัดวงหารือดังกล่าว แต่ควรมี
วิทยากรที่มีความชํานาญกระบวนการวิเคราะห์ปัญหา/สาเหตุ หรือ หน่วยงานที่มีความรู้ในเรื่องการป้องกัน
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อุบัติเหตุ ที่เป็นหน่วยงานกลาง หรือคนกลางเป็นคนดําเนินกระบวนการเพ่ือให้เกิดความคิดที่ออกจากกรอบ

การปฏิบัติเดิมๆที่ดําเนินมา 

ในบทน้ีจึงนําเสนอ ข้อเสนอเชิงกระบวนการในการป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล ใน 2 ขอบเขต คือ 
กระบวนการการดําเนินงานของส่วนกลาง และ กระบวนการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ข้อเสนอแนะเชิงกระบวนการต่อส่วนกลาง 

 จากการศึกษาพบว่า กลไกการดําเนินงานป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล เป็นการสั่งการจากระดับ

กระทรวงและศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนน รวมถึงสํานักงานตํารวจแห่งชาติ สั่งการลงมายังระดับ
จังหวัดให้มีการดําเนินการป้องกันอุบัติเหตุจราจรในช่วงเทศกาล และในระดับจังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็น

ประธานในการดําเนินงาน มีการวางแผนร่วมกับส่วนงานที่เก่ียวข้องในระดับจังหวัด และมีการประสานให้ใน

แต่ละอําเภอ มีนายอําเภอเป็นประธานในการหารือ วางแผนการดําเนินงานในระดับอําเภอ ซึ่งองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น คือ เทศบาล และ อบต. เป็นองค์กรหน่วยย่อยที่สุดที่มีการจัดสรรงบประมาณไว้  

 สําหรับรูปแบบการดําเนินงานที่ผ่านๆมาคือการต้ังจุดตรวจ/จุดบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นรูปแบบกิจกรรมหลักที่เทศบาล/อบต. เลือกดําเนินการ ซึ่งการวางแผนในระดับอําเภอเองก็มีการให้

นํ้าหนักไปที่การต้ังจุดตรวจ จุดบริการ เพ่ือกวดขันวินัยจราจร และให้บริการกับผู้ที่สัญจรไปมา ประกอบกับ

เทศบาล อบต. ได้ดําเนินกิจกรรมรูปแบบนี้ในช่วงเทศกาลมานานมากแล้ว การต้ังจุดตรวจจุดบริการจึง

กลายเป็น ประเพณีปฏิบัติที่ดําเนินการต่อๆกันมาทุกปีตามเง่ือนไขข้างต้น ดังน้ันหากจะให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นมีการดําเนินการ “เชิงรุก” ต้องมีการดําเนินการมาต้ังแต่ระดับจังหวัด/อําเภอ ให้ส่วนราชการและ

หน่วยงานที่เก่ียวข้องมีความเข้าใจเก่ียวกับการดําเนินการเชิงรุก และกระบวนการ P-D-C-A 

 P-D-C-A เป็นกิจกรรมพ้ืนฐานในการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพของการดําเนินงาน

ประกอบด้วย การวางแผน – ปฏิบัติ – ตรวจสอบ – ปรับปรุงการดําเนินงาน การดําเนินกิจกรรม P-D-C-A 
อย่างเป็นระบบให้ครบวงจรอย่างต่อเน่ืองหมุนเวียนเรื่อยๆ ส่งผลให้การดําเนินงานมีประสิทธิภาพและมี

คุณภาพเพ่ิมขึ้น Plan หมายถึง การวางแผนการดําเนินงานช่วยให้เราสามารถคาดการณ์สิ่งที่เกิดข้ึนในอนาคต 
และช่วยลดความสูญเสียต่างๆท่ีอาจเกิดข้ึนได้ Do หมายถึง การปฏิบัติตามแผน เป็นการปฏิบัติงานให้เป็นไป

ตามแผน วิธีการและขั้นตอนที่ได้กําหนดไว้ และ จะต้องเก็บรวบรวมและบันทึก ข้อมูลที่เก่ียวข้องเพื่อใช้เป็น

