
สถานีต ารวจภธูรกมลาไสย 

ต ารวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ต ารวจภูธรภาค ๔ 



เขตพื้นที่รับผิดชอบ 
เนื้อที่ ๓๒๕.๕๘ ตร.กม. 
จ ำนวน ๘ ต ำบล   ๑๑๑ 
หมู่บ้ำน 

ประชำกร ๖๙,๗๐๐ คน  

๕ เทศบำลต ำบล  ๕ อบต. 

ภูมิประเทศเป็นที่รำบลุม่
เหมำะแก่กำรเพำะปลูกท ำ
กำรเกษตร 



ต ำบลกมลำไสย  
มีเนื้อที่ ๔๐ ตร.กม. 
จ ำนวน ๑๘ หมู่บ้ำน 

ประชำกร ๑๕,๐๙๓  คน 

ต ำบลโคกสมบูรณ์ 
มีเนื้อที่ ๑๘.๙๐ ตร.กม. 
จ ำนวน ๙ หมู่บ้ำน

ประชำกร ๕,๕๖๖  คน 

ต ำบลหลักเมือง 
มีเนื้อที่ ๓๘.๒๒ ตร.กม. 
จ ำนวน ๑๔ หมู่บ้ำน
ประชำกร ๖,๐๕๔  คน 

ต ำบลโพนงำม  
มีเนื้อที่ ๔๘.๘๖ ตร.กม. 
จ ำนวน ๑๓ หมู่บ้ำน
ประชำกร ๗,๙๑๑  คน 

ข้อมูลต าบลในพื้นที่ 



ต ำบลดงลงิ 
มีเนื้อที่ ๓๙.๕ ตร.กม. 
จ ำนวน ๑๗ หมู่บ้ำน

ประชำกร ๑๐,๕๐๓ คน 

ต ำบลธัญญำ 
มีเนื้อที่ ๒๒.๔๐ ตร.กม. 
จ ำนวน ๑๕ หมู่บ้ำน
ประชำกร ๖,๒๑๕  คน 

ต ำบลเจ้ำท่ำ 
มีเนื้อที่ ๔๑ ตร.กม. 
จ ำนวน ๑๖ หมู่บ้ำน
ประชำกร ๘,๓๓๓ คน 

ต ำบลหนองแปน  
มีเนื้อที่ ๓๑.๐๕ ตร.กม. 
จ ำนวน ๙ หมู่บ้ำน

ประชำกร ๖,๘๗๘ คน 

ข้อมูลต าบลในพื้นที่ 



เขตพื้นที่ติดต่อ 
ทิศเหนือ - อ.เมืองกำฬสินธุ์ 

ทิศตะวันตก – อ.ฆ้องชัย 

ทิศใต้ –อ.จังหำร จว.ร้อยเอ็ด 

ทิศตะวันออก – อ.ร่องค ำ 

เหนือ 

ใต้ 

ออก ตก 



เส้นทางคมนาคม 
ทล ๒๑๔ กำฬสินธุ์–ร้อยเอ็ด 
ทล ๒๑๑๖ ยำงตลำด-โพนทอง 
ทล ๒๓๖๗ กมลำไสย-สำรคำม 

ทล.ชนบท บ้ำนสีถำน-ท่ำกลำง 
ทล.ชนบท ฟำกปำว-นำเรียง-
ร่องค ำ 
ทล.ชนบท บ้ำนโจด-หนองต ุ

ถนนสำยต่ำงๆ ท่ีอยู่ในควำม
รับผิดชอบของเทศบำล อบต.
และหน่วยงำนอ่ืนๆ 



การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบ 
เทศบำลต ำบล  ๕ แห่ง ประกอบด้วย 

