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วัตถุประสงค์ของการใช้กล่อง 
1. เพื่อเป็นแนวทางการท�างานให้กับคณะท�างานความปลอดภัยทางถนนระดับอ�าเภอ ลงไป

ท�างานร่วมกับคณะท�างานความปลอดภัยระดับต�าบล

2. เพื่อเป็นแนวทางกับคณะท�างานความปลอดภัยทางถนนระดับต�าบล  สามารถสร้างชุมชน

ถนนปลอดภัยได้โดยชุมชนเอง และยังทราบว่านอกเหนือจากระดับต�าบลแล้วยังมีคณะ

ท�างานความปลอดภัยทางถนนระดับอ�าเภอที่จะสามารถสนับสนุนการสร้างชุมชนถนน

ปลอดภัยได้อีกทางหนึ่ง

ในกล่องมีอะไรบ้าง และใช้อย่างไร
1. ใบน�าเสนอภาพรวม 4 ขั้นตอนการท�างานจัดการอุบัติเหตุร่วมกัน (อ�าเภอ-ต�าบล)

a. ด้านหน้า ภาพรวม 4 ขั้นตอนการท�างาน

b. ด้านหลัง ประเภทข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอุบัติเหตุ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง

ในระดับต�าบล และระดับอ�าเภอ

2. คู่มือการใช้กล่องเครื่องมือ

3. ใบงานของคณะท�างานระดับต�าบล

4. CD การวิเคราะห์สาเหตุและการจัดการความปลอดภัยทางถนน

5. เอกสารแนวทางการขับเคลื่อนกลไกศูนย์ความปลอดภัยทางถนนระดับอ�าเภอ

6. เอกสารตัวอย่างการวิเคราะห์ และการจัดการความปลอดภัยทางถนนจากพื้นที่อื่นๆ

7. เอกสาร ตัวอย่างการสื่อสารข้อมูลอุบัติเหตุในท้องถิ่นชุมชน
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เริ่มต้น
ให้ศึกษาและท�าความเข้าใจขั้นตอนการท�างานจัดการอุบัติเหตุร่วมกัน (อ�าเภอ-ต�าบล) ใน

เอกสาร A3 ด้านหน้า จะระบุ 4 ขั้นตอนการท�างานจัดการอุบัติเหตุร่วมกัน  ประกอบด้วย คือ 

1) ขั้นตอนก่อตัว 2) ขั้นตอนหาข้อมูล 3) ขั้นตอนการวิเคราะห์ 4) ขั้นตอนลงมือท�า ซึ่งจะต้อง

ศึกษาว่าแต่ละขั้นตอนประกอบด้วยกิจกรรมอะไรบ้าง รวมทั้งการให้ความส�าคัญกับการท�างาน

ร่วมกันระหว่าง ศปถ. ระดับอ�าเภอ กับ ศปถ. หรือทีมงานระดับต�าบล โดยบทบาทหน้าที่ของ 

ศปถ. ระดับอ�าเภอเป็นพี่เลี้ยงให้กับ ศปถ. หรือทีมงานอุบัติเหตุระดับต�าบล ศปถ. ระดับ

อ�าเภอจึงควรเตรียมความพร้อมโดย 1) ท�าความรู้จักโครงสร้างคณะกรรมการศูนย์อ�านวยการ

ความปลอดภัยทางถนนและภาคีเครือข่ายต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับจังหวัด ระดับอ�าเภอ 

และระดับต�าบลที่ท่านจะลงไปเป็นพี่เลี้ยง 2) ชักชวนภาคีเครือข่ายในระดับอ�าเภอ ช่วยกัน

รวบรวม ค้นหา ต้นทุนและข้อมูลด้านอุบัติเหตุทางถนนในระดับอ�าเภอ ตามระบบฐานข้อมูล

เดิมที่ท่านและเครือข่ายได้ด�าเนินการอยู่ และให้ความส�าคัญกับพื้นที่ท้องถิ่น ชุมชนที่ท่านจะ

เป็นพี่เลี้ยง 3) สะท้อนข้อมูลสถานการณ์ปัญหาในเวทีการประชุมคณะท�างานความปลอดภัย

ทางถนนระดับอ�าเภอ เป็นการชักชวนท้องถิ่น ชุมชน ร่วมกันสร้างท้องถิ่นชุมชนถนนปลอดภัย 