ข้อมูลในขั้นตอนต่อไป Check หมายถึง การประเมินแผน/ตรวจสอบ การประเมินข้ันตอนการดําเนินงาน และ
การประเมินผลของการดําเนินงานว่าเป็นไปตามแผนที่ได้ต้ังไว้หรือไม่ เป็นการประเมินปัญหาเพ่ือประโยชน์ใน

การพัฒนาปรับปรุง Act หมายถึง การปรับปรุง เป็นการแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนจากการได้ทําการตรวจสอบแล้ว

แก้ไขแบบเร่งด่วนหรือการค้นหาสาเหตุที่แท้จริงเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดซ้ํา การปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่

เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนใดก็ตาม เมื่อมีการปรับปรุงแก้ไขคุณภาพก็จะเกิดขึ้น 
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 การส่ังการจากส่วนกลาง ควรเป็นการสั่งการเป็นการให้ความรู้เชิงกระบวนการ เพ่ือให้พ้ืนที่ระดับ

ต่างๆมีแนวทางในการดําเนินการและสามารถออกแบบการดําเนินการโดยไม่ยึดกรอบเดิมที่เป็นมาเพียงอย่าง

เดียว และเน้ือหาในการสั่งการควรให้นํ้าหนักไปที่การแสวงหาความร่วมมือจากองค์กรต่างๆท่ีเกี่ยวข้องให้มีการ

วางแผนการดําเนินการร่วมกัน อย่างน้อยที่สุดให้มีการสร้างความร่วมมือในระดับอําเภอ เน่ืองจากในผล

การศึกษาพบว่าลักษณะกิจกรรมที่เกิดขึ้น ทั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานต่างๆ เช่นขนส่ง 
สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล ชุดกู้ภัย เกิดจากการหารือในเวทีระดับอําเภอเป็นหลักและหน่วยงานต่างๆ

รวมท้ังเทศบาล อบต. เป็นผู้ร่วมปฏิบัติตามแผน 

ข้อเสนอต่อการสั่งการของส่วนกลาง 

1. ข้อสั่งการควรส่งเสริมให้เกิดการสร้างความร่วมมือในการ “วางแผน” โดยใช้ “ข้อมูล” ที่มีอยู่วางแผน

ร่วมกัน โดยให้มีการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียอย่างน้อยในระดับอําเภอ โดยมีนายอําเภอเป็นประธาน 
ประกอบด้วย สถานีตํารวจในพ้ืนที่ เทศบาล อบต. โรงพยาบาลระดับอําเภอ รพ.สต. กํานัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นําชุมชน หน่วยกู้ภัยทั้งจากหน่วยงานของรัฐและเอกชน ภาคประชาสังคม เข้ามา
วางแผนร่วมกัน 

2. ข้อสั่งการควรส่งเสริมให้เกิดการวางแผนร่วมกันของผู้มีส่วนเก่ียวข้องข้างต้น อาจเป็นการจัดประชุม

เชิงปฏิบัติการ โดยใช้ ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพมาวิเคราะห์ร่วมกัน หมายความถึง ข้อมูล
การเกิดอุบัติเหตุ จุดเสี่ยงต่างๆในพ้ืนที่ และพฤติกรรมเสี่ยง ที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุ ซึ่งภาคประชาสังคม

ในพ้ืนที่ ทั้ง สอจร. สํานักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า หรือ ศูนย์วิชาการเพ่ือความปลอดภัยทางถนน 
สามารถสนับสนุนชุดความรู้หรือมีวิทยากรกระบวนการในพ้ืนที่ที่สามารถให้ความรู้ อํานวยให้เกิดการ

วิเคราะห์ข้อมูลและวางแผนร่วมกันและระบุขอบเขตการดําเนินการของอําเภอและองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นที่ชัดเจน ตลอดจนแนวทางการประสานงานและการทํางานแบบบูรณาการ 
3. ข้อสั่งการควรให้ความสําคัญในการเก็บข้อมูลอุบัติเหตุเพ่ือการวางแผนการดําเนินงานในคร้ังต่อๆไป 

