
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกนัภัย (คปภ.)  
จังหวัดพัทลุง 

ประมวลภำพกิจกรรม ประจ ำเดือน ธันวำคม ๒๕60 

กิจกรรมที่ 1   
วันท่ี 18 ธันวาคม 2560  เวลา 09.30 น. นายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. 

จังหวัดพัทลุงพัทลุง  ได้เข้าพบนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง  นายวันชัย จันทร์พร 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง  นางสาวดวงพร บุญครบ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง   และนางกันต์ชิตา 
สังข์ศิริ  คลังจังหวัดพัทลุง เพื่อรายงานตัวและชี้แจงถึงบทบาทหน้าท่ี ภารกิจงาน โครงการต่างๆ ของ
ส านักงาน คปภ.จังหวัดพัทลุง เนื่องในโอกาสย้ายมาปฏิบัติงาน    ท่ีพัทลุง ในการนี้  ส านักงาน คปภ.พัทลุง 
ยินดีร่วมขับเคลื่อนและบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับจังหวัดพัทลุง ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และ
ภาคเอกชน ทุกภาคส่วน ท้ังนี้ ได้ถือโอกาสอวยพรปีใหม่ 2561 ท่ีก าลังจะมาถึงแก่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด
พัทลุง  ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง และคลังจังหวัดด้วย ณ ศาลากลางจังหวัดพัทลุง 
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กิจกรรมที่ 2   
วันท่ี 18 ธันวาคม 2560 เวลา 10.30 น. นายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.

จังหวัดพัทลุง เป็นประธานการประชุมชมรมประกันวินาศภัยจังหวัดพัทลุง สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและ 
ท่ีปรึกษาการเงินจังหวัดพัทลุง เพ่ือเตรียมความพร้อมการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 และ
การรณรงค์ประชาสัมพันธ์การท าประกันภัยอุบัติเหตุเทศกาลสุขใจ  โดยระหว่างวันท่ี 25-30 ธันวาคม 
2560 ส านักงาน คปภ.จังหวัดพัทลุง  ชมรมประกันวินาศภัยจังหวัดพัทลุง และสมาคมตัวแทนประกันชีวิต
ฯ จังหวัดพัทลุง จะด าเนินการออกบู๊ทรณรงค์ประชาสัมพันธ์การท าประกันภัยและให้บริการประชาชนด้าน
การประกันภัย  โดยบูรณาการร่วมกับบริษัท ขนส่ง จ ากัด ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพัทลุง  ขอเชิญชวนประชาชนผู้ใช้รถโดยสารสาธารณะ ท าประกันอุบัติเหตุเทศกาลสุขใจได้   ภายใน
งานดังกล่าว มีการขายประกันภัย 100 บาท และประกันภัย 200 บาท คุ้มครองสูงถึง 100,000 บาท 
โดยบริษัทประกันภัย และมีของที่ระลึกมอบให้ผู้ท่ีซื้อประกันภายในงานช่วงดังกล่าวด้วย 
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กิจกรรมที่ 3   
วันท่ี 18 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ  ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. 

จังหวัดพัทลุง ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพัทลุง ร่วมกับ
ส่วนราชการต่างๆ ในพื้นท่ี เพื่อหารือแนวทางการเตรียมความพร้อมรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่ 2561 ท่ีก าลังจะมาถึง โดยมีส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานีต ารวจทุกแห่ง 
มูลนิธิกู้ภัย  เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง  ในการนี้ ท่าน ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ได้แจ้งให้ส านักงาน 
คปภ.จังหวัดพัทลุง ชี้แจงถึงบทบาทหน้าท่ีของส านักงานฯ และกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยท่ีรับผิดชอบ    
ในกรณีท่ีมีผู้ประสบภัยได้รับอุบัติเหตุแต่ไม่มีการท าประกันภัย รวมท้ัง ได้รณรงค์ให้มีการท าประกันภัยรถ
ภาคบังคับให้มากขึ้น การประชาสัมพันธ์กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเทศกาลสุขใจ ให้ท่ีประชุมได้รับทราบ
ด้วย โดยท่ีประชุมได้เห็นชอบท่ีจะด าเนินการบังคับใช้กฎหมายต่อผู้ขับขี่ เช่น การตรวจจับใบอนุญาตขับขี่ 
การสวมหมวกนิรภัย และการตัดท าประกันภัยรถตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535    
เพื่อก าหนดเป็นมาตรการความปลอดภัยด้านการจราจรในพื้นท่ี ทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ขับขี่
ปลอดภัย เพ่ือลดและป้องกันความสูญเสียจากอุบัติเหตุต่อชีวิตร่างกาย อนามัยและทรัพย์สินของประชาชน  