สนับสนุนให้ท้องถิ่น ชุมชนเกิดการจัดการข้อมูลในระดับท้องถิ่นชุมชนเพื่อน�าข้อมูลนั้นมา

วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล เพื่อค้นหาสาเหตุ หาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา



ด้านหลังของเอกสาร A3 จะท�าให้ทราบว่ามีข้อมูลอะไรบ้างที่จ�าเป็น และจะสามารถหาข้อมูลที่

เกี่ยวข้องกับงานอุบัติเหตุได้จากที่ใด และมีหน่วยงานใดบ้างที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับต�าบล และ

ระดับอ�าเภอ

การแบ่งข้อมูลโดยใช้แนวคิดปัจจัยก�าหนดสุขภาพ (Determinants of Health) ซึ่งจะช่วย

ให้ทีมงามมองสุขภาวะในแบบองค์รวม เพราะปัญหาอุบัติเหตุมีความสัมพันธ์กับสภาพ

แวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และระบบที่เกี่ยวข้อง กล่าวคือ บุคคล จะมีความ

ปลอดภัยจากอุบัติเหตุทางถนนได้ต้องมีสภาพแวดล้อม และระบบที่เกี่ยวข้อง ที่เอื้อต่อการ

สร้างความปลอดภัยทางถนน 

ในการแบ่งข้อมูลจึงแบ่งเป็น 3 ส่วนส�าคัญคือ ข้อมูลปัจเจกบุคคล ข้อมูลสภาพแวดล้อม 

(กายภาพ และสังคม) และระบบที่เกี่ยวข้อง 



ขั้นด�าเนินงาน ทีมงานหรือคณะท�างานความปลอดภัยทางถนนระดับต�าบล

ขั้นตอนที่ 1 ก่อตัว
ใบงานที่ 1.1 เช็คความพร้อมระดับท้องถิ่น 

เพื่อเช็คความพร้อมด้านต่าง ๆ  ระดับท้องถิ่นก่อนเริ่มด�าเนินงาน 

โดยตรวจสอบความพร้อมด้านคน เพื่อท�าให้เห็นว่าขณะนี้ในทีมงานมี

ใครบ้าง โดยท�าเครื่องหมาย ใน และหากองค์ประกอบคนไม่ครบ

ส�าหรับการวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาให้ชักชวนคนมาเพิ่ม 

จากนั้นให้ท�าการพูดคุยแลกเปลี่ยนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ก่อนเริ่มการ

ท�างาน ประเด็นส�าคัญในการชวนพูดชวนคุยคือ 1) บทบาทหน้าที่หลักของแต่ละคนและ

แผนการด�าเนินงาน ณ ปัจจุบัน 2) ความจ�าเป็นของค�าสั่งแต่งตั้งเพื่อเป็นกลไกในการจัดการ

อุบัติเหตุ 3) ข้อจ�ากัดของกฎหมายหรือมาตรการชุมชน 4) ทีมงานมีช่องทางการสื่อสาร

อย่างไร 

ล�าดับต่อไปให้ตรวจสอบข้อมูลที่มีอยู่ในระดับต�าบล โดยท�าเครื่องหมายใน เพื่อ

ทราบว่าท้องถิ่นของท่านมีข้อมูลอะไรบ้าง และหากมีข้อสงสัยว่าข้อมูลที่มีอยู่นั้นครบถ้วน 

เพียงพอหรือไม่ และจะหาข้อมูลเพิ่มเติมจากที่ใดให้ศึกษาได้จากเอกสาร A3 ด้านหลัง  เมื่อ

ทราบต้นทุนการท�างานอุบัติเหตุระดับท้องถิ่นแล้ว จะต้องทบทวนการท�างานของคณะท�างาน

ที่ผ่านมาเพื่อท�าให้ทราบพัฒนาการการท�างานเป็นทีมก่อน-หลังการท�างาน โดยใช้

ใบงานที่ 1.2 ทบทวนการท�างานของคณะท�างาน 

โดยให้คณะท�างานพูดคุยกันก่อนเริ่มท�างานว่าที่ผ่านมาเรามีการท�างาน

เรื่องอุบัติเหตุร่วมกันเป็นทีมในมิติต่าง ๆ  หรือไม่ อย่างไร แต่ละมิติ ในทีม

ตกลงกันว่าจะคะแนนก่อนเริ่มท�างานเท่าไร ซึ่งมีทั้งหมด 8 มิติ ๆ  ละ 0 ถึง 

10 คะแนน จากนั้นให้ลากเส้นปะส�าหรับการทบทวนตนเองก่อนเริ่มด�าเนิน

งาน ในขั้นตอนนี้ให้ท�าเฉพาะส่วนที่เป็นใยแมงมุม



ขั้นตอนที่ 2 หาข้อมูล  

ใบงานที่ 2.1 รวบรวมข้อมูลที่มีในระดับท้องถิ่น

รวบรวมข้อมูลความสูญเสียจากอุบัติเหตุตามกลุ่มวัยโดยให้ลงพื้นที่

และวาดแผนที่ท้องถิ่นชุมชนร่วมกันระหว่างคณะท�างานกับชุมชน จากนั้น

ช่วยกันระบุต�าแหน่งของสถานที่ส�าคัญๆ และให้ระบุจุดที่เกิดอุบัติเหตุโดย

ให้ติดสติกเกอร์สีหรือแต้มสีลงบนแผนที่ จากนั้นให้พูดคุยร่วมกันว่า

บริเวณจุดเกิดเหตุใด ที่พบความถี่และความรุนแรงของอุบัติเหตุ และเกิด

กับกลุ่มวัยใดมากที่สุด (สามารถหาข้อมูลกลุ่มวัยที่ประสบอุบัติเหตุได้เพิ่มเติมที่ ศปถ. ระดับ

อ�าเภอ) บริเวณจุดเกิดเหตุนั้นมีใคร หรือหน่วยงานใดที่เกี่ยวข้อง เช่น บริเวณจุดเกิดเหตุเป็น

หน้าโรงเรียน คนที่เกี่ยวข้อง คือ ผู้บริหาร/บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง นักเรียน  หรือ

บริเวณจุดเกิดเหตุเป็นโรงงานอุตสาหกรรม ผู้เกี่ยวข้อง คือ ผู้บริหารสถานประกอบการ 

พนักงานในโรงงานพูดคุยเพื่อจะได้ทราบว่าจะชวนใครมาร่วมท�างานเพิ่มเติมเพื่อการกัน

ป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุของท้องถิ่นชุมชน

ใบงานที่ 2.2 วิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูลเดิม

รวบรวมข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนระดับท้องถิ่นเพื่อให้เห็นปัญหา

ได้ชัดเจนมากขึ้น โดยใช้ข้อมูลอุบัติเหตุในช่วง 1 ปีกรอกข้อมูลลง

ตามช่องที่ก�าหนดไว้ ศปถ.ระดับอ�าเภอ ควรเป็นพี่เลี้ยงและช่วยทีม

ท้องถิ่นจัดท�าข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน จากนั้น

ให้เลือกกลุ่มวัยที่พบขนาดของปัญหามากที่สุด 3 ล�าดับแรก เพื่อน�ามาพูดคุยกันในคณะ

ท�างานว่าจะน�าปัญหาของกลุ่มวัยใดมาจัดการ

ใบงานที่ 2.3 เลือกกลุ่มวัยเพื่อหาโครงสร้างของปัญหา

 โดยให้กรอกกลุ่มวัยที่เลือกจ�านวน 3 กลุ่ม และเขียนสรุปอุบัติเหตุที่

เกิดขึ้นของแต่ละกลุ่มวัย ๆ  นั้น มีพฤติกรรมอย่างไรที่ท�าให้เกิดอุบัติเหตุ 

เกิดขึ้นเมื่อไร ที่ไหน และลักษณะการชนเป็นอย่างไร เพื่อท�าให้เห็นภาพของ

การเกิดอุบัติเหตุ และจะได้น�าข้อมูลไปใช้วิเคราะห์สาเหตุและแนวทางการ

แก้ไข



ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์
ใบงานที ่3.1 ใบงานช่วยวเิคราะห์สาเหตุ และผลกระทบของการเกดิอบุตัเิหตุ

ก่อนที่จะวิเคราะห์สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในท้องถิ่นชุมชนของ

ตนเอง  ให้ศึกษาเอกสารตัวอย่างการวิเคราะห์ปัญหาจากพื้นที่อื่น เพื่อให้

เห็นเหตุแง่มุมการมองปัญหาและการแก้ไขปัญหาที่หลากหลาย โดยให้

เลือกกลุ่มวัยที่เกิดอุบัติเหตุใบงานที่ 2.3 มาเป็น Case ในการวิเคราะห์

ผลกระทบและสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ แล้วกรอกข้อมูลในช่องกลาง