ทั้งกรณีรุนแรงและกรณีทั่วไป ให้เป็นข้อมูลสําหรับการวางแผนภายในอําเภอและองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในพื้นที่ เน่ืองจากท่ีผ่านมาอําเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีข้อมูลสําหรับการ

วางแผนในพ้ืนที่ของตนเอง ข้อมูลต้องขอจากโรงพยาบาลหรือสถานีตํารวจในพ้ืนที่ ทําให้เกิดความ

คลาดเคลื่อน ล่าช้า และลักษณะของข้อมูลไม่ตรงกับความต้องการใช้งานเพ่ือวางแผนของท้องถิ่น 
4. ข้อสั่งการควรหนุนเสริมให้เกิดการประชุมเชิงปฏิบัติการในระดับจังหวัดและอําเภอ ร่วมออกแบบและ

ทําแผนปฏิบัติการการป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล ในระยะเริ่มต้นอาจมีการออกแบบแผนปฏิบัติ

การเป็นแผนเฉพาะกิจโดยมี สอจร. และนักวิชาการท่ีมีความเช่ียวชาญในพ้ืนที่ร่วมเป็นวิทยากร โดย
ออกแบบแผนตามกรอบ 5E เพ่ือให้ได้แผนการปฏิบัติการท่ีครอบคลุมมากกว่าการต้ังจุดตรวจ/จุด
บริการแบบเดิม เพ่ือเปิดช่องทางให้ภาคประชาสังคม หรือหน่วยงานที่มีชุดความรู้เชิงกระบวนการใน

การวางแผนและดําเนินงานด้านการป้องกันอุบัติเหตุเข้ามามีส่วนร่วม เน่ืองจากในบางพ้ืนที่มีข้อเสนอ
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ให้มีนักวิชาการกลาง หรือหน่วยงานที่มีชุดความรู้ในการทํากิจกรรมเชิงรุกเข้ามาเป็นวิทยากรหรือ

วางแผนร่วมกัน 
5. ควรมีกระบวนการเตรียมความพร้อมให้กับระดับจังหวัด อําเภอ และตําบลก่อนช่วงเทศกาลอย่างน้อย 

3 เดือน เน่ืองจากช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมามีการประสานงาน สั่งการ และการเตรียมการที่กระช้ันชิด ผู้
ปฏิบัติในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอําเภอ มีภาระงานประจําของตนเองอยู่ การสั่งการ
หรือประสานงานที่กระช้ันชิดทําให้ทางพ้ืนที่ไม่สามารถวางแผนหรือออกแบบกิจกรรมเชิงรุกได้ทัน

นอกจากการต้ังจุดตรวจ จุดบริการที่เคยดําเนินการมาในปีก่อนๆ 
6. ประชาสัมพันธ์ และให้ข้อมูลกับจังหวัด อําเภอ ตําบล ถึงแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล

โดยให้มีความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคสังคม ประชาชน ในพ้ืนที่ เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาร่วมกัน มีการสนับสนุนให้เกิดการหารือในระดับจังหวัดและอําเภอ ที่เป็นเจ้าภาพ

ใหญ่ในการประสานงานให้เกิดความร่วมมือ โดยเฉพาะหน่วยงานระดับอําเภอที่มีบทบาทมากในการ

ดําเนินการบนเส้นทางสายหลัก และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาล อบต. ที่มีบทบาทสําคัญใน

การป้องกันอุบัติเหตุในระดับตําบลและชุมชน 
7. ควรมีกระบวนการสร้างพ่ีเลี้ยงหรือวิทยากรกระบวนการในหน่วยงาน/องค์กรที่มีบทบาทหน้าที่ในช่วง

เทศกาล เพ่ือให้มีเจ้าภาพหรือผู้ประสานงานที่เห็นภาพรวมของงานและสามารถประสานกับหน่วยงาน

ภายนอกในกรณีที่พ้ืนท่ีต้องการชุดความรู้ หรือผู้เช่ียวชาญเฉพาะเร่ืองในการป้องกันปัญหาอุบัติเหตุใน