๑. ทต.กมลำไสย ต้ังอยู่ท่ีหมู่ ๓ ต.หลักเมือง 
๒. ทต.ธัญญำ ต้ังอยู่ท่ี หมู่ ๙ ต.ธัญญำ 
๓. ทต.หนองแปน ต้ังอยู่ท่ีหมู่ ๑ ต.หนองแปน 
๔. ทต.ดงลิง ต้ังอยู่ท่ี หมู่ท่ี ๑๓ ต.ดงลิง 
๕. ทต.หลักเมือง ต้ังอยู่ท่ี หมู่ ๑๔ ต.หลักเมือง 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ๕ แห่ง ประกอบด้วย 
๑. อบต.กมลำไสย ต้ังอยู่ท่ีหมู่ ๒ ต.กมลำไสย 
๒. อบต.ธัญญำ ต้ังอยู่ท่ี หมู่ ๑๕ ต.ธัญญำ 
๓. อบต.โคกสมบูรณ์ ต้ังอยู่หมู่ ๑ ต.โคกสมบูรณ์ 
๔. อบต.เจ้ำท่ำ ต้ังอยู่ท่ี หมู่ท่ี ๖ ต.เจ้ำท่ำ 
๕. อบต.โพนงำม ต้ังอยู่ท่ี หมู่ ๒ ต.โพนงำม 



งานจราจร 
สภ.กมลาไสย 



สถานภาพก าลังพล งานจราจร 
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อัตราอนุ าต บรรจุจรงิ ป ิบัติงานจริง ช่วยรารการ

สั  าบัตร
ปร ทวน
รวมทัง้หมด

(บรรจุจริง สั  าบัตร 53 ปี จ านวน 2 นาย) 



สถานภาพก าลังพล งานจราจร 

พ.ต.ท.เมฆินทร์ ภูอำภรณ์ 
สวป.สภ.กมลำไสย 

ร.ต.ท.ปฏิวัติ ค ำลัยวงค ์
รอง สวป.สภ.กมลำไสย 

ร.ต.ต.อภิชำต มณีจันทร์ 
รอง สวป.สภ.กมลำไสย 

ร.ต.ท.ธวัช  ดอนกระสินธ์ุ 
รอง สวป.สภ.แซงบำดำล 

ร.ต.ต.ทองทวี ศรีวรสำร 
รอง สว (จร) สภ.กมลำไสย 

ร.ต.ต.ศักด์ิดำ ครองยศ 
รอง สว (จร) สภ.กมลำไสย 

ร.ต.ต.วิจิตร ชัยปัญญำ 
รอง สวป.สภ.แซงบำดำล 



สถานภาพก าลังพล งานจราจร 

ด.ต.ยุทธศิลป์ นำใจนึก 
ผบ.หมู่ (ป.)ฯ 

ด.ต.รัศมี  วิเชียรฉำย 
ผบ.หมู่ (ป.)ฯ 

ด.ต.มงคล  เฝือค ำ 
ผบ.หมู่(ป.)ฯ 

ด.ต.ธรพรรธ์น กมลมิตร 
ผบ.หมู่ (ป.)ฯ 

ด.ต.ไกรนุชิต  ภูละมุล 
ผบ.หมู่ (จร.)ฯ 

ด.ต.อนุชิต  แฉล้มขันธ์ 
ผบ.หมู่ (สส.)ฯ 

ด.ต.สมบัติ  โชติญำโณ 
ผบ.หมู่ (ป.)ฯ 

ด.ต.ชัชวำล  ทิมี 
ผบ.หมู่ (ป.)ฯ 

ด.ต.สุนทร  อัดโดดดร 
ผบ.หมู่ (ป.)ฯ 

ด.ต.สุดใจ  ศรีชัยชิต 
ผบ.หมู่ (จร.)ฯ 



สถานภาพก าลังพล งานจราจร 

ด.ต.วิโรจน์  ถินมนัด 
ผบ.หมู่ (ป.)ฯ 

ด.ต.ศรชัย  สุจิตตกุล 
ผบ.หมู่ (ป.)ฯ 

ด.ต.สุริยเดช  มหำนำม 
ผบ.หมู่ (สส.)ฯ 

ด.ต.อดิศักด์ิ  ยะไวทย ์
ผบ.หมู่ (ป.)ฯ 

ด.ต.โชคภักดี ใจเมตตำ 
ผบ.หมู่ (จร.)ฯ 

ด.ต.พลพิช  โยคะสิงห์ 
ผบ.หมู่ (ป.)ฯ 

ด.ต.ณรงค์  มำตรำ 
ผบ.หมู่ (ป.)ฯ 

ด.ต.มนตรี  ธำนีวรรณ 
ผบ.หมู่ (จร.)ฯ 



อ านาจหน้าที่ต ารวจจราจร 

๑.  การลดอุบัติเหตุจราจร 
๒.  การจัดการจราจรให้มีความส ดวก รวดเร็ว ปลอดภัย 
๓.  การบังคับใช้กฎหมายด้านการจราจร 



