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ที่ปรึกษา
๑. นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๒. นายชัยณรงค์  วาสนะสมสิทธิ์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๓. นายเชษฐา  โมสิกรัตน์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๔. นายเธียรชัย  ชูกิตติวิบูลย์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

คณะผู้จัดท�า

๑. นายวิทยา  จันทน์เสนะ ผู้อ�านวยการกองบูรณาการความปลอดภัยทางถนน    

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๒. นายภราดล  รุ่งโรจน์ธีระ หัวหน้าส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดลพบุรี        

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๓. นายเดชา  เรืองอ่อน หัวหน้าส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๔. พ.ต.อ. สุริยัน  วินิจมนตรี ผู้ก�ากับการกลุ่มงานจราจร

ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

๕. นายเจษ  เสียงลือชา ผู้อ�านวยการกลุ่มงานส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐาน

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

๖. นายรุ่งโรจน์  สะท้าน ผู้ตรวจราชการช�านาญการพิเศษ

กรมการปกครอง

๗. นางวาสนา  รุ่งโรจน์ธีระ ผู้อ�านวยการส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์ความปลอดภัย

ทางถนน

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๘. นายวรยุทธ์  เพชราภรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๙. นางสาวเกศราภรณ์  หมันหลี พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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ค�าน�า

“อุบัติเหตุทางถนน” เป็นปัญหาส�าคัญท่ีท�าให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิต
และทรัพย์สิน ซึ่งโดยทั่วไป อุบัติเหตุจะเกิดจากความผิดพลาด หรือข้อบกพร่อง 
อย่างน้อยหนึ่งในสามปัจจัย เช่น ความผิดพลาดของผู้ใช้รถใช้ถนน ข้อบกพร่อง 
ของโครงสร้างถนน หรือความบกพร่องของยานพาหนะ เป็นต้น ที่ผ่านมา 
ได้มีการรณรงค์ ในการบังคับใช้กฎหมาย ก�าหนดมาตรการต้ังด่านชุมชน  
การสร้างจิตส�านึก รวมถึงการจัดหาอุปกรณ์เพื่อเป็นเครื่องมือให้เจ้าหน้าที่ 
ในการปฏิบัติงานแต่ก็ยังไม่สามารถลดสถิติอุบัติเหตุลงได้มากนัก อย่างไรก็ตาม 
เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเกิดผลเป็นรูปธรรม ศูนย์อ�านวยการความปลอดภัย 
ทางถนนจึงได้มีแนวทางการขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  
โดยมีมาตรการที่ส�าคัญ คือ การตั้งด่านชุมชน เพื่อป้องปราม ตักเตือน  
และควบคุมพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่ในเขตพื้นที่ของชุมชน

ดังนั้น เพื่อให้การด�าเนินงานด่านชุมชน สามารถป้องปราม ตักเตือน 
และควบคุมพฤติกรรมผู ้ขับขี่ให้ใช้รถใช้ถนนอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ 
ลดจ�านวนผู ้บาดเจ็บและเสียชีวิตลงให้เหลือน้อยที่สุด ศูนย์อ�านวยการ 
ความปลอดภัยทางถนน จึงได้จัดท�าแนวทางปฏิบัติงานด่านชุมชนขึ้น เพื่อเป็น 
แนวทางปฏิบัติงานแก่ ก�านัน ผู ้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู ่บ้าน อปพร. 
และอาสาสมัครต่าง ๆ และเจ้าหน้าที่ประจ�าด่านชุมชนต่อไป 

  ศูนย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนน
   มีนาคม ๒๕๖๔
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สารบัญ
หน้า

บทที่ ๑ บทน�า ๑
๑. วัตถุประสงค์ของด่านชุมชน ๒
๒. นิยาม / ค�าจ�ากัดความ ๒

บทที่ ๒ โครงสร้าง/หน้าที่ และบุคลากรของด่านชุมชน ๖
๑. โครงสร้าง/หน้าที่ของด่านชุมชน ๖
๒. บุคลากรที่ปฏิบัติงานในด่านชุมชน ๙

บทที่ ๓ แนวทางปฏิบัติในการตั้งด่านชุมชน  ๑๐
๑. แนวทาง/ขั้นตอนการตั้งด่านชุมชน ๑๐
๒. ตัวอย่างค�าสั่งแต่งตั้งคณะท�างานประจ�าด่านชุมชน ๑๓
๓. ตัวอย่างค�าสั่งแต่งตั้งคณะท�างานตรวจเยี่ยมด่านชุมชน ๑๕
๔. ตัวอย่างแบบบันทึกข้อมูลด่านชุมชน  ๑๙

บทที่ ๔ การบันทึกข้อมูลด่านชุมชน ๒๐
๑. วิธีการและขั้นตอนการเข้าใช้งานด่านชุมชน ๒๐
๒. การบันทึกข้อมูลด่านชุมชน  ๒๔
๓. การเรียกดูรายงาน  ๒๖
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บทที่ ๑ 
บทน�ำ