ต่อไปด้วย 
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กิจกรรมที่ 4   
  วันท่ี 21 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00-13.00 น. ส านักงาน คปภ.จังหวัดพัทลุง  โดยนาย
ชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดพัทลุง  พร้อมเจ้าหน้าท่ี ได้เข้าร่วมโครงการจังหวัด
เคลื่อนท่ี "หน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ส านักงานฯ มีการออกบู๊ทประชาสัมพันธ์
รณรงค์ให้ความรู้ด้านการประกันภัย และประชาสัมพันธ์ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ กรมธรรม์ประกันภัย
อุบัติเหตุเทศกาลสุขใจ ประกันภัย 100 และประกันภัย 200 รวมท้ัง เปิดให้ค าปรึกษาปัญหาด้านการ
ประกันภัยแก่ประชาชน ในการนี ้นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นายวันชัย จันทร์พร 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง และหัวหน้าส่วน
ราชการต่างๆ ได้แวะเยี่ยมชมบู๊ทของส านักงาน คปภ.จังหวัดพัทลุง พร้อมสนับสนุนให้มีการรณรงค์ 
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท าประกันภัย รวมท้ังการคุ้มครองสิทธิ
ประโยชน์ของประชาชนให้ได้รับความเป็นธรรม และได้รับความคุ้มครองจากการท าสัญญาประกันภัยตาม
กฎหมาย ณ โรงเรียนวัดสังฆวราราม หมู่ท่ี 3  ต าบลท่ามะเดื่อ  อ าเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง 
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กิจกรรมที่ 5   
วันท่ี 25 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. ส านักงาน คปภ.จังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรมออกบู๊ท 

รณรงค์ประชาสัมพันธ์การท าประกันภัยและรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 โดย
ส านักงานฯ ได้ประสานขอความร่วมมือบริษัทประกันภัยในพื้นท่ี ตั้งจุดจ าหน่ายกรมธรรม์ประกันภัย
อุบัติเหตุเทศกาลสุขใจ ประกันภัย 100 , ประกันภัย 200 และประกันภัย 222 พลัส จ าหน่ายแก่
ประชาชน/ผู้โดยสาร เพื่ออ านวยความสะดวกและให้ประชาชนรู้จักบริหารความเสี่ยงด้วยการท าประกันภัย 
บริการให้ค าปรึกษาปัญหาด้านการประกันภัย ภายในงานมีผู้สนใจท าประกันภัยและมีการมอบของท่ีระลึก
จากบริษั ทประกันภั ย ท่ี เข้ า ร่ วมกิ จกรรมให้ แก่ประชาชน/ผู้ ใ ช้ บริ การรถ โดยสารสาธาร ณะ 
ท้ังนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าวได้ร่วมบูรณาการกับบริษัท ขนส่ง จ ากัด , อบจ.พัทลุง , สมาคมประกันชีวิต
และท่ีปรึกษาการเงินจังหวัดพัทลุง ชมรมประกันวินาศภัยจังหวัดพัทลุง และอาสาสมัครประกันภัย โดย
ส านักงานฯ จะมีการจัดกิจกรรมระหว่างวันท่ี 25-29 ธันวาคม 2560 ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพัทลุง 
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กิจกรรมที่ 6   
วันท่ี 25 ธันวาคม 2560 เวลา 10.30 - 12.00 น. นายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ านวยการ

