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สํานักงานคปภ. ภาค 11 (สุราษฎร์ธานี) ได้ร่วมบูรณาการกับสํานักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี , สํานักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี และหน่วยงานต่าง ๆ โดยได้จัดกิจกรรม
ร่วมกับบริษัทประกันภัยในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายใต้โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2559 โดยร่วมเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เมื่อวันที่ 29
ธั น วาคม 2558 ณ บริ เ วณด้ า นหน้ า ของสถานี ตํ า รวจทางหลวง 5 กองกํ า กั บ การ 2 สุ ร าษฎร์ ธ านี
ตําบลคลองไทร อําเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้ สํานักงานฯ ได้เล็งเห็นความสําคัญของการแก้ปัญหา
อุบัติเหตุทางถนนที่เป็นสาเหตุในการสร้างความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และเพื่อเป็นการ
สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการร่วมสร้างวัฒนธรรมการขับขี่ปลอดภัยให้เกิดขึ้นในสังคมไทย และเพื่อ
ปลูกจิตสํานึกให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน รวมถึงรณรงค์ให้รถทุกคัน
จัดทําประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และประชาสัมพันธ์รณรงค์ กรมธรรม์
ประกันภัยอุบัติเหตุเทศกาล สุขใจ (ไมโครอินชัวรันส์)
ทั้งนี้ สํานักงานคปภ.ภาค 11 (สุราษฎร์ธานี) ได้รับการสนับสนุนรถยกจากบริษัทประกันภัย
จํานวน 4 บริษัท ประกอบด้วย บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด
(มหาชน) บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน) บริษัท แอลเอ็มจีประกันภัย จํากัด (มหาชน) ไว้ ณ
สถานีตํารวจทางหลวง 5 กองกํากับการ 2 สุราษฎร์ธานี เพื่อเตรียมความพร้อมในช่วงเทศกาลปีใหม่ และได้
ร่วมมือกับบริษัทประกันภัยในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าเยี่ยมจุดตรวจป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตาม
จุด ตรวจต่าง ๆ จํานวน 18 แห่ง และได้ม อบกาแฟ น้ําดื่ม ผ้าเย็น และเครื่อ งดื่ม ชูกําลัง ให้แ ต่ล ะจุด
สํานักงานฯ ได้ดําเนินการจัดทําป้ายคัตเอาต์และป้ายไวนิล เพื่อติดตั้งไว้ตามเส้นทางสายหลักที่ประชาชน
สัญญจรผ่านไปมา และเผยแพร่สปอตรณรงค์ผ่านทางคลื่นกระจายเสียงของสถานีวิทยุ จํานวน 3 สถานี โดยมี
รายละเอียดการจัดกิจกรรมดังนี้

กิจกรรมที่ 1 การจัดทําป้ายรณรงค์ติดตั้งในถนนสายหลักที่มีประชาชนสัญจรผ่านไปมา
1.1 ป้ ายคั ตเอาต์ จํ านวน 7 ป้ าย ได้แก่ เส้ นจากสนามบินเข้ าเมื องสุราษฎร์ธานี , เส้ นถนนเซาท์เทิ ร์ น
มุ่งหน้าจังหวักกระบี่ , เส้นนครศรีธรรมราช- สุราษฎร์ฯ (อ.ดอนสัก) , เส้นสุราษฎร์ฯ-ตะกั่วป่า (คีรีรัฐนิ คม) , เส้นเอเซี ย
(ช่วงอําเภอท่าฉาง) , เส้นเอเซียขาขึ้น (อําเภอบ้านนาเดิม) , ถนนเส้นสุราษฎร์-ตะกั่วป่าเป็นเส้นทางมุ่งสู่จังหวัดพังงา ซึ่งผ่าน
อําเภอคีรีรัฐนิคมและอําเภอพนม
1.2 ป้ายไวนิลจํานวน 20 ป้าย ติดตั้งไว้ ณ จุดตรวจ และสถานที่ราชการในแต่ละอําเภอต่าง ๆ