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ ๒๕๕๔ ได้ให้ความหมายของ 
ชุมชนว่า หมายถึง กลุ ่มคนที่อยู ่รวมกันเป็นสังคมขนาดเล็ก อาศัยอยู ่ใน 
อาณาบริเวณเดียวกันและมีผลประโยชน์ร ่วมกัน, ที่ที่มีคนอาศัยอยู ่มาก  
และกรมการพัฒนาชุมชน ได้ให้ความหมายของ “ชุมชน” ว่า หมายถึง กลุ่มคน 
ที่มีความคิดเห็นไปในแนวทางเดียวกันและสามารถด�าเนินงานกิจกรรมใด ๆ  
เพื่อประโยชน์ร่วมกันได้ (กรมการพัฒนาชุมชน : ๒๕๒๖ : ๗๗)

ปัจจุบัน จะเห็นได้ว ่าอุบัติเหตุทางถนนสร้างความสูญเสียต่อชีวิต 
และทรัพย์สินของประชาชนในทุกภูมิภาค และยังมีแนวโน้มว่าจะมีความรุนแรง
เพิ่มมากขึ้นเร่ือย ๆ ดังนั้นการเตรียมความพร้อมในการรับมือ โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งในระดับชุมชน จึงเป็นสิ่งจ�าเป็นที่จะต้องเร่งเสริมสร้างให้เกิดขึ้น  
เพื่อลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

จากสถติข้ิอมลูการเกดิอบัุตเิหตทุางถนนของศนูย์อ�านวยการความปลอดภยั
ทางถนน พบว่า อุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดในพื้นที่หมู่บ้าน ชุมชน ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่
เป็นคนในพื้นที่หมู่บ้าน ชุมชน ถนนที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือถนนในหมู่บ้าน ชุมชน  
และยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือรถจักรยานยนต์์ ซึ่งเป็นยานพาหนะที่มี 
การใช้กันอย่างแพร่หลายในชุมชนเช่นเดียวกัน ดังนั้น เพื่อให้การด�าเนินการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล สามารถด�าเนินการ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ศูนย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนนจึงได้ร่วมกับ 
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ก�าหนดให้มีด่านชุมชนขึ้น เพื่อป้องปราม และตักเตือน  
กลุ่มเสี่ยงและบุคคลที่มีพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน อาทิ  
ดื่มแล้วขับ ไม่สวมหมวกนิรภัย เป็นต้น 
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๑. วัตถุประสงค์ของด่ำนชุมชน

การจัดตั้งด่านชุมชน มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
๑) เพ่ือตรวจสอบ คัดกรอง ป้องปราม ตักเตือน สกัดกั้นบุคคลหรือ 

กลุ่มบุคคลที่มีพฤติกรรมเสี่ยง   ที่จะเกิดอุบัติเหตุทางถนน มิให้ขับขี่ยานพาหนะ 
โดยให้พักผ่อนก่อนเดินทาง หรือน�าตัวส่งบ้าน หรือให้ญาติมารับตัวกลับบ้าน  

๒) เพ่ือตรวจสอบ แนะน�าการใช้ยานพาหนะ รวมทัง้การประกนัภยั ให้เป็น
ไปตามระเบียบกฎหมายของทางราชการ  

๓) เพือ่แนะน�า ตกัเตอืน พฤตกิรรมการใช้รถใช้ถนนให้เป็นไปอย่างปลอดภยั 
โดยเฉพาะ ๕ ประเด็นหลัก คือ ๑) การสวมหมวกนิรภัย ๒) ความปลอดภัย 
ของยานพาหนะ ๓) การขับขี่ขณะเมาสุรา ๔) ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย และ  
๕) ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ  

๔) เพื่อสรุปและรายงานผลการด�าเนินงานของด่านชุมชน เสนอ 
ศูนย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนน ท้ังในระดับท้องถิ่น อ�าเภอ จังหวัด  
และส่วนกลาง เพื่อทราบและก�าหนดมาตรการ แนวทางในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาต่อไป

๒. นิยำม / ค�ำจ�ำกัดควำม

“ด่านชุมชน” หมายถึง จุดท่ีฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ชุมชน หรือหมู่บ้านจัดตั้งขึ้น เพื่อท�าหน้าที่เป็นจุดคัดกรองป้องปราม ตักเตือน  
สกัดกั้นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีพฤติกรรมเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุทางถนน ท้ังนี้ 
ด่านชุมชนอาจตั้งถาวรในหมู่บ้านหรือชุมชนนั้น หรือเคลื่อนย้ายไปตามพื้นที่
เสีย่งต่อการเกดิอบุตัเิหตภุายในหมูบ้่านหรือชมุชน รวมถึงมกีารตรวจสอบ แนะน�า 
ควบคุม ยับยั้ง พฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและประสานงานเจ้าหน้าที่
ต�ารวจเพื่อบังคับใช้กฎหมาย
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“ศูนย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนน” หมายถึง ศูนย์อ�านวยการ
ความปลอดภัยทางถนน ท่ีจัดตั้งตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๓

“ผู ้อ�านวยการศูนย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนน” หมายถึง 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

“คณะกรรมการศูนย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนน” หมายถึง  
คณะกรรมการที่ผู ้อ�านวยการศูนย ์ความปลอดภัยทางถนนแต่ง ต้ังตาม
ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว ่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  
พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๓

