สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัด
พัทลุง
ประมวลภำพกิจกรรม ประจำเดือน ธันวำคม ๒๕61

กิจกรรมที่ 1
วันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อานวยการสานักงาน คปภ.
จั งหวั ดพัทลุ ง เป็ น ประธานการประชุม เตรีย มความพร้อ มการรณรงค์ล ดอุบัติเ หตุทางถนนและกิ จกรรมและ
ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการทาประกันภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 โดยมีคณะกรรมการและสมาชิกชมรมประกัน
วินาศภัยจังหวัดพัทลุง สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินจังหวัดพัทลุงเข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบ
แนวทางการจั ดกิ จ กรรมระชาสั ม พัน ธ์ การทาประกั นภั ย พ.ร.บ. การทาประกั นภั ยอุบั ติเหตุกลุ่ มปีใ หม่อุ่ นใจ
ประกันภัย 7 บาท 10 บาทพลัส ประกันภัย 100 ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ระหว่างวันที่ 24-28 ธันวาคม
2561 ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพัทลุง การช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีอุบัติเหตุรายใหญ่ การตรวจเยี่ยมจุด
ตรวจบริการประชาชน การสนับสนุนน้าดื่ม ขนมมอบให้แก่จุดตรวจต่างๆ ในพื้นที่ รวมทั้ง การวางแผนจัดงานรวม
พลคนประกันจังหวัดพัทลุง สังสรรค์ปีใหม่ ประจาปี 2562 ในวันที่ 11 มกราคม 2562 ณ โรงแรมศิวารอยัล อ.
เมือง จ.พัทลุง ณ ห้องประชุมชั้น 2 สานักงาน คปภ.จังหวัดพัทลุง

กิจกรรมที่ 2
วันที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อานวยการสานักงาน
คปภ.จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัย อานวยความสะดวกและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 ผ่านระบบ Video Conference โดยมีพลเอกประวิตร
ว ง ศ์ สุ ว ร ร ณ ร อ ง น า ย ก รั ฐ ม น ต รี แ ล ะ รั ฐ ม น ต รี ว่ า ก า ร ก ร ะ ท ร ว ง ก ล า โ ห ม เ ป็ น ป ร ะ ธ า น
ณ ห้องประชุมโนราห์ ศาลากลางจังหวัดพัทลุง

กิจกรรมที่ 3
วันที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30-12.00 น. นายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อานวยการ
สานักงาน คปภ.จังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมออกบู๊ท ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านการ
ประกันภัย ให้คาปรึกษา รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการทาประกันภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจาปี
2562 ในกิจกรรมโครงการบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน (โครงการจังหวัดเคลื่อนที่
ประจาเดือน ธันวาคม 2561) โดยมีนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน
มีรองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมจานวนมาก และร่วมกิจกรรมมอบสิ่งของ
แก่ประชาชน กิจกรรมปล่อยปลา และเยี่ยมชมบู๊ทต่างๆ ของหน่วยงาน ส่วนราชการที่ลงพื้นที่ให้บริการ
ประชาชน ณ โรงเรียนวัดตะแพน หมู่ที่ 2 ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง

กิจกรรมที่ 4
วันที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 12.00 น. ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมคณะกรรมการ
ศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพัทลุงประจาเดือนธันวาคม2562นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ได้ให้เกียรติมอบป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์การทาประกันภัย และรณรงค์ลด
อุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจาปี 2562 ให้แก่อาเภอทั้ง11 อาเภอ โดยมีนายอาเภอ ปลัดอาเภอ
ผู้แทนนายอาเภอ เป็นผู้รบั มอบ เพื่อนาไปติดตั้งรณรงค์ลดอุบตั ิเหตุทางถนนในพื้นที่ช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะ
ถึงนี้ ทั้งนี้ ท่านผูว้ ่าราชการจังหวัดได้ให้ความสาคัญเกี่ยวกับการทาประกันภัย พ.ร.บ. การสวมหมวกกันน็อค
และการขับขีป่ ลอดภัยลดอุบัติเหตุทางถนนทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง โดยกาชับให้ทกุ ภาคส่วน
ร่วมกันปฏิบัตหิ น้าทีแ่ ละบูรณาการการปฏิบัตงิ านร่วมกันในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ณ ห้องประชุม อบจ.
พัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง

กิจกรรมที่ 5
วันที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 15.30 น. นายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อานวยการสานักงาน
คปภ.จังหวัดพัทลุง เข้าพบจ่าเอกกฤติม์ภัณฑ์ มีมาก หัวหน้าสถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติจังหวัด
พัท ลุง เพื่ อ ตรวจดู ค วามเรี ยบร้ อยของสถานที่ใ นการจั ด กิจ กรรมรณรงค์ ค วามปลอดภั ยทางถนนและ
ประชาสัมพันธ์การทาประกันภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจาปี 2562 โดยได้รับความอนุเคราะห์ร่วมมือเป็น
อย่างดีจากหั ว หน้ าสถานี ขนส่งฯ และทีมงาน รวมทั้งยังสนับสนุนโครงเหล็กติด ตั้งป้ายประชาสัมพัน ธ์
ให้สานักงาน คปภ.จังหวัดพัทลุง ใช้เป็นสถานที่ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ กิจกรรมดังกล่าวสานักงาน คปภ.
จังหวัดพัทลุง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-28 ธันวาคม 2561 ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติจังหวัด
พัทลุง

กิจกรรมที่ 6
วันที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 10.30 น. นายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อานวยการ สานักงาน คปภ.
จังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางอมรรัตน์ เลาแก้ว นักวิชาการประกันภัย ร่วมกับภาคธุรกิจประกันภัยใน
จังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนและการประชาสัมพันธ์การทาประกันภัยช่วงเทศกาล
ปีใหม่ ปี 2562 แก่ประชาชนผู้ใช้บริการรถยนต์โดยสารสาธารณะ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติ
จั ง หวั ด พั ท ลุ ง โดยจะมี ก ารจั ด กิ จ กรรมรณรงค์ ประชาสั ม พั น ธ์ ให้ ค าปรึ ก ษาแนะน าความรู้ ด้ า นการ
ประกันภัยระหว่างวันที่ 24-28 ธันวาคม 2562 เพื่อกระตุ้นและสร้างการรับรู้ ตระหนักให้ประชาชน
บริหารความเสี่ยงด้วยการทาประกันภัยต่อไป

กิจกรรมที่ 7
วันที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 18.00 น. นายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อานวยการสานักงาน คปภ.
จังหวัดพัทลุง เดินทางร่วมกิจกรรมกับจังหวัดพัทลุง เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ซึ่งนาทีมโดยนายกู้เกียรติ
วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย
หัว หน้ าส่วนราชการในจังหวัดพัทลุง และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ร่วมชมนิทรรศการและทา
กิจ กรรม ภายในงาน "อุ่ น ไอรั ก คลายความหนาว" สายน้ าแห่ งรั ต นโกสิ น ทร์ ณ พระลานพระราชวั ง
ดุสิต และสนามเสือป่า ซึ่งงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว : สายน้าแห่งรัตนโกสินทร์ " จะมี ตั้งแต่วันที่ 9
ธันวาคม 2561 ถึง 19 มกราคม 2562 ขอเชิญผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมแต่งกายชุดไทยย้อนยุคสมัยรัชกาล
ที่ 5 หรือชุดไทยแบบต่างๆ ด้วยผ้าไทย ผ้าท้องถิ่น เพื่อสะท้อนวิถีไทยผ่านเครื่องแต่งกาย เที่ยวชมงาน
ในครั้งนี้ ด้วยความสุข สดใส สนุกสนาน เพลิเพลิน อีกทั้งยังได้รับความรู้ทางประวัติศาสตร์ที่สาคัญเกี่ยวกับ
สายน้า และยังได้ร่วมทาบุญโดยเสด็จพระราชกุศลเป็นความสุข อิ่มบุญ อิ่มใจ ร่วมกัน ภายในงานมีการจัด
นิทรรศการ การแสดง การจาหน่ายสินค้า สลากอุ่นไอรัก ตั กมัจฉากาชาด ถ่ายภาพย้อนยุค และกิจกรรม
ต่างๆ มากมาย ณ พระลานพระราชวังดุสิต สนามเสือป่า กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมที่ 8
วันที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 17.00-20.00 น. นายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อานวยการ
สานักงาน คปภ.จังหวัดพัทลุง ร่วมกับสมรมฅนบอลพัทลุง จัดการแข่งขันฟุตบอล 5 เส้า “รายการรณรงค์
ลดอุบัติเหตุทางถนนและส่งเสริมการทาประกันภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2562” โดยในสมรมฅนบอลพัทลุง
มีสมาชิกที่เป็นผู้บริหารและบุคคลากรของโรงเรียนในเครือข่ายโครงการยุวชนประกันภัย พนักงานธนาคาร
ธกส. นักการเมืองท้องถิ่น ข้ าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่จากภาคส่วนต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์อันดี เพื่อสุขภาพและมิตรภาพของสมาชิก ทั้งนี้ ผู้อานวยการสานักงาน คปภ.จังหวัดพัทลุง
ได้สนับสนุนถ้วยรางวัลชนะเลิศ และรางวัลดาวซัลโว แก่ทีมที่ชนะเลิศและนักเตะที่ยิงประตูสูงสุด พร้อมทั้ง
ได้มอบป้ายไวนิลรณรงค์ลดอุบตั ิเหตุทางถนนและประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการทาประกันภัยช่วงเทศกาลปีใหม่
ปี 2562 แก่สมาชิกเพื่อนาไปติดตั้งประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ต่างๆ ขยายผลสร้างการรับรู้แก่ประชาชนต่อไป
ณ สนามสวิฟเลท อารีน่า โคกกอก อ.เมือง จ.พัทลุง