พ้ืนที่ ทั้งด้านจุดเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยง  

นอกจากน้ี ควรมีการออกแบบกระบวนการร่วมกันของส่วนกลางเพ่ือให้เกิดการหนุนเสริม

กระบวนการ P-D-C-A ในพ้ืนที่ และให้ภาคประชาสังคมในพ้ืนที่ได้เข้ามามีบทบาทมากข้ึน เน่ืองจากการต้ังจุด
ตรวจ/จุดบริการ หรือการรณรงค์การใช้รถใช้ถนนเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยบนท้องถนนควรมีการดําเนินการ

ตลอดทั้งปี ไม่เพียงแค่การทําในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่หรือในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่มีการจราจรคับคั่ง

มากกว่าเท่าน้ัน การดําเนินงานด้านความปลอดภัยโดยตลอดจะช่วยสร้างเสริมวินัยในการใช้รถใช้ถนนอย่าง

ถูกต้องตามกฎหมาย เสริมสร้างจิตสํานึกการขับขี่ปลอดภัยให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนได้ตลอด ต่อเน่ือง 

 

ข้อเสนอแนะเชิงกระบวนการต่อระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 นอกจากการหนุนเสริมแผน ยุทธศาสตร์ ข้อสั่งการของส่วนกลางแล้ว ในระดับองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน เทศบาล อบต. ควรมีการวางแผนสําหรับการป้องกันปัญหาอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี มีการต้ัง
คณะทํางาน /กลุ่มแกนในการทํางานเร่ืองน้ีอย่างเป็นระบบโดยประสานความร่วมมือทั้งจากในและนอก

โครงสร้างการทํางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีฐานคิดในการจัดการปัญหาเชิงพ้ืนที่ 

1. การเตรียมคณะทํางาน 
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นอกจากคณะทํางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ประกอบด้วยพนักงานท้องถิ่น อาสาสมัคร 
ผู้แทนจาก รพ.สต. และผู้นําชุมชน ท้องถิ่นควรการค้นหาแกนนําด้วยวิธีการประชาคมระดับตําบล  ให้
ประชาชน  เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแกนนําในตําบลได้มีส่วนร่วมเสนอตัวแทนที่จะ

ดําเนินงาน เป็นบุคคลผู้เสียสละ มีจิตสาธารณะ และมีความน่าเช่ือถือ สามารถตักเตือนคนในพ้ืนที่ได้  เช่น 
เจ้าหน้าที่ รพสต., อปพร.,อสม., รวมไปถึงบุคลากร อปท. และ องค์กรชุมชน  การเตรียมคณะทํางาน ควรมี
การจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพ ประกอบด้วย การเก็บข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูล  การจัดทํา

แผน ดําเนินงานตามแผน แลกเปลี่ยนเรียนรู้  สรุปบทเรียน กระบวนการพัฒนาศักยภาพควบคู่กับกระบวนการ

ดังกล่าว ในปีแรกๆควรมีนักวิชาการหรือนักกระบวนการจากภายนอกที่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องความ

ปลอดภัยทางถนนเป็นวิทยากรในพ้ืนที่ มีบทบาทเป็นพ่ีเลี้ยงในกระบวนการ  โดยทําความเข้าใจให้คนในพ้ืนที่

เห็นความสําคัญของงานด้านอุบัติเหตุ  ผู้นําด้านความปลอดภัยทางถนน  และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมให้

คนในพ้ืนที่ร่วมวิเคราะห์ปัญหา  และวางแผนการดําเนินงานร่วมกับคณะทํางาน   

2. การเตรียมข้อมูลเพื่อใช้ในการวางแผนและการวิเคราะห์ข้อมูล 

 จากกรณีศึกษาและชุดบทเรียนในการศึกษาคร้ังน้ีพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินส่วนใหญ่ไม่มีการ

เก็บข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุไว้อย่างเป็นระบบ เมื่อมีการสอบถามถึงข้อมูลเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบไม่สามารถให้

ข้อมูลที่ไปที่มาของข้อมูลระดับตําบลได้อย่างชัดเจน การนําสถิติระดับจังหวัดหรืออําเภอมาใช้ในการวางแผน