“ศูนย ์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด”  หมายถึง  
ศนูย์อ�านวยการความปลอดภยัทางถนน ทีจ่ดัตัง้ตามระเบยีบส�านกันายกรฐัมนตรี
ว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๖

“ผูอ้�านวยการศนูย์อ�านวยการความปลอดภยัทางถนนจงัหวดั” หมายถงึ  
ผู้ว่าราชการจังหวัด

“คณะกรรมการศูนย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด”  
หมายถึง คณะกรรมการที่ผู ้อ�านวยการศูนย์ความปลอดภัยทางถนนจังหวัด 
แต่งต้ังตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหต ุ
ทางถนน พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๖

“ศนูย์ปฏบัิติการความปลอดภยัทางถนนอ�าเภอ” หมายถงึ ศนูย์อ�านวยการ 
ความปลอดภัยทางถนน ที่จัดตั้งตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 
การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒๐
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“ผู้อ�านวยการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอ�าเภอ” หมายถึง  
นายอ�าเภอ

“คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอ�าเภอ”  
หมายถึง คณะกรรมการที่ผู้อ�านวยการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน
อ�าเภอแต่งตัง้ตามระเบยีบส�านกันายกรฐัมนตรว่ีาด้วยการป้องกนัและลดอบุติัเหตุ
ทางถนน พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒๐

“ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 
หมายถงึ ศนูย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนน ท่ีจดัตัง้ตามระเบยีบส�านกันายก
รัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒๒

“ผู้อ�านวยการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น” หมายถึง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

“คณะกรรมการศนูย์ปฏบิตักิารความปลอดภยัทางถนนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่” หมายถึง คณะกรรมการท่ีผูอ้�านวยการศนูย์ปฏบิตักิารความปลอดภยั
ทางถนนทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่งต้ังตามระเบียบส�านักนายก
รัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒๒

“ฝ่ายปกครอง” หมายถึง เจ้าหน้าที่ของรัฐ สังกัดกรมการปกครอง เช่น 
นายอ�าเภอปลัดอ�าเภอ ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ�าต�าบล 
สารวัตรก�านัน สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 

“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายถึง องค์การบริหารส่วนต�าบล 
เทศบาล เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง  
แต่ไม่หมายความรวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดและกรุงเทพมหานคร
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“ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายถึง นายกองค์การบริหาร 
ส่วนต�าบล นายกเทศมนตรี นายกเมืองพัทยา และหัวหน้าผู ้บริหารของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง แต่ไม่หมายความรวมถึง 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

“ผู้น�าชุมชน” หมายถึง ประธานกรรมการของชุมชนท้องถิ่น ชุมชน 
ท้องถิ่นดั้งเดิมหรือชุมชนอื่น หรือหัวหน้ากลุ่ม หรือผู้ด�ารงต�าแหน่งที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นที่มีฐานะเป็นผู้น�าของชุมชนท้องถิ่น ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมหรือชุมชนอื่น
ในลักษณะเดียวกัน

“ต�าบล” หมายถึง หน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทยซ่ึงม ี
ขนาดเล็กกว่าอ�าเภอและจังหวัด                   

“หมู่บ้าน” หมายถึง ท้องที่ที่รวมบ้านหลายบ้านให้อยู่ในความปกครอง
อันเดียวกัน และมีประกาศจัดตั้งเป็นหมู่บ้าน มีผู้ใหญ่บ้านเป็นหัวหน้าปกครอง

“จุดเส่ียง” หมายถึง จุดที่หมู่บ้าน ชุมชนเห็นว่าอาจมีความเสี่ยงในการ 
เกิดอุบัติเหตุ โดยต้องเป็นมติร่วมกันของประชาชนในหมู่บ้าน ชุมชน

“จุดอันตราย” หมายถึง จุดที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง หรือเป็น 
ที่น่าสนใจของประชาชน หรือตามนิยามของอุบัติเหตุใหญ่ และมีผู้เสียชีวิต
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๑ โครงสร้ำง/หน้ำที่ของด่ำนชุมชน

คณะกรรมการศูนย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนน ในคราวประชุม 
เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ได้ให้ความเห็นชอบแนวทาง/คู่มือการจัดตั้ง 
ด่านชุมชน เพื่อใช้เป็นคู ่มือในการด�าเดินงานประกอบการจัดตั้งด่านชุมชน  
โดยมีโครงสร้างแบ่งออกเป็น ๓ ฝ่าย ประกอบด้วย 

๑. ฝ่ายเฝ้าระวัง/ตักเตือน 
หน้าที่ 
๑) ตรวจสอบผูท้ีไ่ม่มคีวามสามารถในการขบัขีย่านพาหนะอย่างปลอดภยั 

จากการดื่มสุรา หากพบว่าเมา ให้ห้ามมิให้ขับขี่ยานพาหนะ โดยให้พักผ่อน 
ก่อนเดินทาง หรือน�าตัวส่งบ้าน หรือให้ญาติมารับตัวกลับบ้าน  

๒) ตรวจสอบ แนะน�าการใช้ยานพาหนะให้เป็นไปตามธรรมนญูหมูบ้่าน
หรือระเบียบกฎหมายของทางราชการ  

