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หลักการและเหตุผล 
  ด้วยเขตเทศบาลต าบลรูสะมิแล มีถนนสายส าคัญหลายสาย เช่นถนนสายหนองจิก ถนนสาย
เจริญประดิษฐ์ และถนนสายโรงเหล้า ข บางเส้นทางมีการจราจรหนาแน่น และในช่วงเทศกาลส าคัญต่างๆ ซึ่ง
เป็นช่วงที่ประชาชนได้ใช้รถใช้ถนนในการเดินทางกลับภูมิล าเนาและเดินทางท่องเที่ยวไปยังที่ต่างๆ การเยี่ยม
ญาติพ่ีน้องและจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุ สูงกว่าช่วงปกติ ก่อให้เกิดความสูญเสียชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนจ านวนมาก 
                       เทศบาลต าบลรูสะมิแล อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี พิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้ด าเนินงาน
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ สามารถลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนลงได้ และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล เทศบาลต าบล
รูสะมิแล จึงจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพ่ือให้พ้ืนที่ต าบล              
รูสะมิแลมีมาตรการ/แนวทางการด าเนินงานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีเป้าหมายที่ส าคัญ คือ เพ่ือการ
ป้องกัน และลดจ านวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน เพ่ิมความปลอดภัย ลดการเสียชีวิตของประชาชน
เป็นอันดับแรก 
 
วัตถุประสงค์ 
   ๑.เพ่ือให้การด าเนินการงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
ในพ้ืนที่ต าบลรูสะมิแล อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี มีเป้าหมายและแนวทางการด าเนินงานที่สามารถลดปัจจัย
เสี่ยงที่เป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                      ๒. เพ่ือใช้เป็นเอกสารประกอบในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
                      ๓. เพ่ือให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเกิดจิตส านึกและตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 
                      ๔. ลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุทางถนน 
                      ๕. เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตพ้ืนที่
ต าบลรูสะมิแล อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 
                       ๖. เพ่ือเป็นแนวทางในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลรูสะมิ
แลประจ าปี ๒๕๕๗ ของเทศบาลต าบลรูสะมิแล อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ตลอดจนการสรุปผลการ
ปฏิบัติงานเพื่อน าไปพัฒนาการปฏิบัติงานในปีถัดไป 
 
 
 