ส านักงาน คปภ.จังหวัดพัทลุง เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ สิทธิประโยชน์ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถ พ.ศ.2535 ตามโครงการขับขี่ปลอดภัย เสริมสร้างวินัยจราจร แก่นักเรียนศูนย์การศึกษานอก
โรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย ณ ห้องประชุม กศน.พัทลุง  ท้ังนี้ ส านักงาน คปภ.จังหวัดพัทลุง        
ได้ประชาสัมพันธ์กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเทศกาลสุขใจ ประกันภัย 100 ประกันภัยเทศกาลปีใหม่สุข
ใจพลัส 222 เพ่ือให้ประชาชนท่ีสนใจสามารถซื้อประกันภัยดังกล่าวได้อย่างท่ัวถึงต่อไป 
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กิจกรรมที่ 7   
วันท่ี 25 ธันวาคม 2560 เวลา 15.00-16.00 น. ส านักงาน คปภ.จังหวัดพัทลุง ประชาสัมพันธ์

และรณรงค์การท าประกันภัยอุยัติเหตุเทศกาลสุขใจ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561  ผ่านสื่อสถานีวิทยุท้องถิ่น 
พัทลุงซิตี้ เรดิโอ คลื่นความถี่ 99.75 MHz อ.ควนขนุน จังหวัดพัทลุง  ประกันภัยอุบัติเหตุเทศกาลสุขใจ 
หรือประกันภัย 100 และประกันภัย 222 พลัส  จะเปิดจ าหน่ายระหว่างวันท่ี 15 ธันวาคม 2560 - วันท่ี 
31 มกราคม 2561 เบี้ยประกันภัย 100 บาท/ปี ทุนประกันภัย 100,000 บาท และเบี้ย 222 บาท/ปี 
มีความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ 5,000 บาท ทุนประกันภัย 100,000 บาท ประชาชนท่าน
ใดสนใจสามารถติดต่อซื้อได้ที่บริษัทประกันภัยหรือเคาเตอร์เซอร์วิส และ สถานีขนส่งผู้โดยสาร อบจ.พัทลุง 
ระหว่างวันท่ี 25-29 ธันวาคม 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ีสายด่วน คปภ.1186 หรือ 
ส านักงาน คปภ.จังหวัดพัทลุง 0-7461-4145 
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กิจกรรมที่ 8   
วันท่ี 26 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. ส านักงาน คปภ จังหวัดพัทลุง ได้ร่วมรณรงค์

ประชาสัมพันธ์กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ ประกันภัย 100 และ 222 และจัดบูธร่วมกับ
ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุง ขนส่งจังหวัดพัทลุง ในงานวันป้องกันอุบัติภัย
แห่งชาติ  โดยมีนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง  เป็นประธาน ณ สวนสาธารณะเฉลิม
พระเกียรติ 80 พรรษา ถ.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง ท้ังนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงและรองผู้ว่าราชการ
จังหวัดพัทลุง  พร้อมหัวหน้าส่วนราชการได้  ให้เกียรติเยี่ยมชมบูทของส านักงาน คปภ.จังหวัดพัทลุง 
ส านักงานส่งจังหวัดพัทลุง ท่ีเข้าร่วมจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ในวันนี้ด้วย 
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กิจกรรมที่ 9   
วันท่ี 28 ธันวาคม 2560 เวลา 17.00 น. ส านักงาน คปภ.จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์