๓) แนะน�า ตกัเตอืนพฤตกิรรมการใช้รถใช้ถนนให้เป็นไปอย่างปลอดภยั 
โดยเน้นหนัก ๕ มาตรการ 

ประกอบด้วย
๓.๑) การสวมหมวกนิรภัย
๓.๒) ความปลอดภัยของยานพาหนะ
๓.๓) การขับขี่ขณะเมาสุรา
๓.๔) ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
๓.๕) ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ

บทที่ ๒ 
โครงสร้ำง/หน้ำที่ 
และบุคลำกรของด่ำนชุมชน
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๒. ฝ่ายประชาสัมพันธ์
หน้าที่
๑) จัดกิจกรรมการเรียนรู้และปรับตัวในการขับข่ีอย่างปลอดภัยของ 

ผู้ใช้รถใช้ถนนภายในชุมชนหมู่บ้านด้วยการประชุมเล่าประสบการณ์ท่ีเกือบจะ 
เกิดอุบัติเหตุหรือบริเวณที่อันตรายในการขับขี่

๒) จัดกิจกรรมระดมความต้องการของคนภายในชุมชนหมู่บ้านในการ
แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ

๓) จัดให้มีระบบเครือข่ายการสื่อสารเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลให้เกิด 
ความตระหนักในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน

๔) เคาะประตูบ้านที่จัดงานรื่นเริงสังสรรค์และบ้านเรือนในชุมชน  
เพื่อประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน รวมทั้ง
ขอความร่วมมือในการใช้รถใช้ถนนอย่างระมัดระวังให้เกิดความปลอดภัย

๕) ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ยุทธศาสตร์การป้องกันและลดอุบัติเหตุ 
ทางถนน ผ่านทางหอกระจายข่าว วทิยชุมุชน เสยีงตามสาย เพือ่ให้ประชาชนทราบ

๓. ฝ่ายรายงาน
หน้าที่
๑) ตรวจสอบและรายงานข้อมลูตามแบบบนัทกึข้อมลูการตัง้ด่านชมุชน 

ผ่านระบบรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน ของศูนย์อ�านวยการความปลอดภัย
ทางถนน

๒) สรุปผลการด�าเนินงานของด่านชุมชน เพื่อน�าเสนอศูนย์ปฏิบัติการ 
ความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและศูนย์ปฏิบัติการ 
ความปลอดภัยทางถนนอ�าเภอ

๓) รายงานผลตามที่หน่วยงานร้องขอ
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โครงสร้างของด่านชุมชน

ด่านชุมชน

ฝ่ายรายงาน

๑. ตรวจสอบผู้ท่ีไม่มีความสามารถในการขับขี่ยานพาหนะอย่างปลอดภัย จากการ 
ดื่มสุรา หากพบว่าเมา ให้ห้ามมิให้ขับขี่ยานพาหนะ โดยให้พักผ่อนก่อนเดินทาง  
หรือน�าตัวส่งบ้าน หรือให้ญาติมารับตัวกลับบ้าน  
๒. ตรวจสอบ แนะน�าการใช้ยานพาหนะให้เป็นไปตามธรรมนูญหมูบ้่านหรือระเบียบ
กฎหมายของทางราชการ  
๓. แนะน�า ตกัเตอืนพฤตกิรรมการใช้รถใช้ถนนให้เป็นไปอย่างปลอดภัย โดยเน้นหนกั 
๕ มาตรการ ประกอบด้วย

๓.๑) การสวมหมวกนิรภัย
๓.๒) ความปลอดภัยของยานพาหนะ
๓.๓) การขับขี่ขณะเมาสุรา
๓.๔) ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
๓.๕) ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ

๑. จัดกิจกรรมการเรียนรู้และปรับตัวในการขับข่ีอย่างปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน
ภายในชุมชนหมู่บ้านด้วยการประชุมเล่าประสบการณ์ที่เกือบจะเกิดอุบัติเหตุ 
หรือบริเวณที่อันตรายในการขับขี่
๒. จัดกิจกรรมระดมความต้องการของคนภายในชุมชนหมู่บ้านในการแก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุ
๓. จัดให้มีระบบเครือข่ายการสื่อสารเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลให้เกิดความตระหนัก 
ในการ  ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
๔. เคาะประตบู้านท่ีจดังานรืน่เรงิสงัสรรค์และบ้านเรือนในชุมชน เพ่ือประชาสมัพนัธ์
แจ้งข่าวสารด้านการป้องกนัและลดอบุตัิเหตทุางถนน รวมทัง้ขอความร่วมมอืในการ
ใช้รถใช้ถนนอย่างระมัดระวังให้เกิดความปลอดภัย
๕. ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ยุทธศาสตร์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ผ่านทาง
หอกระจายข่าว วิทยุชุมชน เสียงตามสาย เพื่อให้ประชาชนทราบ

๑. ตรวจสอบและรายงานข้อมูลตามแบบบันทึกข้อมูลการตั้งด่านชุมชน ผ่านระบบ
รายงานอุบัติเหตุทางถนน (e-Report) ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๒. สรปุผลการด�าเนนิงานของด่านชมุชน เพือ่น�าเสนอศูนย์ปฏิบตักิารความปลอดภัย
ทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน
อ�าเภอ
๓. รายงานผลตามที่หน่วยงานร้องขอ

