ประมวลภาพกิจกรรม
สานักงาน คปภ.จังหวัดกาแพงเพชร
ประจาเดือนพฤศจิกายน ๒๕61
**********************
วันที่ 2 พฤศจิกายน ๒๕61
ร่วมกิจกรรมเซอร์ไพรส์แจกหมวกนิรภัย จัดโดยศูนย์อานวยการ
ความปลอดภัยทางถนน เวลา 10.00-11.00 น. ณ บริเวณสี่แยกวัดบาง
ตาบลในเมือง อาเภอเมืองกาแพงเพชร จังหวัดกาแพงเพชร

วันที่ 5 พฤศจิกายน ๒๕61
1. ร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบ
อุบัติเหตุทางถนน เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสานักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาแพงเพชร ศาลากลางจังหวัดกาแพงเพชร
ชั้น 3

2. ร่วมประชุมผู้อานวยการสานักงาน คปภ.จังหวัดในสังกัดสานักงาน
คปภ.ภาค 2 (นครสวรรค์) ประจาไตรมาส 4/2561 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 3 สานักงาน คปภ.ภาค 2 (นครสวรรค์) อาเภอเมืองนคร
สวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

-2วันที่ 6 พฤศจิกายน ๒๕61
ร่วมประชุมและลงพื้นที่ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินทดรองราชการ
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ร่วมกับคณะผู้บริหารการคลัง
ประจาจังหวัดกาแพงเพชร (คบจ.) เวลา 08.30-12.00 น. ณ พื้นที่เขต
ตาบลพรานกระต่าย อาเภอพรานกระต่าย จังหวัดกาแพงเพชร

วันที่ 7 พฤศจิกายน ๒๕61
รับคืนค่าเสียหายเบื้องต้นตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถ พ.ศ. 2535 ตามมาตรา 23(6) คาขอกองทุน ที่ 20/2561 จาก
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองน้าไหล อาเภอคลองลาน จังหวัดกาแพงเพชร
จานวน 27,000 บาท เวลา 09.30 น. ณ สานักงาน คปภ.จังหวัด
กาแพงเพชร

วันที่ 8 พฤศจิกายน ๒๕61
ร่วมประชุมติดตามผลการบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน
อย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4 (MIS FOR SUSTAINABLE ROAD SAFETY)เวทีถนน
ปลอดภัย 4.0 ศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดกาแพงเพชร
เวลา 08.30-15.30 น. ณ ห้องประชุมเยาวมาลย์ 1 ชั้น 7 โรงแรมชากังราว
รีเวอร์วิว ตาบลในเมือง อาเภอเมืองกาแพงเพชร จังหวัดกาแพงเพชร

-3วันที่ 13 พฤศจิกายน ๒๕61
ร่วมประชุมจัดตัง้ สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและทีป่ รึกษาการเงิน
จังหวัดกาแพงเพชร (THAIFA) เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม
บริษัท ไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน) สาขากาแพงเพชร ตาบลนครชุม
อาเภอเมืองกาแพงเพชร จังหวัดกาแพงเพชร

วันที่ 14 พฤศจิกายน ๒๕61
1. เป็นวิทยากรบรรยายการประกันภัยสุขภาพของประเทศไทย
และการเสนอขายถูกหลักประกันภัยเติบโต ในการอบรมขอต่ออายุใบอนุญาต
เป็นตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ครั้งที่ 4 เป็นต้นไป เวลา 08.45-16.15 น.
ณ ห้องประชุมเรือนดาหลา โรงแรมเรือนแพ รอยัลปาร์ค อาเภอเมืองพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก

2. มอบรางวัลยุวชนประกันภัยแก่โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง
(นาคอุปถัมภ์) เวลา 14.00 น. ณ สานักงาน คปภ.จังหวัดกาแพงเพชร ดังนี้
2.1 รางวัลชมเชยระดับภาค ประเภทนักเรียน รูปแบบละครสั้น/
หนังสั้น จานวน 4,000 บาท
2.2 รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด ประเภทนักเรียน รูปแบบละครสั้น/
หนังสั้น จานวน 5,000 บาท

-42.3 รางวัลชมเชยระดับจังหวัด ประเภทโรงเรียน/สถานศึกษา จานวน
2,500 บาท
2.4 รางวัลชมเชยระดับจังหวัด ประเภทครู-อาจารย์ที่รับผิดชอบ
โครงการ จานวน 2,500 บาท
2.5 เงินสนับสนุนประเภทโรงเรียน จานวน 4,000 บาท

2.6 รางวัลชมเชยระดับจังหวัด ประเภทนักเรียน รูปแบบเพลง จานวน
2,500 บาท

วันที่ 17-19 พฤศจิกายน ๒๕61
ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสาหรับผู้บริหารด้านการประกันภัยรถยนต์
ประจาปี 2561 ระหว่างสานักงาน คปภ. และภาคธุรกิจประกันวินาศภัย
ณ ห้องประชุมโรงแรม The Cavalli Casa อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

-5วันที่ 19 พฤศจิกายน ๒๕61
1. ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐินพระราชทานกับสานักงาน คปภ.
เวลา 14.00 น. ณ วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร ตาบลหัวรอ อาเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

2. เป็นวิทยากรบรรยายความรู้เกี่ยวกับการประกันภัย ในการอบรม
สาหรับผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประจารถ ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่ง
ทางบก รุ่นที่ 11/2561 เดือนพฤศจิกายน 2561 จัดโดยสานักงานขนส่ง
จังหวัดกาแพงเพชร เวลา 15.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม-อบรม อาคาร
อเนกประสงค์ ชั้น 2 สานักงานขนส่งจังหวัดกาแพงเพชร อาเภอเมือง
กาแพงเพชร จังหวัดกาแพงเพชร

วันที่ 22 พฤศจิกายน ๒๕61
ร่วมออกหน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดกาแพงเพชร เวลา 08.30-12.00 น.
ณ วัดทุ่งหันตรา ตาบลวังแขม อาเภอคลองขลุง จังหวัดกาแพงเพชร

-6วันที่ 21-25 พฤศจิกายน ๒๕61
เข้าร่วมและช่วยปฏิบัติงานในพิธีเปิดสานักงาน คปภ.จังหวัดตาก
และการประชุมคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
สัญจร ณ อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก

วันที่ 26 พฤศจิกายน ๒๕61
มอบรางวัลยุวชนประกันภัยแก่โรงเรียนชุมชนบ้านลานหิน รางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทนักเรียน รูปแบบเพลง จานวน 3,000 บาท
เวลา 14.00 น. ณ สานักงาน คปภ.จังหวัดกาแพงเพชร

วันที่ 27 พฤศจิกายน ๒๕61
เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจาจังหวัดกาแพงเพชร
(คบจ.) ครั้งที่ 11/2561 ประจาเดือนพฤศจิกายน 2561 และร่วมมอบ
ของที่ระลึกแก่ท่านสรรพกรพื้นที่กาแพงเพชรซึ่งย้ายมาใหม่ เวลา 13.3016.00 น. ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ สานักงานคลังจังหวัดกาแพงเพชร
ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดกาแพงเพชร

-7วันที่ 28 พฤศจิกายน ๒๕61
1. ร่วมมอบขอบที่ระลึกแก่ท่านธนารักษ์พื้นที่กาแพงเพชร เนื่องจาก
ย้ายไปจังหวัดเพชรบูรณ์ เวลา 13.30 น. ณ สานักงานพื้นที่ธนารักษ์
กาแพงเพชร ชั้น 2 ศาลกลางจังหวัดกากาแพงเพชร

2. ออกตรวจสอบทรัพย์สนิ สาขาของบริษัท เจ้าพระยาประกันภัย
จากัด (มหาชน) เวลา 15.30 น. พร้อมบันทึกถ้อยคา ผู้เกี่ยวข้อง ดังนี้
2.1 ผู้จัดการบริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จากัด
สาขากาแพงเพชร ซึ่งอยู่ติดกัน
2.2 เจ้าของอาคารที่ให้เช่า ณ ห้างหุ้นส่วนจากัด นิคแลนด์
เทรดดิ้ง อาเภอเมืองกาแพงเพชร จังหวัดกาแพงเพชร

-8วันที่ 29 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม ๒๕61
เข้าร่วมอบรมสัมมนาโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารผลการปฏิบัติงานของสายส่งเสริมและประกันภัยภูมภิ าค ระหว่าง
วันที่ 30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงแรมเดอะ
ริเวอร์รี่ บาย กะตะธานี อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

วันที่ 29 พฤศจิกายน ๒๕61
เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ประจา
เดือนตุลาคม 2561 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมซุ้มกอ ชั้น 4
ศาลากลางจังหวัดกาแพงเพชร