          /ปัจจัยเสี่ยง... 
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ปัจจัยเสี่ยง 
   ๑) ปัจจัยด้านคน 
                                -  ความสามารถในการขับขี่ยานพาหนะลดลงเนื่องจาการดื่มสุราของมึนเมาหรือ
การใช้สารเสพติด ท าให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูงกว่าผู้ขับขี่ที่ปฏิบัติตามกฎจราจร เนื่องจากไม่
สามารถครองสติและบังคับยานพาหนะได้ ท าให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย 
    -   สภาพร่างกายไม่พร้อมในการควบคุมรถเนื่องจากสภาพร่างกายอ่อนเพลียจาการ
ขับรถเป็นเวลานานและการพักผ่อนไม่เพียงพอ มีโอกาสหลับในหรือตัดสินใจของผู้ขับขี่ช้าลง 
                                 -  ผู้ขับขี่ยานพาหนะมีพฤติกรรมเสี่ยงในการใช้รถใช้ถนน และการไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมายจราจร เกี่ยวกับสัญญาณไฟจราจร ป้ายจราจร และเครื่องหมายจราจร 
                                 -  ความประมาทเลินเล่อขงผู้ขับข่ียานพาหนะ และผู้ใช้เส้นทาง 
   ๒) ปัจจัยด้านยานพาหนะ 
                                 -  ขาดความพร้อมด้านอุปกรณ์พ้ืนฐานในยานยนต์ คือความสมบูรณ์ของอุปกรณ์
ยานพาหนะท่ีพร้อมใช้งานได้อย่างเหมาะสม 
                                 -  ขาดความพร้อมด้านอุปกรณ์ความปลอดภัยคืออุปกรณ์ที่ช่วยป้องกันหรือลด
ความรุนแรงในขณะเกิดอุบัติเหตุลง เพ่ือความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้โดยสาร  
                                 -  การปรับแต่งสภาพยานพาหนะ คือยานพาหนะที่มีการดัดแปลงและใช้งานผิด
ประเภทส่งผลต่อประสิทธิภาพ และมาตรฐานความปลอดภัยของยานพาหนะ อันอาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุ ได้
   ๓) ปัจจัยด้านถนน 
                                 -  สภาพสายทางคับแคบแต่มีการจราจรที่หนาแน่นเนื่องจากการเดินทางท่องเที่ยว
ไปยังแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดที่เป็นจุดสนใจของนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวในช่วงเวลาเดียวกัน 
ตลอดรวมถึงการใช้ความเร็วในการเดินให้เข้าถึงจุดท่องเที่ยวเพื่อให้ได้มากที่สุดในระยะเวลาที่จ ากัดหรือในหนึ่ง
วัน 
    -  อุปกรณ์ควบคุมการจราจร คือ เครื่องหมายจราจร ป้ายจราจร สัญญาณไฟจราจร 
มีสภาพไม่สมบูรณ์ และมีการติดตั้งในต าแหน่งที่ไม่เหมาะสมหรือมองเห็นได้ไม่ชัดเจน ทางร่วมแยกไม่มี
สัญญาณไฟกระพริบ 
    -  ลักษณะทางกายภาพของถนนไม่สมบูรณ์ เช่นมีการก่อสร้างถนนใหม่ การ
ซ่อมแซม ถนนเดิมที่ช ารุดยังไม่เสร็จเรียบร้อยเป็นสิ่งกีดขวางการจราจร ป้ายโฆษณาท่ีปิดบังทัศนะวิสัยของการ
มองเห็นผิวถนนด้านหน้า ต้นไม้/วัชพืช สองข้างทางรกครึ้มและหรือลุกล้ าเข้ามาบนผิวทาง หรือผิวทาง/ไหล่
ทางช ารุดเป็นหลุมเป็นบ่อ 
 
 
 
 
                                                 /ปัจจัยด้าน...  
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    ๔) ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการเกิดอุบัติเหตุทางถนน 
    -  ไฟฟ้าส่องสว่างเพ่ือให้แสงสว่างแก่ผู้ขับขี่ในเวลากลางคืน ช ารุด และไม่พอเพียง
ส าหรับการมองเห็นคนหรือสัตว์เดินข้ามถนน 
                                  -  อุปสรรคทางธรรมชาติ ลักษณะภูมิอากาศและทัศนะวิสัยที่ไม่ดีท าให้ผู้ขับขี่มีขีด
ความสามารถลดลง และอาจส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ 
                                 -  สิ่งกีดขวางตกหล่นบนช่องทางจราจร ส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
ได ้
   -  มีสัตว์เลี้ยงวิ่งเล่นหรือเดินผ่านหรือร่วมใช้ทาง 

เป้าหมายการด าเนินการ 
  ลดจ านวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน จ านวนผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บ (Aamit) 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ให้ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
 
มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจ าปีงบประมาณ 2560                      

  การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ของเทศบาลต าบลรูสะมิ
แล อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
อย่างเคร่งครัด เข้มงวดและจิงจัง โดยน ามาตรการเน้นหนักซึ่งเป็นวิธีการหรือข้อก าหนดที่ส าคัญในการป้องกัน
แก้ไขปัญหาและลดอุบัติเหตุทางถนนประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ซึ่งจะน าไปสู่ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 
โดยให้ด าเนินงานตามมาตรการเน้นหนัก ดังนี้ 

    ๑. มาตรการด้านบริหารจัดการ 
       - ให้ผู้บริหารเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบในการบริหารจัดการ ด้านการจัดท า
แผนปฏิบัติการและงบประมาณ การรายงานข้อมูลผลการปฏิบัติงาน การตรวจติดตามการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจนเพ่ือเป็นการให้การปฏิบัติงาน 
และติดตามประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบได้ 