กิจกรรมที่ 9
วันที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อานวยการสานักงาน คปภ.
จังหวัดพัทลุง และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจาปี 2561 จังหวัดพัทลุง โดยมี
นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน หัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน นักศึกษา
ประชาชน เข้าร่วมงานจานวนมาก มีการอ่านสารจากนายกรัฐมนตรี (พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา) โดย
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด การเดินขบวนรณรงค์ความปลอดภัย กับขับขี่ Big bike ของภาคีเครือข่าย
สานักงาน คปภ.จังหวัดพัทลุง ได้สนับสนุนป้ายไวนิลรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน ขับขี่มีน้าใจ รักษาวินัย
จราจร และรณรงค์ส่งเสริมให้มีการทาประกันภัย พ.ร.บ.เพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมและประชาชนทั่วไปรับทราบ
ด้วย เมื่อย้อนไป 14 ปีที่แล้ว วันนี้คือวันที่เกิดภัยพิบัติ (สึนามิ) ที่รุนแรงที่สุดของประเทศไทย ที่ก่อให้เกิด
ความเสียหายและสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจานวนมาก คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่
14 มิถุนายน 2548 กาหนดให้วันที่ 26 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ และจัด
กิจกรรมพร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ และเตรียมความพร้อมของประชาชนในการ
รั บ มื อ กั บ ภั ย พิ บั ติ ธ รรมชาติ ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ได้ ทุ ก เมื่ อ น าไปสู่ ก ารสร้ า งวั ฒ นธรรมความปลอดภั ย
ณ สวนสาธารณะ เทศบาลเมืองพัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง

กิจกรรมที่ 10
วันที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. นายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อานวยการ
สานักงาน คปภ.จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจจังหวัดพัทลุง ประจาเดือน ธันวาคม 2561 และร่วมประชาสัมพันธ์รณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน
ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการทาประกันภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ณ ห้องประชุมกาบบัว ชั้น 5 (ศาลา
กลางจังหวัดพัทลุง) อ.เมือง จ.พัทลุง

กิจกรรมที่ 11
วันที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 17.00 น. นายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อานวยการ สานักงาน คปภ.
จังหวัดพัทลุง น าทีมงานชมรมประกัน วินาศภัยจังหวัดพัทลุง สมาคมตัวแทนประกันชีวิต และที่ปรึกษา
การเงิ น จั ง หวั ด พั ท ลุ ง รณรงค์ ค วามปลอดภั ย ทางถนนและประชาสั ม พั น ธ์ ส่ ง เสริ ม การท าประกั น ภั ย
ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 และเข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพัทลุง โดยมี
นายศิลป์ชัย รามณีย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน และหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่
เกี่ ย วข้ อ งประชาชน เข้ า ร่ว มจ านวนมาก ณ ป้ อ มต ารวจทางหลวง เขาเจี ย ก อ.เมื อ ง จ. พั ท ลุ ง ทั้ ง นี้
สานักงาน คปภ.จังหวัดพัทลุง และภาคธุรกิจประกันภัย ประกันชีวิต ได้สนับสนุนและมอบน้าดื่ม กาแฟ
ขนม เครื่องดื่มชูกาลังสิ่งของเพื่อมอบให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามจุดตรวจต่างๆ ในพื้นที่ และประสานงาน
กับ บมจ.วิริยะประกันภัย ได้มอบหมวกกันน็อคให้ผู้ว่าราชการจังหวัด จานวน 10 ใบ เพื่อนาไปมอบแก่
ประชาชนสวมใส่เดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่เพื่อความปลอดภัยต่อไป

