
 

 
 

ส ำนักงำน (คปภ.) จังหวัดตรัง 
ภำพกิจกรรมประจ ำเดือน พฤศจิกำยน 2561 

ส ำนักงำน (คปภ.) จังหวัดตรัง ด ำเนินกิจกรรมประจ ำเดือน พฤศจิกำยน 2561 ดังนี้ 
 

            กิจกรรมท่ี 1 วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. – 16.30 น. ส านกังาน คปภ.จงัหวดัตรัง โดย นางสาวสวุิมล  แซ่
ลิม้ ผู้อ านวยการส านกังาน คปภ. จงัหวดัตรัง เข้าร่วมประชุม "โครงการติดตามผลการบริหารข้อมูลเพ่ือลดอุบตัิเหตทุางถนน
อย่างยัง่ยืนครัง้ท่ี 4 (MIS FOR SUSTAINABLE ROAD SAFETY) เวทีถนนปลอดภยั 4.0 ณ โรงแรม ณ ทบัเท่ียง บตูิค รีสอร์ท 
ต.ทบัเท่ียง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง โดยมีท่านรองผู้ ว่าราชการจงัหวดั (นายไพบลูย์ โอมาก) เป็นประธาน และฟังบรรยายพิเศษเร่ือง
โครงการติดตามผลการบริหารข้อมูลเพ่ือลดอุบตัิเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน ครัง้ท่ี 4 โดยมีนายนพดล สันติภากรณ์ กรรมการ
ผู้จดัการ บจ.กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เป็นผู้บรรยายและร่วมกิจกรรมภาคีเครือข่ายโดยท ากิจกรรมกลุ่ม workshop 
ก าหนดมาตรการด าเนินงานด้านความปลอดภยัทางถนนของจงัหวดัตรัง (แผนการด าเนินงานปี 2562) 
 

 



 
 

ส ำนักงำน (คปภ.) จังหวัดตรัง 
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ส ำนักงำน (คปภ.) จังหวัดตรัง ด ำเนินกิจกรรมประจ ำเดือน พฤศจิกำยน 2561 ดังนี้ 
 

           กิจกรรมท่ี 2 วนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. – 15.00 น. ส านกังาน คปภ.จงัหวดัตรัง โดย นางสาวสวุิมล  แซ่ลิม้ 
ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวดัตรัง ร่วมกับศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.จ.ตรัง) และภาคีเครือข่าย
ประกอบด้วย ต ารวจภูธรจงัหวัดตรัง สาธารณสุขจังหวดัตรัง โรงพยาบาลจงัหวัดตรัง แขวงทางหลวงตรัง ปลัดอ าเภอกันตงั 
สถานีต ารวจภธูรกนัตงั อบต.ควนธานี ผู้ ใหญ่บ้าน ม.5 ต.ควนธานี ลงพืน้ท่ีสืบสวนหาสาเหตแุละแนวทางแก้ไข กรณีอบุตัิเหตท่ีุ
เกิดขึน้บอ่ยครัง้ในพืน้ท่ีบ้านบนิหยี ม.5 ต.ควนธานี อ.กนัตงั จ.ตรัง และประชมุร่วมเพื่อหาสาเหตแุละแนวทางแก้ไข ผลสรุป 
        สาเหตเุบือ้งต้น  เกิดจากสภาพแวดล้อมต้นไม้บดบงัสายตาผู้ขบัข่ี ถนนสายรองเป็นเนินสงู ผู้ขบัข่ีถนนสายหลกัขบัข่ีด้วย
ความเร็วสงู    แนวทางแก้ไข 
          1. เคล่ือนย้ายต้นไม้ท่ีบดบงัทศันวิสยัในการมองเห็น 
          2. ตดิตัง้ป้ายเตือน 
          3. ตดิตัง้ไฟกระพริบ 
          4. สร้างวินยัจราจร 
          5. เข้าร่วมบรรยายสิทธิประโยชน์ตาม พรบ. ให้กบัชมุชนในพืน้ท่ี อบต. ควนธานี ตอ่ไป 
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        กิจกรรมท่ี 3 วนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. – 10.30 น. ส านกังาน คปภ.จงัหวดัตรัง โดย นางสาวสวุิมล  แซ่ลิม้ 
ผู้อ านวยการส านกังาน คปภ. จงัหวดัตรัง เป็นวทิยากรบรรยายความรู้เก่ียวกบั 
     1. แนะน าส านกังาน คปภ. 
     2. บทบาทหน้าท่ีของส านกังาน คปภ.  
     3. สิทธิประโยชน์ตลอดจนขัน้ตอนในการเรียกร้องคา่สินไหมทดแทนตามพรบ. คุ้มครองผู้ประสบภยัจากรถ พ.ศ.2535  
   โดยมีผู้ เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ผู้ถกูคมุประพฤติ อาสาสมคัรคมุประพฤติ เจ้าหน้าท่ีส านกังานคมุประพฤติจงัหวดัตรัง 
จ านวน 70 คน ณ วดัตรังคภมูิพทุธาวาส อ.กนัตงั จ.ตรัง 
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        กิจกรรมท่ี 4 วนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 12.30 น. – 16.30 น. ส านกังาน คปภ.จงัหวดัตรัง โดย นางสาวสวุิมล  แซ่ลิม้ 
ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวดัตรัง ด้วย โรงเรียนกันตงัพิทยากร ได้เชิญส านกังาน คปภ. จังหวัดตรัง เข้าร่วมรับการ
ประเมินคดัเลือกนกัเรียนและสถานศกึษาเพ่ือรับรางวลัพระราชทานระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ประจ าปีการศกึษา 2561 ระดบั
จงัหวดั โดยมี นางสาวพรลภสั หวงัจิ นกัเรียนร.ร.กนัตงัพิทยากร (ได้รับรางวลัชนะเลิศในรายการไมค์ทองค า โดยชนะเลิศในเงา
เสียง     สนุารี ราชสีมา) ซึ่งนกัเรียนคนดงักล่าวได้น าเพลงท่ีผ่านการประกวดโครงการยวุชนประกนัภยั ปี 2560 ซึ่งเป็น 1 ใน 3 
ของกิจกรรมท่ีใช้ในการประเมินคดัเลือกประเภทนักเรียนระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น ขนาดใหญ่ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 
โรงเรียนกนัตงัพิทยากร 
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        กิจกรรมท่ี 5 วนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 12.30 น. – 16.30 น. ส านกังาน คปภ.จงัหวดัตรัง โดย นางสาวสวุิมล  แซ่ลิม้ 
ผู้อ านวยการส านกังาน คปภ. จงัหวดัตรัง  เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการศนูย์ปฏิบตักิารความปลอดภยัทางถนนอ าเภอเมืองตรัง 
(ศปถ. อ าเภอเมืองตรัง) กบัภาคีท่ีเก่ียวข้อง เชน่ สถานีต ารวจภธูรอ าเภอเมืองตรัง นายกเทศมนตรีนครตรัง นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล สาธารณสุข ประธานชมรมก านัน ผู้ ใหญ่บ้าน สถานีวิทยุต่างๆ โดยประชุมก าหนดแผนบูรณาการป้องกันและลด
อบุตัเิหตทุางถนนชว่งเทศกาลปีใหม ่2562  
        ผลสรุปการประชมุ สถิต ิ3 ปีย้อนหลงั (ปี 2559 – 2561) อบุตัเิหตใุนอ าเภอเมืองตรังไม่ลด จ านวนผู้ เสียชีวิตมีอตัราเพิ่มขึน้ 
ท่ีประชมุกับภาคีท่ีเก่ียวข้องให้ทุกหน่วยงานรณรงค์การป้องกนัและลดอุบตัิเหต ุโดยเน้นย า้ใ ห้ คปภ.เข้าบรรยายตอ่ชุมชนเร่ือง
สิทธิประโยชน์ตาม พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภยัจากรถ ตอ่ไป ณ ห้องประชมุใหญ่อ าเภอเมืองตรัง 
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        กิจกรรมท่ี 6 วนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. – 12.30 น. ส านกังาน คปภ.จงัหวดัตรัง โดย นางสาวสวุิมล  แซ่ลิม้ 
ผู้ อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดตรัง และนางสาวกรรติการ์  กันตังกุล ผู้ ช านาญงานอาวุโส  เข้าตรวจธนาคาร            
จ านวน  5 ธนาคาร ในเขตพืน้ท่ี อ.กนัตงั จ.ตรัง ประกอบด้วย ธ.ออมสิน/ธ.ธนชาต/ธ.กรุงเทพ/ธ.กรุงไทย/ธ.กสิกร ผลปรากฎวา่ 
  1.แผน่ป้ายท่ีแสดงบตัรนายหน้าประกนัวินาศภยั/ประกนัชีวิต หมดอายุ 
  2.พนกังานไมแ่สดงบตัรนายหน้าประกนัวินาศภยั/ประกนัชีวิต (เก็บไว้ในลิน้ชกั)  
  สนง. จงึแจ้งให้ธนาคารแก้ไขให้ถกูต้องทัง้ 2 ประเภท โดยย า้ให้แขวนป้ายแสดงตลอดเวลาเพ่ือประชาชนจะได้ทราบ 
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        กิจกรรมท่ี 7 วนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. – 16.30 น. ส านกังาน คปภ.จงัหวดัตรัง โดย นางสาวสวุิมล  แซ่ลิม้ 
ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดตรัง เข้าร่วมประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบตัิเหตุระดบั
อ าเภอ จ.สงขลา จ.ตรัง จ.พทัลงุ  
      ผลสรุปข้อมลู 3 ฐาน (จากสาธารณสขุ ต ารวจ และบจ.กลางฯ) การเกิดอบุตัิเหตจุ.ตรัง ปี 2561 (มกราคม - กนัยายน 2561) 
มีผู้บาดเจ็บ 850 ราย มีผู้ เสียชีวิต 152 ราย จากกรณีการเสียชีวิต พบว่า 85 ราย ได้มีการท า พรบ. 67 ราย ไม่มีการท า พรบ. 
หรือคดิเป็น 56% ท่ีมีการท าประกนัภยั พรบ. และ 44% ไมมี่การท าพรบ.  
      ดงันัน้ กลไลการขบัเคล่ือน เน้นย า้ให้ คปภ. ร่วมกบับริษัท กลางฯ เข้าไปให้ความรู้และจดัท า พรบ. ให้กบัเจ้าของรถมอเตอร์
ไซด์ในหมูบ้่าน ให้ครบ 100%  ณ โรงแรม ณ ทบัเท่ียงบตูคิ รีสอร์ท  อ าเภอเมือง จงัหวดัตรัง 
 

 