๑.  การลดอุบัติเหตุจราจร 
มีการจัดท าแผนป ิบัติการ เพื่อก าหนดแนวทางมาตรการในการป บิัติ 

๑.แผนพัฒนาการจัดการจราจร ปร จ าปีงบปร มาณ  ๒๕๖๐  
๒. แผนป ิบัติการป้องกันอบุัตเิหตุหมู่ ปร จ าปีงบปร มาณ ๒๕๖๐ 
๓. แผนป ิบัติการป้องกันอบุัตเิหตุทางถนน ปร จ าปีงบปร มาณ ๒๕๖๐ 



สถิติการเกิดอุบัติเหตุจราจร 
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สถิติคดีที่ พงส.ฯ รับไว้เป็นส านวนการสอบสวน 
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๑.การเกบ็ข้อมูลสภาพถนน 
การเกบ็สถิติการเกิดอุบติัเหตุ 

ห้วงก่อนด าเนินการ ห้วงระหว่างด าเนินการ 

ส.ค.57 - เม.ย.58 ส.ค.58 - เม.ย.59 

สถิติอุบติัเหตุ  ไม่มี สถิติอุบติัเหตุ ไม่มี 



การเกบ็พฤติกรรมการขบั
ข่ี 



การเกบ็พฤตกิรรมการจอดรถ 



การเกบ็พฤติกรรมการตดิป้ายโฆษณา 



การเกบ็ข้อมูลสภาพทางข้าม 

สภาพก่อนการด าเนินการแกไ้ขปรับปรุง 

สภาพก่อนการด าเนินการแกไ้ขปรับปรุง 



การเกบ็ข้อมูลสภาพทางข้าม 
สภาพหลงัการด าเนินการแกไ้ขปรับปรุง 

สภาพหลงัการด าเนินการแกไ้ขปรับปรุง 



การเกบ็ข้อมูลภูมิทศัน์สองข้างทาง 



๒.การประชาสัมพนัธ์ 



ป้ายประชาสัมพนัธ์ 



 แจ้งในที่ประชุมส่วนราชการ 



รถแห่กระจายเสียง 



 เสียงตามสายของชุมชน 



ประชาสมัพนัธ์ทางสถานีวิทยคุลื่น 107.25   

สถานีวทิยุ 



 โรงเรียน (เสวนา 5 นาทีหน้าเสา
ธง) 



แผ่นพบั/ใบปลวิ 



เสียงตามสายตลาดนัด ตลาดสด 

















 















๕.การมีส่วนร่วมกวดขนัวนัิยจราจร 

ของอาสาสมคัรจราจร 



 นักเรียน/นักศึกษา 



อาสาสมัครต ารวจ  



 อาสาสมัครป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือน 



ห้างร้านร่วมสนับสนุนอุปกรณ์ 

ห้างหุ้นส่วนจ ากดัแสงตาวนัลสิซ่ิง สาขากมลาไสย 



ห้างร้านร่วมสนับสนุนอุปกรณ์ 



ห้างร้านร่วมสนับสนุนอุปกรณ์ 



๖.การมีส่ิงอ านวยความสะดวก 

ความปลอดภยั 

มีกล้อง CCTV บนถนนต้นแบบ/จุดเส่ียง 



มีกล้อง CCTV บนถนนต้นแบบ/จุดเส่ียง 



มีนวตักรรมช่วยรณรงค์ ป้องกนัอุบัติเหตุ 



มีนวตักรรมช่วยรณรงค์ ป้องกนัอุบัติเหตุ 



มีนวตักรรมช่วยรณรงค์ ป้องกนัอุบัติเหตุ 

แจกหมวกกนัน๊อคตามโครงการ เจอ จับ แจก 



มีป้ายเตือนก่อนถงึจุดตรวจ 





มีการอบรมวนัิยจราจรให้กบัผู้ขบัขี่
รถรับส่งนักเรียน 



มีการเชิญเจ้าของร้านค้าท าป้ายร่วม
โครงการถนนต้นแบบ 



๒. การจัดการจราจรให้มีความส ดวก รวดเร็ว ปลอดภัย 
จุดบริการด้านการจราจรในพ้ืนที่จ านวน ๑๑ จุด ดังนี้ 