ฝ่ายเฝ้าระวัง/

ตักเตือน

ฝ่าย

ประชาสัมพันธ์
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๒. บุคลำกรที่ปฏิบัติงำนในด่ำนชุมชน 

ก�าหนดจ�านวนตามความเหมาะสม ดังนี้
๑) ผู้แทนฝ่ายท้องถิ่น เช่น ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีได้รับ 

มอบหมาย และสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในหมู่บ้าน เป็นต้น
๒) ผู้แทนฝ่ายปกครอง เช่น ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
๓) ผู้แทนจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล (รพ.สต.)
๔) อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
๕) อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน (อสม.)
๖) ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)
๗) ผู้ที่ได้รับการยอมรับนับถือในชุมชน
๘) มูลนิธิและอาสาสมัครอื่น ๆ
๙) ผู้แทนผู้มีพฤติกรรมเสี่ยง/ ผู้แทนผู้ปกครองของผู้มีพฤติกรรมเสี่ยง
๑๐) เจ้าหน้าท่ีต�ารวจ สภ.ในพืน้ที ่และหรอืผูแ้ทนหน่วยทหารในพืน้ที ่(ถ้าม)ี
๑๑) จิตอาสาพระราชทาน
๑๒) บุคคลอื่น ๆ ที่เห็นสมควร

บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน 
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แนวทำง/ขั้นตอนกำรตั้งด่ำนชุมชน 

การปฏิบัติงาน รายละเอียด

๑. คณะกรรมการ
นโยบายการป้องกัน
และ ลดอุบัติเหตุทาง
ถนนแห่งชาติ (นปถ.)

ให้ความเหน็ชอบแผนบรูณาการป้องกนัและลดอบุติัเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาล ก่อนน�าเสนอคณะรัฐมนตร ี
เพื่อรับทราบ

๒. ศูนย์อ�านวยการ
ความปลอดภัยทาง
ถนน (ศปถ.)

๑. จัดท�าแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาล และเสนอให้คณะกรรมการ นปถ.  
ให้ความเห็นชอบ
๒. ก�าหนดตัวชี้วัด
๓. ก�าหนดมาตรการ/กจิกรรม รายละเอยีดทีจ่ะด�าเนนิการ 
โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบูรณาการร่วมกับ
ก�านนั ผูใ้หญ่บ้าน อาสาสมคัรและจติอาสาในพืน้ที ่จดัตัง้ 
“ด่านชุมชน” เพื่อสกัด ป้องปราม และตักเตือน
กลุ่มเสี่ยงและบุคคลที่มีพฤติกรรมเส่ียงที่อาจก่อให้เกิด
อุบัติเหตุทางถนน อาทิ ดื่มแล้วขับ ไม่สวมหมวกนิรภัย 
และการขบัขีร่ถจกัรยานยนต์ในลกัษณะทีอ่าจก่อให้เกดิ
ความเสียหายแก่ผู้อื่น ไม่ให้ขับขี่ออกนอกพื้นที่

บทที่ ๓ 
แนวทำงปฏิบัติในกำรตั้งด่ำนชุมชน
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๔. แจ้งแนวทางการจัดท�าแผนบูรณาการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ให้กับหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง ศูนย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนน
จังหวัด และศูนย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนน
กรุงเทพมหานคร เพื่อด�าเนินการจัดท�าแผนตามกรอบ
แนวทางที่ก�าหนดไว้ในแผนบูรณาการ

๓. ศูนย์อ�านวยการ
ความปลอดภัย
ทางถนนจังหวัด/
ศูนย์อ�านวยการ
ความปลอดภัย
ทางถนน
กรุงเทพมหานคร/

๑. วเิคราะห์สภาพปัญหาอุบัติเหตทุางถนนเพ่ือหาสาเหตุ 
ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุ 
๒. จัดท�าแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาล โดยบูรณาการกับหน่วยงานต่าง ๆ  
ทีเ่ก่ียวข้องจากทกุภาคส่วน เสนอให้คณะกรรมการ ศปถ.
จังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
๓. ประสานศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน
อ�าเภอ เพ่ือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบูรณาการ
ร่วมกับก�านัน ผู ้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครและจิตอาสา 
ในพื้นที่ จัดตั้ง “ด่านชุมชน” เพื่อสกัด ป้องปราม และ
ตักเตือนกลุ่มเสี่ยงและบุคคลที่มีพฤติกรรมเส่ียงที่อาจ 
ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน อาทิ ดื่มแล้วขับ ไม่สวม 
หมวกนิรภัย และการขับขี่รถจักรยานยนต์ในลักษณะ
ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู ้อื่นไม่ให้ ขับขี่ 
ออกนอกพื้นที่)
๔. ตดิตามการขับเคล่ือนการด�าเนนิงานตามแผน เพือ่ให้
บรรลุผลตามเป้าหมายที่ก�าหนด

การปฏิบัติงาน รายละเอียด
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๔. ศูนย์ปฏิบัติการ
ความปลอดภัยทาง
ถนนอ�าเภอ

๑. จัดท�าแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาล
๒. แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้ด�าเนินการจัดต้ัง
ด่านชุมชน
๓. แต่งตั้งคณะท�างานตรวจเยี่ยมการจัดตั้งด่านชุมชน
ในพื้นที่

๕. ศูนย์ปฏิบัติการ
ความปลอดภัยทาง
ถนนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

๑. จัดท�าแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาล
๒. จัดตั้งด่านชุมชนโดยบูรณาการหน่วยงานในพื้นที่
๓. รายงานผลการปฏิบัติงานการจัดตั้งด่านชุมชนให้ 
ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอ�าเภอทราบ

การปฏิบัติงาน รายละเอียด
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ตัวอย่างค�าสั่ง

 

ค�าสั่ง ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน 

เทศบาล/องค์การบริหารส่วนต�าบล......

ที่................/......................

เรื่อง แต่งตั้งคณะท�างานประจ�าด่านชุมชน

การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชนมีส่วนร่วมในการหยุดยั้ง 

และลดพฤติกรรมเสี่ยงของผู ้ ใช ้รถใช ้ถนนในเขตพื้น ท่ี ชุมชนของตนเองน้ัน  

เป็นแนวทางส�าคัญยิ่งที่จะต้องร่วมกันพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้น 

อาศัยอ�านาจตามข้อ ๖๗ (๑/๑) แห่งพระราชบัญญัติสภาต�าบลและองค์การบริหาร

ส่วนต�าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และข้อ ๒๒ แห่งระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย

การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ.๒๕๕๔ ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัย

ทางถนนเทศบาล/องค์การบริหารส่วนต�าบล......................จึงแต่งตั้งคณะท�างาน 

ประจ�าด่านชุมชนขึ้น เพ่ือเป็นจุดคัดกรองป้องปราม ตักเตือน สกัดกั้นบุคคล 

หรือกลุ่มบุคคลที่มีพฤติกรรมเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุทางถนน ดังนี้

๑. ฝ่ายเฝ้าระวัง/ตักเตือน ประกอบด้วย

๑.๑ หัวหน้าชุดฝ่ายเฝ้าระวัง/ตักเตือน   จ�านวน  ๑  คน

๑.๒ รองหัวหน้าชุดฝ่ายเฝ้าระวัง/ตักเตือน   จ�านวน  ๑  คน

๑.๓ คณะท�างานฝ่ายเฝ้าระวัง/ตักเตือน   จ�านวน  ๓ – ๕ คน

โดยบุคลากรที่ปฏิบัติงานฝ่ายเฝ้าระวัง/ตักเตือน พิจารณาตามความเหมาะสม  

เช่น ผู้แทนฝ่ายท้องถิ่น ผู้แทนฝ่ายปกครอง ผู้แทนจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต�าบล (รพ.สต.) อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อาสาสมัครสาธารณสุข 

ประจ�าหมู่บ้าน (อสม.) ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) เจ้าหน้าที่ต�ารวจ สภ. 

ในพื้นที่ และหรือผู้แทนหน่วยทหารในพื้นที่ (ถ้ามี) จิตอาสาพระราชทาน เป็นต้น
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อ�านาจหน้าที่
๑) ตรวจสอบผู้ที่ไม่มีความสามารถในการขับขี่ยานพาหนะอย่างปลอดภัย  

จากการดืม่สรุา หากพบว่าเมา ให้ห้ามมใิห้ขบัขีย่านพาหนะ โดยให้ผกัผ่อนก่อนเดินทาง 
หรือน�าตัวส่งบ้าน หรือให้ญาติมารับตัวกลับบ้าน  

๒) ตรวจสอบ แนะน�าการใช้ยานพาหนะให้เป็นไปตามธรรมนูญหมู ่บ้าน 
หรือระเบียบกฎหมายของทางราชการ  

๓) แนะน�า ตักเตือนพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนให้เป็นไปอย่างปลอดภัย  
โดยเน้นหนัก ๕ ประเด็น คือ

๓.๑) การสวมหมวกนิรภัย
๓.๒) ความปลอดภัยของยานพาหนะ
๓.๓) การขับขี่ขณะเมาสุรา
๓.๔) ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
๓.๕) ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ

๒. ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย
๒.๑ หัวหน้าชุดฝ่ายประชาสัมพันธ์  จ�านวน  ๑  คน
๒.๒ รองหัวหน้าชุดฝ่ายประชาสัมพันธ์ จ�านวน  ๑  คน
๒.๓ คณะท�างานฝ่ายประชาสัมพันธ์  จ�านวน  ๓ – ๕ คน

โดยบุคลากรที่ปฏิบัติงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิจารณาตามความเหมาะสม  
เช่น ผู้แทนฝ่ายท้องถิ่น ผู้แทนฝ่ายปกครอง ผู้แทนจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต�าบล (รพ.สต.) อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อาสาสมัครสาธารณสุข 
ประจ�าหมู่บ้าน (อสม.) ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) เจ้าหน้าที่ต�ารวจ สภ. 
ในพื้นที่ และหรือผู้แทนหน่วยทหารในพื้นที่ (ถ้ามี) จิตอาสาพระราชทาน เป็นต้น