อ านวยการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 โดยมีนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดพัทลุง เป็นประธานเปิดจุดตรวจ/ด่านตรวจร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 
พ.ศ.2561  ตามท่ีศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนได้จัดท าแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561 ภายใต้หัวข้อหลักในการรณรงค์  "ขับรถมีน้ าใจ รักษาวินัยจราจร" 
ซึ่งได้ก าหนดช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันท่ี 28 ธันวาคม 2560 - 3 มกราคม 2561 โดยมีนายวันชัย 
จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง หัวหน้าส านักงาน ปภ.จ.พัทลุง หัวหน้าส่วนราชการ ฝ่ายปกครอง 
ต ารวจ ทหาร ท้องถิ่น รวมท้ังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียง ณ จุดตรวจหน้าป้อมยาม
ต ารวจทางหลวง 2 กองก ากับการ 7 พัทลุง  ต าบลเขาเจียก อ าเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 
ต่อจากนั้น ร่วมกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการท่ี
เกี่ยวข้อง ร่วมกันตรวจเยี่ยมและให้ก าลังใจเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานในการอ านวยความสะดวกแก่พี่น้อง
ประชาชนในการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2561  พร้อมท้ังได้ตรวจวัดแอลกอฮอล์พนักงานขับรถ
โดยสาร เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารให้
เดินทางถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพ ณ สถานีขนส่งจังหวัดพัทลุง  โดยท่านผู้ว่าฯ  ได้ให้เกียรติเยี่ยม
ชมบู๊ทของส านักงาน คปภ.และให้ก าลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ี ท้ังนี้ ส านักงาน คปภ.จังหวัดพัทลุง ได้ร่วมกับ
ชมรมประกันวินาศภัยจังหวัดพัทลุง สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและท่ีปรึกษาการเงินจังหวัดพัทลุง บมจ.
วิริยะประกันภัย สาขาพัทลุง และบริษัทในพื้นท่ี ร่วมสนับสนุนน้ าดื่ม กาแฟ เครื่องดื่มชูก าลัง ขนม หมวก
กันน๊อค พัดสปริง และเอกสารประชาสัมพันธ์มอบผ่านท่านผู้ว่าฯ เพื่อมอบสนับสนุนจุดตรวจช่วงเทศกาล  
ปีใหม่ 2561  เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจให้เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานต่อไป 
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กิจกรรมที่ 10   
วันท่ี 29 ธันวาคม 2560  เวลา 14.00 น. นายชนม์ชนันท์  โต๊ะเจ๊ะ  ผู้อ านวยการ ส านักงาน 

คปภ.จังหวัดพัทลุง , ผู้อ านวยการเขตประถมศึกษาพัทลุงเขต 2 และตัวแทนท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง  ซึ่งเป็น
คณะตรวจเยี่ยมจุดตรวจชุดที่ 10 ตามค าส่ังจังหวัดพัทลุง ร่วมตรวจเยี่ยมจุดตรวจรณรงค์ช่วงเทศกาลปีใหม่ 
2561 เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจแก่เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานช่วงวันหยุดยาวปีใหม่ และมอบสิ่งของสนับสนุน
เยี่ยมจุดตรวจของจังหวัดพัทลุงให้แก่จุดตรวจ ท้ังนี้ ส านักงาน คปภ.จังหวัดพัทลุง ได้ร่วมกับชมรมประกัน
วินาศภัยจังหวัดพัทลุง และสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและท่ีปรึกษาการเงินจังหวัดพัทลุง  สนับสนุนน้ าดื่ม 
เคร่ืองดื่มชูก าลัง กาแฟ ขนม เพื่อสนับสนุนจุดตรวจและเป็นขวัญก าลังใจให้แก่เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานด้วย 
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กิจกรรมที่ 11   
 

วันท่ี 12-18 เมษายน 2560  ส านักงาน คปภ.จังหวัดพัทลุง  เข้าร่วมประชุมสรุป
รายงานผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2560  (ข้อมูล วันท่ี 
11-17 เมษายน 2560)  โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง  และ
ปลัดจังหวัดพัทลุง  ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม  ณ ห้องประชุมโนรา (ชั้น 4)  ศาลากลาง
จังหวัดพัทลุง   
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