๑. ยกธนบุรี          ๒. แยกหน้าวัดชัยมงคล 
๓. แยกปิย มิตร    ๔. หน้าตลาดสด 
๕. แยกร่มไทร  
๖. หน้าโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บ ารุง 
๗. หน้าโรงเรียนกมลาไสย  
๘. หน้าโรงเรียนฟ้าแดดสงยาง ต.หนองแปน 
๙. หน้าโรงเรียนบ้านบ่อ  
๑๐. แยกเจ้าท่า 
๑๑. แยกไฟแดงหนองแปน 



สี่แยกฟำกปำว-ธนบุรี แยกข้ำงบ้ำนพักนำยอ ำเภอก 

สี่แยกปิยะมิตร บริเวณหน้ำตลำดโต้รุ่ง 



สี่แยกร่มไทร หน้ำโรงเรียนพิพัฒน์รำษฎร์บ ำรุง 

หน้ำโรงเรียนกมลำไสย หน้ำโรงเรียนและตลำด ทต.หนองแปน 



สี่แยกบ้ำนท่ำกลำง สี่แยกบ้ำนบ่อ 

สี่แยกหนองแปน 



๓.  การบังคับใช้กฎหมายด้านการจราจร 
อ านาจของต ารวจจราจร 

 ป.อา า 
 ป.วิอา า 
 พ.ร.บ.ที่มีโทษทางอา า 

 พ.ร.บ.จราจรทางบก ๒๕๒๒ 
 พ.ร.บ.อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

อ านาจของต ารวจ
โดยทั่วไป 

อ านาจของต ารวจ
จราจร 



68 

การให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร 

การอบรมเจ้าหน้าที่ต ารวจในสายงานจราจร 



การให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรแก่นักเรียน แล ปร ชาชน 

การอบรมแล เสริมสร้างแสวงหาความร่วมมือ
จากภาคปร ชาชน 



การตั้งจุดตรวจ จุดสกัด 

ในการด าเนินการตามกฎหมาย แผนงาน 
มาตรการ ร เบียบ ข้อบังคับ แล อื่นๆ 



สถิติคดีการเปรียบเทียบปรับตามกฎหมายจราจร 
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สถิติคดีการเปรียบเทียบปรับตามกฎหมายจราจร 
ในรอบเดือนที่ผ่านมา จ านวน ๑,๖๑๘   ราย   

 ไม่มีใบอนุญำตขับรถ     จ ำนวน  ๒๐๓  รำย 
 ใบอนุญำตขับรถสิ้นอำยุ จ ำนวน  ๒๑๘ รำย 
 ไม่แสดงส ำเนำคู่มือรถ   จ ำนวน  ๒๒๗ รำย 
 ไม่เสียภำษีประจ ำปี       จ ำนวน   ๑๙  รำย 
 ไม่แสดงเครื่องหมำยกำรเสียภำษี                  
                                     จ ำนวน   ๒๐  รำย 
 ใช้รถท่ียังไม่จดทะเบียน  จ ำนวน   ๘๐  รำย 
 เปลี่ยนแปลงตัวรถ        จ ำนวน  ๒๕๑ รำย 
 อุปกรณ์ส่วนควบไม่ครบ จ ำนวน  ๒๒๒ รำย 
 ใช้รถไม่ตรงตำมประเภท จ ำนวน  ๒๖  รำย 

 ไม่บันทึกรำยกำรในสมุดคู่มือรถ  
                                       จ ำนวน  ๓๐   รำย 

 ไม่ติดแผ่นป้ำยทะเบียน   จ ำนวน  ๑๕   รำย 
 ไม่สวมหมวกนิรภัย        จ ำนวน  ๑๐๓ รำย 
 ไม่แสดงใบอนุญำตขับรถ จ ำนวน  ๑๒๘ รำย 



ข้อมูลทางร่วมทางแยกต่างๆ ในพื้นที่ 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๔ (กาฬสินธุ์ – ร้อยเอ็ด) ร ย ทาง ๑๘.๔๐ กม. 
เริ่มต้นที่เขตติดต่อ อ.จังหาร จว.ร้อยเอ็ด หลัก กม.ที่ ๒๘ (ส พานข้ามแม่น้ าช)ี  
สิ้นสุดที่เขตติดต่อ อ.เมือง   จว.กาฬสินธุ์ หลัก กม.ที่ ๑๑ (บริเวณล่องปลาเดิด)  
มีทางร่วมทางแยก จ านวน ๒๔ แยก ดังนี.้- 



แยกทำงเข้ำบ้ำนแจ้งจม แยกทำงเข้ำโรงเรียนท่ำกลำงแจ้งจม 

สี่แยกตู้ยำมเจ้ำท่ำ 
 

แยกทำงเข้ำหมู่บ้ำนท่ำกลำง (ข้ำง ร.ร.) 