กิจกรรมที่ 12
วันที่ 28 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อานวยการ สานักงาน คปภ.
จังหวัดพัทลุง ชี้แจงทาความเข้าใจเกี่ยวกับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียน
เนื่องจากผู้ปกครองนักเรียนได้ประสานงานผ่านศูนย์ดารงธรรมอาเภอควนขนุน ว่ายังไม่ได้รับการชดใช้ ซึ่ง
สานักงานฯ ได้ประสานงานผู้อานวยการโรงเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ตัวแทนบริษัทผู้รั บประกัน โดยบริษัท
ตกลงชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ทายาทผู้เสียชีวิตตามทุนประกันภัย ทั้งนี้ สานักงานฯ ได้ร่วมถ่ายภาพเป็น
สักขีพยานการมอบเงินค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวด้วย ณ โรงเรียนวัดพิกุลทอง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

กิจกรรมที่ 12
กิจกรรมที่ 13
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อานวยการสานักงาน
คปภ.จังหวัดพัทลุง คณะกรรมการศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562
ผ่านระบบ Video Conference โดยคณะกรรมการศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพัทลุง มี
นายศิลป์ชัย รามณีย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน เพื่อติดตามรายงานการเกิดอุบัติเหตุใน
พื้นที่ รวมทั้งมาตรการต่างๆ ของแต่ละหน่วยงาน เพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่
สาหรับสถิติการเกิดอุบัติเหตุของจังหวัดพัทลุง ในวันที่ 27 ธันวาคม 2561 มีการเกิดอุบัติเหตุ ดังนี้
อุบัติเหตุเกิดขึน้ รวมทั้งสิน้ จานวน 7 ครั้ง
มีผู้บาดเจ็บ จานวน 11 คน เป็นเพศชาย 8 คน เพศหญิง 3 คน
ไม่มีผู้เสียชีวติ
ทั้งนี้ ประธานได้มอบนโยบายในการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนและสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ร่วมกันบูรณาการเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและลดอุบัติเหตุในพื้นที่ต่อไป

กิจกรรมที่ 12
กิจกรรมที่ 14
วันที่ 28 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 - 18.00 น. นายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อานวยการ
สานักงาน คปภ.จังหวัด พัทลุง เดินทางร่วมกับคณะทางานตรวจติดตามการปฏิบัติงานป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 คณะที่ 3 ประกอบด้วย นายฉลอง เทอดวีระพงศ์ ปลัด
จังหวัดพัทลุง หัวหน้าคณะทางาน ผู้แทนนายกอบจ.พัทลุง สรรพสามิตรพื้นที่พัทลุง ผอ.แขวงทางหลวง
ชนบทพัทลุง สวัสดิการคุ้ มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง ป้องกันจังหวัดพัทลุง ผอ.วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
คณะทางาน ลงพื้นที่จุดตรวจ จานวน 6 จุดตรวจ ประกอบด้วย
�สามแยกทางเข้าอาเภอบางแก้ว ตาบลโคกสัก เขตพื้นที่ สภ.บางแก้ว
�สี่แยกรักษ์บ้านแก้ว เขตพื้นที่ สภ.บางแก้ว
�หน้า สภ.ป่าบอน เขตพื้นที่ สภ.ป่าบอน
�สามแยกบ้านห้วยทราย เขตพื้นที่ สภ.ป่าบอน
�สามแยกหน้าทีว่ ่าการอาเภอปากพะยูน เขตพื้นที่ สภ.ปากพะยูน
�เชิงสะพานเกาะหมาก เขตพื้นที่ สภ.เกาะนางคา
เพื่อตรวจเยี่ยม ติดตาม ให้กาลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัตงิ านพร้อมมอบสิง่ ของเพื่อสนับสนุนการปฏิบัตหิ น้าที่
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562