ระดับตําบลไม่ทําให้เกิดการทํางานโดยวิเคราะห์จากข้อมูลได้จริง ทางผู้ศึกษาจึงเสนอให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นมีการรวบรวมข้อมูลขึ้นมาใหม่ โดยให้ความสําคัญกับข้อมูลเชิงคุณภาพและปริมาณในระดับชุมชน/
ตําบล ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักในการป้องกัน จากชุดบทเรียนการสังเคราะห์ความรู้การพัฒนารูปแบบการ

จัดการความปลอดภัยทางถนนโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซึ่งเป็นผลจากการสังเคราะห์บทเรียน 8 พ้ืนที่

ตําบล ทั้งเทศบาล และ อบต. ในการทดลองจัดโครงสร้าง/กลไก และออกแบบพัฒนาแผนปฏิบัติการในการ

ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการออกแบบและพัฒนา

แผนปฏิบัติการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลได้ดังนี้ 



 

 

ป้องกันอ
น้ําหนักไ
อุบัติเหตุ
คน เพ่ือก
สามารถน
 
กระบวน

ความรู้ค
ปกครอง
ป้องกันอุ
 
3. การจั

สามารถป
ทางถนน
ในการจัด
ผู้แทนจา
กันระหว่
ในการจั
ปลอดภัย
อ่ืนๆในพ้ื

จากกระบวน
อุบัติเหตุทางถ
ไปในเรื่อง กา
ทางถนนอย่าง
การวางแผนใน
นําข้อมูลมาวา

นการในการวิเ
จากกรณีศึกษ
วามเข้าใจเรื่อ
ท้องถ่ินและชุ

อุบัติเหตุทางถน

ัดทําแผน  
เน่ืองจากการ
ป้องกันการเกิ
นจึงมีความสํา
ดทําแผนควร
ากหน่วยงานภ
างหน่วยปฏิบั
ัดทําแผนเนื่อ
ยทางถนนระดั
พ้ืนที่ 

นการข้างต้นส
ถนนในช่วงเท
รรู้จักพฤติกร
งไร รวมถึงจุด
นช่วงเทศกาล
างแผนป้องกัน

เคราะห์ข้อมูล
ษาและการรวบ
องความปลอ

ชมชนวิเคราะห
นนในพ้ืนที่  

รทํางานกับคน
กิดอุบัติเหตุจา
คัญในการถ่า
รเป็นการทําแ
ภายนอกและพื
บัติการต่างๆได้
องจากนอกจ
ดับตําบลยังเป็

เก็บข้อมูล
พ้ืนที

วิเคราะห์

สามารถนํามา
ทศกาลของอ
รรมของคนใน
ดที่มีความเสีย่
ลจะไม่ได้ป้องก
นต้ังแต่ต้นทาง

ล 
บรวมข้อมูลจ
อดภัยทางถนน
ห์ข้อมูลร่วมกัน
 

นกลุ่มเดิมกับ
กต้นทางในชุ
ยทอดชุดควา

แผนร่วมกันข
พ้ืนที่ใกล้เคียง
ด้อย่างมีประสิ
ากเป็นผู้ตัดสิ
ป็นตัวแทนนิติ

ลจริงใน
ที่

ห์ขอ้มูล

ขั้นตอน
ความ

าใช้ยกร่างแน
งค์กรปกครอ

นพ้ืนที่และผู้สั
ยง ซึ่งจุดเสี่ยงน
กันปลายเหตุด
งในชุมชน 

ากพ้ืนที่พบว่า
นมีความจําเป็
นเพ่ือให้เห็นค

บกรอบเดิมๆที
มชน หรือกิจ
ามรู้และชวนท
องผู้มีส่วนได้
เพ่ือสามารถซ
สิทธิภาพ ผู้บริ
สินใจและอําน
บุคคลของท้อ

การพัฒนา
ประเด็นคําถาม

เตรียมความ
พร้อมผู้นําและ
ทีมเก็บข้อมูล

นการเก็บข้อมู
มปลอดภัยทาง

นวทางในการร
องส่วนท้องถิ่น
ัญจรผ่านไปม
น้ันรวมทั้งจุดเ
ด้วยการต้ังจุด

านักวิชาการห
ป็นอย่างมากใ
ความเสี่ยงสําคั

ที่ผ่านมาทุกปี
กรรมเชิงรุกต่
ทําแผนปฏิบัติ
้เสียและผู้เก่ีย
ซักซ้อม ทําคว
ริหารองค์กรป
นวยการตาม
องถิ่นในการป