 แยกทำงเข้ำบ้ำนโจด ดงลิง 

 แยกทำงเข้ำโรงเรียนหนองบัวโจดดงลงิฯ 

 แยกทำงเข้ำหมู่บ้ำนหนองบัว 

 แยกทำงเข้ำหมู่บ้ำนข้ำง รพ.สต.หนองบัว 

 แยกกกยำงขำว (ทำงเข้ำบ้ำนหัวแฮด) 

 แยกทำงเข้ำโรงเรียนธัญญำพัฒนวิทย์ 

 แยกข้ำงปั้มน้ ำมนั ปตท.บ้ำนบ่อ 



มุ่งหน้ำไป อ.กมลำไสย มุ่งหน้ำไป จว.ขอนแก่น 

มุ่งหน้ำไป จว.ร้อยเอ็ด มุ่งหน้ำไป อ.ร่องค ำ 

สี่แ
ยก

บ้า
นบ

่อ 



แยกข้ำงสหกรณ์กำรเกษตรกมลำไสย สี่แยกบ้ำนเล้ำ - โปโล 

แยกเข้ำบ้ำนโนนมะค้ ำ แยกทำงเข้ำหมู่บ้ำนบ่อ (ข้ำง รพ.สต.) 



แยกทำงเข้ำสถำนีต ำรวจ สี่แยกปิยะมิตร 

แยกหลังโรงเรียนพิพัฒน์รำษฎร์บ ำรุง สี่แยกตู้ยำมร่มไทร 



แยกเข้ำหมู่บ้ำนฟำกปำว แยกฟำกปำว-ธนบุรี 

แยกข้ำงบ้ำนพักนำยอ ำเภอ แยกข้ำงทำงเข้ำท่ีว่ำกำรอ ำเภอ 



ข้อมูลทางร่วมทางแยกต่างๆ ในพื้นที่ 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๑๖ (ยางตลาด – โพนทอง) ร ย ทาง ๒๕ กม. 
เริ่มต้นที่เขตติดต่อ ติดต่อ อ.ร่องค า จว.กาฬสินธุ์ หลัก กม.ที่ ๓๙ (ส พานข้ามล า
น้ าปาว) สิ้นสุดที่เขตติดตอ่ อ.ฆ้องชัย จว.กาฬสินธุ์ หลัก กม.ที่ ๑๕ (บริเวณกลาง
ทุ่งนาบ้านนาเชือก) มีทางร่วมทางแยก จ านวน ๑๖ แยก ดังนี.้- 



แยกเข้ำบ้ำนโคกล่ำม แยกปำกทำงเข้ำบ้ำนดอนสวรรค์ 

สี่แยกปำกทำงบ้ำนสีถำน แยกปำกทำงเข้ำบ้ำนดอนหวำย 



แยกปำกทำงเข้ำบ้ำนหนองตุ แยกปำกทำงเข้ำบ้ำนสว่ำง 

สี่แยกปำกทำงบ้ำนสวนโคก แยกปำกทำงเข้ำบ้ำนเมย 



แยกบ้ำนสงยำง แยกปำกทำงเข้ำบ้ำนสงเปลือย 

สี่แยกไฟแดงบ้ำนบ่อ แยกปำกทำงเข้ำบ้ำนแก 



แยกบ้ำนนำเชือก แยกปำกทำงเข้ำบ้ำนนำสีนวล 

สี่แยกไฟแดงหนองแปน แยกปำกทำงเข้ำบ้ำนหนองแปน-โนนศิลำ 



ข้อมูลทางร่วมทางแยกต่างๆ ในพื้นที่ 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๓๖๗ (กมลาไสย – มหาสารคาม) ร ย ทาง ๑๒ กม. 
เริ่มต้นที่เขตติดต่อ อ.กมลาไสย จว.กาฬสินธุ์ (สี่แยกตู้ยามร่มไทร) หลักกิโลเมตร
ที่ ๓๘ (อยู่ที่หน้าโรงเรียนกมลาไสย) สิ้นสุดที่เขต อ.ฆ้องชัย จว.กาฬสินธุ์ หลัก
กิโลเมตรที่ ๒๗ (ตั้งอยู่ติดกับโรงสีข้าวกลุ่มเกษตรกรต าบลหนองแปน) มีทางร่วม
ทางแยก จ านวน ๑๕ แยก ดังนี.้- 