กิจกรรมที่ 15
วันที่ 29 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30-12.00 น. นายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อานวยการ
สานั กงาน คปภ.จังหวัดพัทลุง ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนนช่ว ง
เทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 ผ่านระบบ Video Conference โดยคณะกรรมการศูนย์อานวยการความ
ปลอดภัยทางถนนจังหวัดพัทลุง มี นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน
เพื่อติดตามและรายงานการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ รวมทั้งมาตรการต่างๆ ของแต่ละหน่วยงาน เพื่อรณรงค์
ป้องกั น และลดอุบัติ เ หตุ ทางถนนในพื้น ที่ ส าหรั บสถิติ การเกิด อุบัติ เหตุ ของจั งหวั ด พัท ลุง ในวั น ที่ 28
ธันวาคม 2561 มีการเกิดอุบัติเหตุ ดังนี้
�อุบัติเหตุเกิดขึ้นรวมทั้งสิน้ จานวน 8 ครั้ง
�มีผู้บาดเจ็บ จานวน 10 คน
�ผู้เสียชีวิต 1 ราย
สถิติสะสม ระหว่างวันที่ 27 ธ.ค.61-วันที่ 2 ม.ค.62
�อุบัติเหตุเกิดขึ้นรวมทั้งสิน้ 15 ครั้ง
�มีผู้บาดเจ็บจานวน 21 คน
�ผู้เสียชีวิต จานวน 1 ราย
สาหรับรายที่เสียชีวิต (ผู้ขับขี่เสียหลักขับชนเสาไฟฟ้า) สานักงาน คปภ.จังหวัดพัทลุง ได้ตรวจสอบข้อมูล
ด้านการประกันภัยในเบื้องต้นพบว่า มีการทาประกันภัยภาคบังคับ พ.ร.บ.ไว้กับ บมจ.อาคเนย์ประกันภัย
และได้ ป ระ สาน งานให้ บ ริ ษั ท ติ ด ต่ อ ทายาทเพื่ อ ด าเนิ นการจ่ า ยค่ า ปลงศพโดยเร็ วต่ อ ไป
ทั้งนี้ ประธานได้มอบนโยบายในการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนและสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ร่วมกันบูรณาการแก้ไขเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและลดอุบัติเหตุในพื้นที่ต่อไป

กิจกรรมที่ 16
วันที่ 29 ธันวาคม 2561 เวลา 12.00-15.30 น. นายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อานวยการ
สานักงาน คปภ.จังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยคณะจากภาคธุรกิจประกันภัยในพื้นที่พัทลุง ร่วมทากิจกรรมเพื่อ
สังคม เดินทางลงพื้นที่เพื่อให้กาลังใจและมอบสิ่งของสนับสนุนแก่เจ้าหน้าที่ในการการปฏิบัติงานป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 ณ จุดตรวจ /ด่านตรวจชุมชน จานวน 9 จุดตรวจ/
ด่านตรวจ ประกอบด้วย
�จุดตรวจโคกกอก อ.เมือง
�จุดตรวจสายบายพาส (ทางหลวงชนบท) อ.เมือง
�จุดตรวจท่านนางพรหม อ.เขาชัยสน
�จุดตรวจหน้าธารน้าเย็น อ.เขาชัยสน
�จุดตรวจหน้าทีว่ ่าการอาเภอตะโหมด

�ด่านชุมชนตาบลหานโพธิ์ อ.เขาชัยสน
�ด่านชุมชนหน้าควนมะพร้าว
�ด่านชุมชนควนถบ
�ด่านชุมชนลาปา

เพื่อเยี่ยม ติดตาม ให้กาลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพร้อมมอบสิ่งของเช่น น้าดื่ม กาแฟ เครื่องดื่ม
ชูกาลัง ขนม ผ้าเย็น เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562

กิจกรรมที่ 17
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อานวยการ สานักงาน คปภ.
จังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางอมรรัตน์ เลาแก้ว นักวิชาการประกันภัย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์
อานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพัทลุง ซึ่งมีนายฉลอง เทอดวีระพงศ์ ปลัดจังหวัดพัทลุง เป็น
ประธานการประชุม ฯ เพื่อติดตามสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ เพื่อวิเคราะห์สาเหตุและ
ออกมาตรการแก้ปัญหา เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนมีความปลอดภัยมากที่สุด ซึ่งในส่วนของจั งหวัด
พัทลุงในวันที่ 30 ธันวาคม 2561 มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 10 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 10 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต สถิติ
สะสมระหว่างวันที่ 27 - 30 ธันวาคม 2561 มีอุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้นทั้งหมด 30 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 36
คน เสียชีวิต 1 คนทั้งนี้ ปลัดจังหวัดพัทลุงกล่าวว่า ในวันนี้ เป็นอีกวันที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย
เนื่องจากพื้นที่ต่าง ๆ มักจะจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ หรืองานเคาท์ดาวน์ เพราะฉะนั้นจะมี
ประชาชนออกมาใช้รถใช้ถนนมาก และที่สาคัญอาจมีการเลี้ยงฉลองที่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทาให้เกิดการ
ประมาทในการขับขี่และทาให้เกิดอุบัติเหตุได้ จึงขอให้จุดตรวจต่าง ๆ โดยเฉพาะด่านชุมชน ต้ องเพิ่มความ
เข้มข้นของการตักเตือนประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนให้มากเพื่อลดอุบัติเหตุและการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน