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเฝ้าระวังลดอุบัติเหตุและจัดตั้งจุดบริการประชาชน
2.1 กิจกรรมเตรียมความพร้อม
- วั นที่ 17 ธั นวาคม 2558 นางมารศรี สิ ทธิ พราหมณ์ ผู้ เชี่ ยวชาญพิ เศษ รั กษาการในตํ า แหน่ ง
ผู้ อํ านวยการสํ านั กงาน คปภ. จั งหวั ดสุ ราษฎร์ ธานี จั ดประชุ มบริ ษั ทประกั นภั ยวิ นาศภั ยและประกั นชี วิ ตในจั งหวั ด
สุราษฎร์ธานี เพื่อเตรียมความพร้อมในการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปี ใหม่ พ.ศ. 2559 ณ โรงแรม
เค พาร์ค แกรนด์ สุราษฎร์ธานี
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- วั นที่ 21 ธั นวาคม 2558 นางมารศรี สิ ทธิ พราหมณ์ ผู้ เชี่ ยวชาญพิ เศษ รั กษาการในตํ าแหน่ ง
ผู้อํานวยการสํานักงาน คปภ. จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมร่วมกับสํานักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี และหน่วยงาน
ต่าง ๆ เพื่อกําหนดรายละเอียดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมและร่วมบูรณาการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมสถานีตํารวจทางหลวง 5 กองกํากับการ 2 สุราษฎร์ธานี

2.2 การร่วมกิจกรรมเปิดศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนน
- วันที่ 29 ธันวาคม 2558 ทีมงานเจ้าหน้าที่สํานักงานคปภ. ภาค 11 และสํานักงานคปภ.จังหวัดสุราษฎร์
ธานี เข้าร่วมกิจกรรมเปิดศูนย์อํานวยการความปลอดภัยและปล่อยขบวนรถรณรงค์ พร้อมมอบของขวัญที่ระลึกเนื่องใน
โอกาส วันปีใหม่ 2559 ให้แก่หัวหน้าส่วนราชการและผู้สื่อข่าว รวมทั้งประชาสัมพันธ์แจก สื่อแผ่นพับให้กับประชาชน
ผู้ ใช้ รถ ณ จุ ดตรวจสถานี ตํารวจทางหลวง 5 กองกํ ากั บการ 2 สุ ราษฎร์ ธานี โดยมี ผู้ ว่าราชการจั งหวั ดสุ ราษฎร์ ธานี
เป็นประธานในการเปิดงาน
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2.3 บริษัทประกันภัยได้สนับสนุนรถยกไว้ ณ สถานีตํารวจทางหลวง 5 กองกํากับการ 2 สุราษฎร์ธานี
ในระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2558 - 3 มการาคม 2559 ได้รับการสนับสนุนรถยกจากบริษัทประกันภัย
จํานวน 4 บริษัท ได้แก่บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน) บริษัท กรุงเทพ
ประกันภัย จํากัด (มหาชน) และบริษัท แอลเอ็มจีประกันภัย จํากัด (มหาชน) ไว้ ณ สถานีตํารวจทางหลวง 5 กองกํากับการ
2 สุราษฎร์ธานี ตําบลคลองไทร อําเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อบริการให้เป็นความช่วยเหลือในช่วงเทศกาลปีใหม่
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- วันที่ 30 ธันวาคม 2558 สํานักงานคปภ.จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยชมรมประกันวินาศภัย บริษัท วิริยะ
ประกั นภั ยจํ ากั ด (มหาชน) บริ ษั ทกรุ งไทยแอกซ่าประกั นภั ย จํ ากั ด (มหาชน) บริ ษั ท ทิ พยประกั นภั ย จํ ากั ด (มหาชน)
บริษัท พุทธรรมประกั นภัย จํากัด (มหาชน) บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมจุดตรวจการป้องกันและ
ลดอุ บั ติ เหตุ ช่ วงเทศกาลปี ใหม่ 2559 ในจั งหวั ดสุ ราษฎร์ ธานี พร้ อมมอบอาหารและเครื่ องดื่ ม จํ านวน 18 แห่ ง
และติดตั้งป้ายไวนิล ณ จุดตรวจ และสถานที่ราชการในแต่ละอําเภอต่าง ๆ
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