อ�านาจหน้าที่
๑) จัดกิจกรรมการเรียนรู้และปรับตัวในการขับขี่อย่างปลอดภัยของผู้ใช้รถ 

ใช้ถนนภายในชุมชนหมู่บ้านด้วยการประชุมเล่าประสบการณ์ที่เกือบจะเกิดอุบัติเหตุ
หรือบริเวณที่อันตรายในการขับขี่

๒) จัดกิจกรรมระดมความต้องการของคนภายในชุมชนหมู่บ้านในการแก้ไข
ปัญหาอุบัติเหตุ
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๓) จดัให้มรีะบบเครอืข่ายการสือ่สารเพือ่ช่วยเหลอืเก้ือกลูให้เกดิความตระหนัก
ในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน 

๔) เคาะประตูบ้านเพื่อประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารด้านการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน รวมทั้งขอความร่วมมือในการใช้รถใช้ถนนอย่างระมัดระวังให้เกิด
ความปลอดภัย

๓. ฝ่ายรายงาน ประกอบด้วย
๓.๑ หัวหน้าชุดฝ่ายประชาสัมพันธ์  จ�านวน  ๑  คน
๓.๒ รองหัวหน้าชุดฝ่ายประชาสัมพันธ์ จ�านวน  ๑  คน
๓.๓ คณะท�างานฝ่ายประชาสัมพันธ์  จ�านวน  ๑ – ๒ คน

โดยบุคลากรที่ปฏิบัติงานฝ่ายรายงาน พิจารณาตามความเหมาะสม เช่น  
ผู้แทนฝ่ายท้องถิ่น ผู้แทนฝ่ายปกครอง ผู้แทนจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล 
(รพ.สต.) อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อาสาสมัครสาธารณสุข 
ประจ�าหมู่บ้าน (อสม.) ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) เจ้าหน้าที่ต�ารวจ สภ. 
ในพื้นที่ และหรือผู้แทนหน่วยทหารในพื้นที่ (ถ้ามี) จิตอาสาพระราชทาน เป็นต้น

อ�านาจหน้าที่
๑) ตรวจสอบและรายงานข้อมูลตามแบบบันทึกข้อมูลการตั้งด่านชุมชน ผ่าน

ระบบรายงานอุบัติเหตุทางถนน (e-Report) ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๒) สรุปผลการด�าเนินงานของด่านชุมชน เพื่อน�าเสนอศูนย์อ�านวยการความ

ปลอดภัยทางถนนอ�าเภอ
๓) รายงานผลตามที่หน่วยงานร้องขอ
ทั้งนี้  ระหว่างวันที่.....................................ถึงวันที่............................................

สั่ง  ณ  วันที่     เดือน...............พ.ศ. ............

(.......................................)
นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น........................

ผู้อ�านวยการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัย
ทางถนนเทศบาล/องค์การบริหารส่วนต�าบล......................
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ตัวอย่างค�าสั่ง

 

ค�าสั่ง ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอ�าเภอ......

ที่................/......................

เรื่อง  แต่งตั้งคณะท�างานตรวจเยี่ยมด่านชุมชน

*************************

การป้องกนัและลดอบุตัเิหตทุางถนนโดยชมุชนมส่ีวนร่วมในการหยดุยัง้และลด

พฤติกรรมเสี่ยงของผู้ใช้รถใช้ถนนในเขตพื้นที่ชุมชนของตนเองนั้น เป็นแนวทางส�าคัญ

ยิ่งที่จะต้องร่วมกันพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้น อาศัยอ�านาจตามข้อ ๒๑ 

(๘) แห่งระเบยีบส�านักนายกรฐัมนตร ีว่าด้วยการป้องกนัและลดอบุตัเิหตทุางถนน พ.ศ.

๒๕๕๔ ศนูย์ปฏบิตักิารความปลอดภยัทางถนนอ�าเภอ......................จงึแต่งตัง้คณะตรวจ

เยี่ยมและประเมินผลด่านชุมชนขึ้น ดังนี้

คณะตรวจเยี่ยมและประเมินผล  ประกอบด้วย

๑ ประธานคณะตรวจเยี่ยมและประเมินผล   จ�านวน ๑  คน

๒ รองประธานคณะตรวจเยี่ยมและประเมินผล   จ�านวน ๒  คน

๓ คณะท�างานตรวจเยี่ยมและประเมินผล   จ�านวน ๓ – ๕ คน

๔ คณะท�างานและเลขานุการ   จ�านวน ๑–๒ คน

โดยคณะตรวจเยี่ยมและประเมินผล พิจารณาตามความเหมาะสม เช่น  

นายอ�าเภอ ผูก้�ากบัการสถานตี�ารวจภธูร สาธารณสขุอ�าเภอ ท้องถ่ินอ�าเภอ ปลดัอ�าเภอ 

(ฝ่ายความมั่นคง) เป็นต้น 
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อ�านาจหน้าที่

๑. ติดตามและตรวจเยี่ยมด่านชุมชนแต่ละแห่ง ในเขตอ�าเภอ

๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด�าเนินมาตรการ                

ด่านชุมชน

๓. รายงานผลการด�าเนนิการและเสนอความเหน็ต่อคณะกรรมการ ศปถ.อ�าเภอ 

และ คณะกรรมการ ศปถ.จังหวดั  เพือ่พจิารณาก�าหนดแนวทางหรอืมาตรการสนบัสนนุ

มาตรการด่านชุมชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้  ระหว่างวันที่.....................................ถึงวันที่............................................