                        ๒. มาตรการดา้นการบงัคับใชก้ฎหมาย 
                            - ให้มีการจัดตั้งจุดตรวจ/ด่านตรวจร่วม/จุดบริการประชุมชน โดยมีเจ้าหน้าที่สาย
ตรวจช่วงเทศกาลส าคัญ เช่นปีใหม่ สงกรานต์ โดยมีผู้บริหารท้องถิ่น อาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่ เพ่ือเป็นการ
ป้องกันและปราบปรามการฝ่าฝืนหรือการกระท าผิด ตาม มาตรการ ๓ ม. ๑. ม. (เมาไม่ขับ,ไม่สวมหมวกนิรภัย
,มอเตอร์ไซค์ปลอดภัย) ๒. ข.(ไม่มีใบอนุญาตขับขี่,ไม่รัดรัดเข็มขัดนิรภัย) ๓. ม. (ไม่ขับรถเร็ว) รวมทั้งการแซง
ในที่คับขัน ขับข่ีย้อนศร ขับข่ีรถย้อนศร ขับข่ีฝ่าสัญญาณไฟแดง และใช้โทรศัพท์ในขณะขับรถ 
   - ให้เน้นหนักในเรื่องพฤติกรรมเสี่ยงหลัก ๓ เรื่อง ได้แก่ ความเร็ว เมาสุรา ไม่สวม
หมวกนิรภัย ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน 

 
           /ให้ความส าคัญ... 
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   - ให้ความส าคัญกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะมากขึ้น ได้แก่ รถจักรยานยนต์ (เป็นอันดับ
หนึ่งของอุบัติเหตุ) รถปิกอัพที่บรรทุกคนโดยสารในกระบะท้าย (ใช้ความเร็วสูงเกิดอุบัติเหตุรุนแรง) รถตู้และ
โดยสารไม่ประจ าทาง (ไม่ช านาญเส้นทางและใช้ความเร็ว) 
   - ให้ใช้มาตรการควบคุมทางสังคมในพ้ืนที่ชุมชน หมู่บ้าน โดยกานการจัดตั้งจุดสกัด
ประจ าชุมชน/หมู่บ้าน 

   ๓. มาตรการดา้นวิศวกรรมจราจร 
   เร่งรัดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างซ่อมแซมถนนที่ช ารุด หากการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ ขอ
ความร่วมมือให้ผู้รับเหมาก่อสร้างหยุดการซ่อมแซมชั่วคราวในช่วงเทศกาลส าคัญ และติดตั้งป้ายและสัญญาณ
ไฟเตือนให้มองเห็นอย่างชัดเจน รวมถึงการตัดหญ้า ก าจัดวัชพืชริมถนน ไหล่ทางให้สะอาด และป้องกันการเผา
หญ้าริมถนนไหล่ทาง และจัดระบบป้ายโฆษณาไม่ให้บดบังวิสัยทัศน์ในการขับขี่ยานพาหนะ 

   ๔. มาตรการดา้นประชาสัมพนัธ์ 
 ด าเนินการปรับปรุงด้านประชาสัมพันธ์ตามแผนการด าเนินการฯ โดยประชาสัมพันธ์

ตามหอกระจายข่าว ของเทศบาลต าบลรูสะมิแล 
๕. มาตรการด้านการแพทย์ฉุกเฉินและกู้ชีพ 

                                 ให้เทศบาลต าบลรูสะมิแล อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี และโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพประจ าต าบล เตรียมความพร้อมด้านความช่วยเหลือ กู้ชีพ การจัดเตรียมความพร้อมประสานงาน
หน่วยกู้ภัย ทั้งด้านบุคลากร เครื่องมือ และวัสดุอุปกรณ์ การสั่งการ ระบบการติดต่อสื่อสาร และการ
ประสานงานกับมูลนิธิ อาสาสมัคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

การประสานการปฏิบัติ 
   ๑) ให้งานป้องและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลต าบลรูสะมิแล บูรณาการ
แผนปฏิบัติการทั้งด้านอัตราก าลัง ภารกิจ งบประมาณ และการรณรงค์ ให้สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ 
ห้วงเวลาและสภาพพ้ืนที่ของแต่ละพ้ืนที่ 
   ๒) การตรวจติดตามการปฏิบัติงาน เพ่ือบูรณาการณ์การตรวจเยี่ยม หรือติดตามผู้
ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเทศกาลส าคัญ  
   ๓) หากมีประเด็นหรือเหตุการณ์ส าคัญระหว่างการด าเนินการในพ้ืนที่ ให้รายงาน
นายกเทศมนตรีต าบลรูสะมิแล ทราบโดยเร่งด่วนโดยผ่านตามสายบังคับบัญชา 

ตัวชี้วัด 
   ๑) จ านวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ จ านวนผู้เสียชีวิต และจ านวนผู้ได้รับบาดเจ็บ 
(Admit) ในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ เปรียบเทียบกับปีถัดไป 
   ๒) ปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนไดรับการแก้ไข 
 
          /การติดต่อ... 
 
 



กองอ ำนวยกำรป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัยจังหวดั

ปัตตำนี 
โทร.๐๗๓-๓๓๗๑๔๕ 

 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 

ต าบลรูสะมิแล 

๐๗๓-๔๙๑๓๒๖ 
โรงพยำบำลปัตตำนี 
โทร.๐๗๓-๓๔๙๒๖๐ 
ข่ำยวิทยุ ๑๕๕.๖๗๕ 

อาสาสมัครกู้ชีพสันต ิ
๐๗๓-๗๑๐๑๖๗ 

ข่ายวิทยุ ๑๕๕.๖๗๕ 

สถานีต ารวจภธูรเมือง
ปัตตาน ี

โทร.๐๗๓-๔๖๐๒๙๗ 

ขา่ยสือ่สาร ๑๕๓.๔๕๐ 

กำรไฟฟ้ำปัตตำนี 
โทร.๐๗๓-๔๖๐๒๙๗ 

กองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัย  
ทม.ปัตตำนี 

 โทร.๐๗๓-๓๓๔๓๓๓ 
ข่ำยวทิยุ ๑๖๒.๕๕๐ 

 

กองอ ำนวยกำรกำรป้องกันและ
บรรเทำ สำธำรณภัย อบต.บำนำ 

โทร. ๐๗๓-๔๑๔๒๙๑ 
ข่ำยวิทยุ ๑๖๒.๕๕๐(ศูนย์ชบำ) 
 

กองอ ำนวยกำรป้องกันและ
บรรเทำสำธำรภัย 

อ ำเภอเมืองปัตตำนี 
๐๗๓-๓๔๙๐๑๕ 
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การตดิตอ่สื่อสาร  
   ๑) ช่องทางการติดต่อสื่อสาร แลวิ ทยุ เป็นหลัก รายละเอียดตามข่ายการ
ติดต่อสื่อสารที่แนบ 
   ๒) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลต าบลรูสะมิแล อ าเภอเมือง จังหวัด
ปัตตานี ๑๘๘/๑๔๑ หมู่ที๖่ ต าบลรูสะมิแล อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 
   ๓) โทรสายด่วนอุบัติเหตุฉุกเฉิน ๑๖๖๙  
 

ข่ายการตดิตอ่สื่อสาร ประกอบแผนป้องกนั และลดอบุตัเิหตุทางถนนประจ าป ี๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กองอ ำนวยกำรกำรป้องกันและบรรเทำ      

สำธำรณภัย ทต.รูสะมิแล 
โทร. ๐๗๓-๔๖๐๑๘๘ 

ข่ำยวทิยุ ๑๖๒.๕๕๐(ศูนย์เก้ำสน) 