แยกทำงเข้ำบ้ำนน้อยพัฒนำ แยกปำกทำงเข้ำบ้ำนดอนยูง 

แยกชุมสำยโทรศัพท์ สี่แยกข้ำง รพ.กมลำไสย 



แยกกลำงหมู่บ้ำนเสมำ แยกทำงเข้ำโรงเรียนข้ำวหลำม 

แยกเข้ำบ้ำนสะอำดชัยศรี แยกปำกทำงเข้ำบ้ำนข้ำวหลำม 



แยกข้ำงโรงเรียนหนองแปนนำเชือกฯ แยกตลำดสดหนองแปน 

สี่แยกไฟแดงหนองแปน สี่แยกหักศอกหนองแปน 



แยกโรงสีข้ำวกลุ่มเกษตรกรหนองแปน 

แยกบ้ำนโนนสูง แยกเข้ำบ้ำนนำบึง(ข้ำง รพ.สต.หนองแปน) 



ข้อมูลบริเวณจุดเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ 
เป็นพื้นที่ถนนที่เปน็จดุเสีย่งการเกิดอบุตัิเหตุ เพรา มีการตัดกันของถนน  

ทางโค้งเป็นร ย ทางยาว ทางโค้งหักศอก มีสิ่งปลูกสร้างปิดบังการมองเห็นเส้นทาง
คมนาคมของผู้ขับขี่รถ พื้นผิวการจราจร เส้นทางคมนาคมที่เป็นลักษณ คอขวด 
การจราจรคับค่ังในชั่วโมงเร่งด่วน ปร กอบกับผู้ขับขี่รถขับขี่รถดว้ยความเร็วสูง 



สี่แยกให ่ๆ –แยกไฟแดงบ้านบ่อ , แยกไฟแดงหนองแปน , แยกไฟแดงร่มไทร 

สี่แยกบ้ำนบ่อ 

สี่แยกหนองแปน 

สี่แยกร่มไทร 



แยกเข้ำบ้ำนข้ำวหลำม แยกบ้ำนสีถำน 

สี่แยกตู้ยำมเจ้ำท่ำ สี่แยกหักศอกหนองแปน 



ต่อจำกโค้งบ้ำนเล้ำ โค้งบ้ำนฟำกปำว 

ทำงโค้งบ้ำนท่ำกลำง โค้งหักศอกหนองแปน 

โค
้งท

ี่เก
ิดอ

ุบัต
ิเห
ตุบ

่อย
ๆ 



เขตชุมชน 

บริเวณพ้ืนที่อื่นๆ  

หน้ำสถำนประกอบ 
โรงงำน 

สะพำนท่ีมีกำรลด
ช่องทำงเดินรถ 



ปั หาข้อขัดข้องในการป ิบัติหน้าที่ 

ด้านก าลังพล ไม่เพียงพอใน
การป ิบัติหน้าที ่

ด้านยานพาหน  ไม่เพียงพอ
ในการป ิบัติหน้าที่ 

ด้านอุปกรณ์ไม่เพียงพอ เช่น
สั  าณไฟ กรวยยาง  

ไฟฉายกร พริบ เสื้อส ท้อนแสง 
เสื้อกันฝน  ตรวจตรวจวัด
แอลกอฮอล์ เครื่องตรวจจับ

ความเร็วรถ 



ข้อเสนอแน  

เพ่ิมก าลังพล ทั้งร ดับสั  าบัตรแล ปร ทวน 

เพ่ิมยานพาหน แล น้ ามันเช้ือเพลิงให้เพียงพอในการป ิบัติหน้าที ่

เพ่ิมวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอในการป ิบัติหน้าที่ 



จบการน าเสนอ  

สวัสดีครับ  