สั่ง  ณ  วันที่     เดือน...............พ.ศ. ............

(.......................................)

นายอ�าเภอ........................

ผู้อ�านวยการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอ�าเภอ......................
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ตัวอย่างแบบบันทึกข้อมูลด่านชุมชน
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วิธีกำรและขั้นตอนกำรเข้ำใช้งำนด่ำนชุมชน

ระบบรายงานด่านชมุชน สามารถเข้าใช้งานได้จากโปรแกรมเวบ็บราวเซอร์ 
ทัง้ Mozilla Firefox Google Chrome และMicrosoft Edge โดยช่องทางการเข้า
สามารถเข้าใช้งานได้ ๓ ช่องทาง คือ เว็ปไซต์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(www.disaster.go.th) เว็ปไซต์ศูนย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนน  
(http://roadsafety.disaster.go.th/intro-roadsafety.๑๙๖/) และ  
http://ereport.disaster.go.th/ccp 

 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (www.disaster.go.th)

บทที่ ๔ 
กำรบันทึกข้อมูลด่ำนชุมชน
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ศูนย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนน (http://roadsafety.disaster.
go.th/intro-roadsafety.๑๙๖/

จะปรากฏหน้าจอส�าหรับการเข้าระบบ (Login)

 

ผู้ใช้งานสามารถเข้าระบบได้
ตามขั้นตอนดังนี้
การเข้าสู่ระบบ (Login)
๑ พิมพ์ชื่อผู้ใช้งาน
๒ พิมพ์รหัสผ่าน
๓ คลิกปุ่ม 
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เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วจะปรากฏหน้าจอหลักของระบบแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน 
ดังภาพ

 

ส่วนที่ ๑ เมนูหลัก ประกอบด้วยเมนูต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เมนู รายละเอียด

 ใช้ส�าหรับกลับมายังเมนูตรวจสอบสถานะของการส่งข้อมูล

 ใช้ส�าหรับบันทึกข้อมูลด่านชุมชน

ใช้ส�าหรับดูรายงานด่านชุมชน

ใช้ส�าหรับการหาค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์และการแสดงผล
ข้อมูลด่านชุมชน

ใช้ส�าหรับเปลี่ยนรหัสผ่านของผู้ใช้งาน

ใช้ในการออกจากระบบเมื่อบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว  
ทุกครั้ง
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ส่วนที่ ๒ เมนูย่อย เมนูด้านซ้ายมือเป็นเมนูย่อยส�าหรับการปฏิบัติงาน  
จะแตกต่างกันตามเมนูหลักในส่วนที่ ๑ โดยค่าเริ่มต้นของระบบ เมื่อผ่านการ 
เข้าระบบเรียบร้อยแล้วจะแสดงเมนูสถานะข้อมูล

 

ส่วนที่ ๓ ส่วนแสดงข้อมูล หรือ ส่วนของการปฏิบัติงาน เมื่อเข้าสู่ 
ระบบแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอของเมนู “สถานะข้อมูล” ซ่ึงเป็นการแสดง 
สถานะการรับส่งข้อมูลของระดับอ�าเภอกับจังหวัดหมายถึง การส่งข้อมูล 
จากอ�าเภอ  และการตอบรับยืนยันข้อมูลจากจังหวัด
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กำรบันทึกข้อมูลด่ำนชุมชน

การบนัทกึข้อมูลด่านชมุชน หมายถึง การบันทกึข้อมูลด่านชุมชนแต่ละจุด 
ประกอบด้วย ชื่อด่านชุมชน จ�านวนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในด่าน การด�าเนินการ
ของด่านชุมชน และมาตรการทางสังคม โดยการบันทึกข้อมูลด่านชุมชน สามารถ
ท�าได้ตามขั้นตอนดังนี้
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๑ คลิกเมนูหลัก  

๒ คลิกที่ช่องวันที่ เพื่อเลือกวันที่ที่จะบันทึกข้อมูล ให้เลือกวันที่ เดือน 
และพ.ศ. ที่ต้องการ

๓ คลิกปุ่ม   เพื่อยืนยันการเลือกวันที่ที่ต้องการ

๔ สามารถคลิกปุ่ม                                                      เมื่อไม่มี

    การตั้งด่านชุมชน

๕ กรอกรายละเอียดจุดตรวจให้ครบถ้วน

๖ คลิกปุ่ม                  เพื่อบันทึกข้อมูลด่านชุมชนลงฐานข้อมูล
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กำรเรียกดูรำยงำน

ผู้ใช้งานสามารถดูรายงานระดับอ�าเภอโดยคลิกที่เมนูหลัก 
จะปรากฏรายชื่อรายงานระดับอ�าเภอ ผู้ใช้งานสามารถคลิกที่ชื่อรายงานเพื่อ 
สั่งพิมพ์รายงานที่ต้องการได้

โดยระบบสามารถสั่งพิมพ์ออกเป็นไฟล์ PDF และรูปแบบไฟล์ Excel ได้


