
“ข่าวประชาสัมพันธ์” ส านักงาน คปภ. จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

การจัดกิจกรรมรณรงค์การประกันภัย 
และลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2560 

 
  ส ำนักงำน คปภ.จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี  ได้บูรณำกำรจัดกิจกรรมร่วมกับส ำนักงำนขนส่ง
จังหวัด และส ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดภำยใต้โครงกำรรณรงค์กำรประกันภัย 
และลดอุบัติเหตุช่วงเทศกำลปีใหม ่พ.ศ. 2560 เพ่ือรณรงค์ส่งเสริมให้ประชำชนใช้รถใช้ถนนด้วยควำม    
ไม่ประมำท และกระตุ้นให้เล็งเห็นถึงควำมส ำคัญของกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้วยกำรจัดท ำประกันภัย
ต่ำง ๆ โดยรูปแบบกิจกรรมท่ีด ำเนินกำร ได้แก่ กิจกรรมกำรเข้ำร่วมกิจกรรมเปิดศูนย์อ ำนวยกำร   
ควำมปลอดภัยทำงถนน และร่วมปล่อยขบวนรณรงค์สัญจรปลอดภัยฯ ร่วมแจกสิ่งของท่ีระลึกพิมพ์
ข้อควำมรณรงค์แก่ประชำชนท่ีเดินทำงในช่วงเทศกำลหยุดยำว มอบน  ำดื่ม ผ้ำเย็น กำแฟ ตำมจุดตรวจ
เยี่ยม และรถยก สนับสนุนจำกบริษัทประกันวินำศภัยในจังหวัดสุรำษฎร์ธำนีกำรจัดท ำป้ำยคัตเอำท์        
เพื่อติดตั งไว้ในเส้นทำงสำยหลักท่ีประชำชนสัญจรผ่ำนไปมำ กำรเผยแพร่สปอตรณรงค์ผ่ำนทำงคลื่น
กระจำยเสียงของสถำนีวิทยุ จ ำนวน 3 สถำนี  

  โดยได้สรุปผลกำรด ำเนินกิจกรรมตำมภำพประกอบค ำบรรยำย ดังต่อไปนี  
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมร่วมบูรณาการกับหน่วยงานต่าง ๆ 

1.1 กิจกรรมเตรียมความพรอ้ม 
- เมื่อวันท่ี 20 ธันวำคม 2559 นำงมำรศรี  สิทธิพรำหมณ์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน 

คปภ.จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี เข้ำร่วมประชุมกับส ำนักงำนขนส่งจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี   ณ สถำนีต ำรวจ
ทำงหลวง 5 กองก ำกับกำร 2 ต ำบลคลองไทร อ ำเภอท่ำฉำง จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี และหน่วยงำน
อื่นๆ  เพ่ือเตรียมควำมพร้อมในกำรจัดกิจกรรมรณรงค์ช่วงเทศกำลปีใหม ่พ.ศ.2560 
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- เมื่อวันท่ี 23 ธันวำคม 2559 ส ำนักงำน คปภ.จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี เชิญบริษัท
ประกันวินำศภัยในจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี เข้ำประชุมเพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรจัดกิจกรรมรณรงค์  
ช่วงเทศกำลปีใหม่ พ.ศ. 2560 และกำรเข้ำร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทำง
ถนน กำรออกตรวจเยี่ยมศูนย์ฯ และพูดคุยท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำร กำรด ำเนินงำนของชมรมประกัน
วินำศภัยจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี  ณ ห้องประชุมท่ำชนะ โรงแรมเคพำร์ค จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี  
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- รับมอบน  ำดื่มจำกบริษัทประกันวินำศภัยในจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี เพื่อน ำไปมอบในกำร
ตรวจเยี่ยมศูนย์ฯ ตำมจุดตรวจเยี่ยมต่ำง ๆ 
 

 
 

- บริษัทประกันวินำศภัยในจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี  สนับสนุนรถยกในช่วงเทศกำลปีใหม่ 
พ.ศ.2560 จ ำนวน 3 บริษัท ได้แก่ บ.วิริยะฯ บ.เทเวศฯ และ บ.แอลเอ็มจฯี  
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- เมื่อวันท่ี 29 ธันวำคม 2559 ร่วมประชุมกับคณะกรรมกำรศูนย์ปฏิบัติกำร        
ร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุฯ ณ ศำลำกลำงจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี โดยมีท่ำนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสุรำษฎร์
ธำนี นำยอวยชัย  อินทร์นำค เป็นประธำนในกำรประชุม ผ่ำน Video Conference และประชุมตั งแต่
วันท่ี 30 ธันวำคม 2559- วันท่ี 4 มกรำคม 2560 เพื่อเตรียมควำมพร้อมในช่วงเทศกำลปีใหม่ พ.ศ. 
2560 ณ ห้องประชุมตำปี ชั น 4 จังหวัดสุรำษฎร์ธำน ี

 

 

 
 

อุทิศ คิดไกล ร่วมใจ พัฒนา 



1.2 การร่วมกิจกรรมเปิดศูนย์อ านวยความปลอดภัยทางถนน 
- วันท่ี 29 ธันวำคม 2559 ทีมงำนเจ้ำหน้ำท่ีส ำนักงำน คปภ.จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี และ

บริษัทประกันวินำศภัยในจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี เข้ำร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทำงถนนช่วงเทศกำลปีใหม่ พ.ศ. 2560  กับส ำนักงำนขนส่งจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี และส ำนักงำน ปภ.
จังหวัด โดยส ำนักงำน คปภ.จังหวัดจัดบูธประชำสัมพันธ์ แจกแก้วน  ำพลำสติกให้กับประชำชน          
ผู้เดินทำง และผู้เข้ำร่วมพิธีเปิดศูนย์ฯ ณ สถำนีต ำรวจทำงหลวง 5 กองก ำกำร 2 อ ำเภอท่ำฉำง 
จังหวัดสุรำษฎร์ธำน ีโดยมีท่ำนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี นำยอวยชัย  อินทร์นำค  เป็นประธำน 
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- วันท่ี 30 ธันวำคม 2559 ส ำนักงำน คปภ.จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ออกตรวจเยี่ยม
ศูนย์ฯ ในจังหวัดสุรำษฎร์ธำน ีได้มอบน  ำดื่ม กำแฟ ผ้ำเย็น ให้ศูนย์ต่ำง ๆ 
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กิจกรรมที่ 2 การจดัท าป้ายรณรงค์ติดตั้งป้ายรณรงค์ด้านประกันภัย 
- วันท่ี 15 ธันวำคม 2559 ส ำนักงำน คปภ.จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ได้ติดตั งป้ำยคัตเอำท์ 

จ ำนวน 5 ป้ำย ตำมจุดต่ำงๆ เส้นทำงสำยหลัก และป้ำยไวนิล จ ำนวน 21 ป้ำย ตำมจุดบริกำรร่วม 
และจุดตรวจร่วมในจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี เพื่อประชำสัมพันธ์รณรงค์ด้ำนประกันภัย 
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การร่วมกิจกรรมปิดศูนย์อ านวยความปลอดภยัทางถนน 
- วันท่ี 5 ธันวำคม 2560 นำงมำรศรี สิทธิพรำหมณ์ ผู้เชี่ยวชำญพิเศษ รักษำกำร     

ในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน คปภ.จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี และหน่วยงำนต่ำง ๆ เข้ำร่วมพิธีปิดศูนย์
ปฏิบัติกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนช่วงเทศกำลปีใหม่ พ.ศ.2560 และสรุปผลกำรด ำเนินงำน
ถึงสำเหตุกำรเกิดอุบัติเหตุ และข้อเสนอแนะกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุ ณ ห้องประชุมตำปี ชั น 4 
ศำลำกลำงจังหวัดสุรำษฎร์ธำนีโดยมีท่ำนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี นำยอวยชัย  อินทร์นำค          
เป็นประธำน 
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