การย
แบบ

ข

นักวิ
ข้อเส
แบบ

มูลด้าน 
งถนน 

รวบรวมข้อมู
นได้ การวาง
มาในพื้นที่ว่ามี
เสี่ยงเชิงกายภ
ดตรวจจุดบริก

หรือนักกระบว
ในการชวนค
คัญและแนวท

ปทําให้ท้องถิ่น
างๆ นักวิชาก
ติการจากข้อค้
ยวข้องทั้งหม
วามเข้าใจ แล
ปกครองส่วนท้
บทบาทของศ
ระสานความ

ยกร่างเป็น
บสํารวจ
ข้อมูล

ชาการให้
นอแนะต่อ
บสํารวจ

 

มูลจากพ้ืนที่เต
แผนเก็บข้อมู
มีความเสี่ยงต่
ภาพและพฤติก
การเพียงอย่าง

วนการจากภา
ณะทํางานขอ

ทาง วิธีการใหม

นไม่มีวิธีการให
การด้านความ
ค้นพบสําคัญข
ด ทั้งภายในพ
ะสามารถประ

ท้องถิ่นควรมีส่
ศูนย์อํานวยก
ร่วมมือไปยังห
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ตรียมการ
มูลควรให้
อการเกิด
กรรมของ
งเดียว แต่

ยนอกที่มี
ององค์กร
ม่ๆในการ

หม่อ่ืนๆที่
ปลอดภัย
ของข้อมูล 
พ้ืนที่และ
ะสานงาน
ส่วนสําคัญ
การความ
หน่วยงาน
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ส่วนสําคัญของแผนอีกส่วนคือ แผนการบันทึกข้อมูลอุบัติเหตุในพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินเพ่ือใช้ในการวางแผนในปีต่อๆไป ท้องถ่ินควรออกแบบแนวทางการเก็บข้อมูลของตนเองเพ่ือให้ได้
ข้อมูลตามท่ีตนต้องการและจําเป็นในการใช้งาน ซึ่งเป็นข้อมูลที่เกิดข้ึนจริงในพ้ืนที่ทั้งเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ 
 
4. การดําเนินงานตามแผน  

 ในการดําเนินการตามแผนแต่ละวันควรมีการสรุปบทเรียนและทบทวนวิเคราะห์สถานการณ์ 
ปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินการตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป ในขณะเดียวกันผู้ปฏิบัติงานควรทําตัวเป็นตัวอย่างที่
ดีให้กับชุมชนในการให้ความสําคัญกับความปลอดภัย ลดพฤติกรรมเสี่ยง อย่างไรก็ตามการดําเนินการป้องกัน
อุบัติเหตุทางถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเรื่องที่ควรดําเนินการตลอดทั้งปี หากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสามารถนําเร่ืองน้ีเข้ามาดําเนินการภายใต้แผนระบบปกติของท้องถิ่นได้ จะเป็นกําลังสําคัญในการ
เร่ิมต้นปลูกฝังวัฒนธรรมความปลอดภัยให้กับชุมชน/ตําบล 
 
5.  สรุปบทเรียน 

ควรมีการสรุปบทเรียนหลังจากการดําเนินงานเพ่ือประเมินผลและรวบรวมข้อค้นพบสําคัญที่นําไปสู่
การพัฒนาและวางแผนในคร้ังต่อๆไป การสรุปบทเรียน ควรมีการสรุปบทเรียนร่วมกันของคณะทํางานในพ้ืนที่
ผู้แทนจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ผู้แทนองค์กรชุมชนในพื้นที่ ภาคเอกชนผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ รวมถึงผู้แทนจาก
พ้ืนที่ใกล้เคียง เพ่ือให้ได้ภาพสะท้อนการดําเนินงานจากมุมมองต่างๆท่ีครอบคลุม นํามาใช้ในการวางแผน
ในช่วงเทศกาลต่อๆไป หรือนําข้อค้นพบสําคัญมาพัฒนาแผนเข้าสู่ระบบปกติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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