ของใบงาน (เกิดอุบัติเหตุกับใคร) จากนั้นให้วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเกิดอุบัติเหตุ

ของกลุ่มวัยนั้น และวิเคราะห์สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุของกลุ่มวัยที่เลือก

Tip การวิเคราะห์สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ ควรวิเคราะห์สาเหตุให้ครบทุกด้านตามที่

ก�าหนด เพื่อจะหาแนวทางการป้องกัน/แก้ไขอุบัติเหตุได้ครบในทุกมิติ

ใบงานที่ 3.2  ใบงานชวนคิดวิธีการแก้ไขปัญหา 

โดยแยกตามสาเหตุของปัญหาเพื่อหาแนวทางการแก้ไขอุบัติเหตุทาง

ถนนได้อย่างตรงจุด ประเด็นที่ต้องช่วยกันวิเคราะห์คือ 1. ใครท�าอะไรไว้

บ้างแล้ว หรือใครท�าอะไรอยู่ 2. เป้าหมายที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคต 3. 

การจัดการที่สาเหตุของปัญหาจะท�าอย่างไรให้ดีขึ้น ให้แบ่งการจัดการเป็น 

3 ระยะ (สั้น กลาง ยาว) โดยให้น�าผลการประเมินศักยภาพทีม (ใบงานที่ 

1.2) มาเป็นข้อมูลประกอบในการพัฒนาศักยภาพทีมในการจัดการปัญหา 

4. ปัญหา อุปสรรคที่จะเกิดขึ้นมีอะไรบ้าง 5. ใครบ้างที่เกี่ยวข้องหรือเจ้าของพื้นที่ ที่จะช่วย

แก้ไขอุปสรรคได้

Tip หากพบว่าผู้ที่เกี่ยวข้องและเจ้าของพื้นที่ไม่ได้อยู่ในคณะท�างาน ให้คณะท�างานไป

ชักชวนมาร่วมกันด�าเนินงานแก้ไขอุบัติเหตุ โดยอาจจะใช้วิธีการให้ข้อมูล หรือเล่าเรื่องการ

เกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ สามารถศึกษาตัวอย่างการสื่อสารข้อมูลอุบัติเหตุในท้องถิ่นชุมชนได้ใน

เอกสารเพิ่มเติม

ใบงานที่ 3.3 ใบก�าหนดกิจกรรมการท�างานร่วมกัน

โดยให้เขียนกิจกรรมที่สอดคล้องกับเป้าหมายที่อยากเห็น พร้อมทั้งระบุ

หลักฐานความส�าเร็จที่จะเกิดขึ้นเมื่อท�ากิจกรรมเพื่อก�าหนดหน้าที่ร่วมกัน 

และสิ่งใดที่คณะท�างานระดับต�าบลด�าเนินการเองไม่ได้ให้เขียนกิจกรรมที่จะ

ส่งงานให้ระดับอ�าเภอด�าเนินงานต่อ 



ท้องถิ่นชุมชนถนนปลอดภัย
คู่มือร่วมจัดการ

อำเภอ - - ตำบล

ขั้นตอนที่ 4 ลงมือ 
ตามกิจกรรมที่ก�าหนดไว้ใน ใบงานที่ 3.3 จนครบทุกกิจกรรม และ

ตรวจสอบหลักฐานความส�าเร็จตามที่ระบุไว้ในใบงาน จากนั้นให้ทีมงาน

กลับไปใช้

ใบงานที่ 1.2 เพื่อทบทวนการท�างานของคณะท�างาน เพื่อตรวจสอบ

ความก้าวหน้าของการด�าเนินงานของคณะท�างานควรแลกเปลี่ยนและให้

ข้อมูลที่เป็นจริงเพื่อน�าไปสู่การพัฒนาการท�างานของคณะท�างานให้ดีขึ้น  

ซึ่งจะต้องท�าทั้งในส่วนที่เป็นใยแมงมุม ค�าถามส�าคัญคือ 1) คดิว่าการเกดิ

ทมีหรอืการท�างานเป็นทีมช่วยให้ปัญหาอบัุตเิหตลุดลงหรอืไม่ อย่างไร 2) 

เลอืกประเดน็ท่ีสนใจเพ่ือน�ามาพฒันาต่อยอดและปรบัปรงุการท�างานให้ดขีึน้


