
 

 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดพัทลุง 
ประมวลภำพกิจกรรม ประจ ำเดือน กันยำยน ๒๕61 

กิจกรรมที่ 1 

วันที่ 1 กันยายน 2561 เวลา 08.30 น. นายชนม์ชนันท์  โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัด
พัทลุง ร่วมพิธีปล่อยบวนรถ Big Bike จากประเทศไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงค์โป ที่เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือหา
รายได้ไปซื้อเตียงไฟฟ้ามอบให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงที่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลของรัฐในจังหวัดพัทลุง จ านวน 
50 เตียง เตียงละ 50,000 บาท และการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดพัทลุง รวมทั้งการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างของกลุ่ม Big Bike ของจังหวัดพัทลุง กับกลุ่ม Big Bike ของประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งใน
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีกลุ่ม Big Bike ทั้งในและต่างประเทศ เข้าร่วมกิจกรรม 1,612 คัน ประมาณ 2,000 
คน  โดยมีนายวันชัย  จันทร์พร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานปล่อยขบวนรถ 

  

   

 

 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjg37DsnsHJAhXDSI4KHd51DhEQjRwIBw&url=http://www.oic.or.th/th/eservice/index.php/testing&psig=AFQjCNHyPDQ6UFWpfQKSFaOHgjpC-7PI8w&ust=1449285347176801


 
 

กิจกรรมที่ 2    

วันที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 08.30 น. นายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัด
พัทลุง เข้าร่วมประชุมประจ าเดือน ก.ย.61 ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรก านัน แพทย์ประจ าต าบล ของอ าเภอ
เขาชัยสน จังหวัดพัทลุง เพ่ือให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการประกันภัย รวมทั้งรณรงค์การท า
ประกันภัยภาคบังคับให้ประชาชนที่ใช้รถทุกคันท าประกันภัย 100% และขอความร่วมมือผู้น าท้องถิ่นในการ
ประสานงานและขยายผลสู่ประชาชนในพ้ืนที่และประชาสัมพันธ์โครงการอบรมความรู้ประกันภัย (Training for 
the trainers) ตามโครงการประกันภัยข้าวนาปี ครั้งที่ 10 ณ จังหวัดพัทลุงในระหว่างวันที่ 2-3 ตุลาคม 2561 
ณ โรงแรมชัยคณาธาณี อีกด้วยนายชอบ จันทร์ฉาย นายอ าเภอเขาชัยสน ประธานการประชุม ได้กล่าวชื่นชมและ
ขอบคุณส านักงาน คปภ.จังหวัดพัทลุง ที่เข้าร่วมประชุมและน าข้อมูล ความรู้ และข่าวสารที่เกี่ยวกับเรื่องของการ
ประกันภัยให้ผู้น าชุมชนได้รับทราบ ซึ่งเป็นประโยชน์กับประชาชนและได้มอบหมายให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ไป
ด าเนินการขยายผลและยินดีให้ความร่วมมือกับส านักงานฯ ในการรณรงค์การท าประกันภัยเพ่ือเป็นหลักประกัน
และเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงในชีวิตประจ าวัน      
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กิจกรรมที่ 3  

วันที ่5 กันยายน 2561 เวลา 11.00 น. นายชนม์ชนันท ์โต๊ะเจะ๊ ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จงัหวัด
พัทลุง เข้าพบนายชาญยุทธ กาญจนพรหม ผูอ้ านวยการ ธกส.จังหวดัพัทลุง เพื่อประสานงานเตรียมความพรอ้ม
และแจ้งกลุม่เป้าหมายที่เข้าร่วมอบรมตามโครงการอบรมความรู้ประกันภัย (Training for the trainers) ส าหรับ
การประกนัภัยข้าวนาปี ประจ าป ี2561 ซึ่งจะจดัขึน้เป็นครั้งที ่10 ณ จังหวดัพัทลุง ระหว่างวนัที่ 2-3 ตุลาคม 
2561 และขอความรว่มมอืด้านข้อมูลเกี่ยวกับการรบัประกนัภัย เปา้หมายในพื้นที่ โดยธนาคาร ธกส.จังหวดั
พัทลุง ไดแ้จ้งความประสงคเ์ข้ารว่มโครงการโดยมอบหมายผู้จัดการสาขา/หวัหน้างาน เขา้ร่วมทั้งสิน้ 16 คน จาก
เป้าหมาย 12 คน      
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กิจกรรมที่ 4  
วันที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 09.30-12.00 น. นายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.

จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจ าจังหวัดพัทลุง เพ่ือรับทราบนโยบาย ภารกิจ และ
กิจกรรมที่ต้องด าเนินการของคณะ คบจ.  โดยมีนางกัญชิตา สังข์ศิริ   คลังจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน   
ในการประชุมดังกล่าว และคณะ คบจ.พัทลุง ได้ร่วมแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกให้แก่นายชาญยุทธ กาญ
จนพรหม ผู้อ านวยการ ธกส.จังหวัดพัทลุง เนื่องในโอกาสได้ย้ายไปด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ ธกส.จังหวัดตรัง     
ในวันที่ 1 ตุลาคม 2561  
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กิจกรรมที่ 5  

วันที่ 9 กันยายน 2561 เวลา 09.00-17.00 น.  นายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ านวยการส านักงาน 
คปภ.จังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยพนักงาน และลูกจ้าง เข้าร่วมประชมุเชิงปฏิบัตกิารเพ่ือติดตามและเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของส านักงานคปภ.จังหวัด ทุกจังหวัดในสังกัด คปภ.ภาค 9 (สงขลา) โดย มีนายนุกูล สวนขวัญ 
ผู้อ านวยการภาคอาวุโส ส านักงาน คปภ.ภาค 9 (สงขลา) เป็นประธาน ณ ห้องประชุมส านักงาน คปภ.ภาค 9 
(สงขลา)   
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กิจกรรมที่ 6  

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ านวยการ ส านักงาน คปภ.
จังหวัดพัทลุง ได้มอบหมายให้นางอมรรัตน์ เลาแก้ว นักวิชาการประกันภัย เข้าร่วมประชุมคณะท างานผู้บริหาร
การคลังประจ าจังหวัดพัทลุง เพ่ือวางแผนการด าเนินการตามาตรการต่างๆ ตามตัวชี้วัดของ คบจ.  เพ่ือรับทราบ
และน าไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับภารกิจของส านักงาน ณ ห้องประชุมคลังจังหวัดพัทลุง        
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กิจกรรมที่ 7  
วันที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 09.00-15.30 น.  นายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ านวยการส านักงาน 

คปภ.จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมพิธีมอบรางวลั คบจ.ดีเด่นประจ าปี 2560 โดยมีนางกัญชิตา สังข์ศิริ คลังจังหวัดพัทลุง 
ในฐานะประธาน คบจ.พัทลุง น าทีมเข้าร่วมและมผีู้แทนคณะผู้บริหารการคลังประจ าจังหวัดพัทลุง (คบจ.) เข้าร่วม 
โดยงานดังกล่าวมีนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธาน กล่าวรายงานโดยนาย
ประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ คบจ.จังหวัดพัทลุง ได้รับรางวัล คบจ.ระดับ ดีเด่น ได้รับโล่ห์
เกียรติยศ ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล จ านวน 200,000 บาท จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
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กิจกรรมที่ 8  

วันที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 13.00-15.00 น. นายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ านวยการ ส านักงาน 
คปภ.จังหวัดพัทลุง ได้รับเชิญจากส านักงานจังหวัดพัทลุง ร่วมเสวนากฎหมายที่ประชาชนควรรู้และสิทธิประโยชน์
ตามกฎหมาย โดยร่วมเสวนากบัท่านอัยการคุ้มครองสิทธิฯ ประกันสังคมจังหวัด ผู้แทนส านักงาน ทสจ.พัทลุง และ 
ผู้แทนกรรมการ กอช. ในส่วนของส านักงาน คปภ.จังหวัดพัทลุง  ได้ให้ความรู้เบื้องต้นและแลกเปลี่ยนความรู้ 
กฎหมายด้านประกันภัย พ.ร.บ. สิทธิประโยชน์ต่างๆ และรณรงค์ให้ประชาชนในจังหวัดท าประกันภัย พ.ร.บ. 
100% ผ่านกลุ่มแม่บ้านมหาดไทยและแกนน าสตรีเพ่ือให้เกิดการรับรู้น าไปขยายผลและร่วมขับเคลื่อนให้เป็น
ประโยชน์กับประชาชนต่อไป ณ ห้องประชุมทองอินทรา ชั้น 2 โรงแรมชัยคณาธานี อ.เมือง จ. พัทลุง 
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กิจกรรมที่ 9  

วันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 13.00- 16.00 น. นายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ านวยการส านักงาน 
คปภ.จังหวัดพัทลุง เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “ส านักงาน คปภ.กับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนด้าน
การประกันภัย” ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรขอต่ออายุใบอนุญาตการเป็นตัวแทน -นายหน้าประกันภัย /
ประกันชีวิต ครั้งที่ 4 เป็นต้นไป รุ่นที่ 2 ประจ าปี 2561 หลักสูตรดังกล่าวจัดขึ้นโดยส านักงาน คปภ.ภาค 9 
(สงขลา) ระหว่างวันที่ 17-21 กันยายน 2561  ณ โรงแรม ลี การ์เด้นส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
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กิจกรรมที่ 10  

วันที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 08.00 น. นายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัด
พัทลุงพร้อมทีมงานเข้าร่วมกิจกรรมตลาดนัดภาษาอังกฤษ ตามมาตรการของคณะผู้บริหารการคลังประจ าจังหวัด
พัทลุง(คบจ.)โดยมีส่วนราชการสังกดักระทรวงการคลัง ธนาคารต่างๆ ในนามคณะ คบจ.เข้าร่วม ครบทุกหน่วยงาน 
ภายในงานมีการจับจ่ายสินค้าราคาประหยัดและมีกิจกรรมมอบของที่ระลึกให้กับตลาดประชารัฐบริเวณหน้า
ธนาคาร ธกส.จังหวัดพัทลุง      
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กิจกรรมที่ 11  

วันที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัด
พัทลุง ได้รับเชิญจากประธานสหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดส าหรับลูกค้า ธกส. พัทลุง  บรรยายให้ความรู้ด้าน
การประกันภัยแก่ประธานสหกรณ์ของแต่ละอ าเภอและประชาสัมพันธ์โครงการประกันภัยข้าวน าปี ประจ าปี 
2561 พร้อมทั้งอธิบายเงื่อนไขกรมธรรม์ ภัยที่เกิดขึ้น รวมทั้งเงินชดเชย (ค่าสินไหมทดแทน) ที่เกษตรกรจะได้รับ
กรณีภัยพิบัติเกิดขึ้นและนาข้าวได้รับความเสียหาย ณ ห้องประชุมชั้น 3 ธนาคาร ธกส.จังหวัดพัทลุง 
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กิจกรรมที่ 12  

วันที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น.  นายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.
จังหวัดพัทลุง  ได้รับเชิญจากนายปิยะ สงศ์แสงค า ประธานชมรมธนาคารประจ าจังหวัดพัทลุง ให้เข้าร่วมประชุม
ชมรมธนาคารประจ าไตรมาส 3/2561 และบรรยายให้ความรูด้้านการประกันภัย รวมทั้งท าความเข้าใจ ที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับรูปแบบ วิธีการ และสิ่งที่ธนาคารต้องด าเนินการ ในการเสนอขายประกันภัยผ่านนายหน้าธนาคารให้
เป็นไปตามกฎหมายก าหนด โดยมีผู้จัดการสาขาธนาคารในพ้ืนที่พนักงานและสมาชิกเข้าร่วม จังหวัดพัทลุง มี 11 
อ าเภอ มีธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินในพ้ืนที่รวมทั้งสิ้น 13 แห่ง จ านวน 49 สาขา ทั้งนี้ ส านักงาน คปภ.
จังหวัดพัทลุง ได้ก าชับและเน้นย้ าให้ธนาคารปฏิบัติตามกฎหมายโดยเคร่งครัดเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดข้อร้องเรียน
เกี่ยวกับการเสนอขายประกันภัยของธนาคารต่อไป ณ ห้องประชุมสวนอาหารควนมะพร้าว อ.เมือง จ.พัทลุง 
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กิจกรรมที่ 13  

วันที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น.  นายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.
จังหวัดพัทลุง ลงพ้ืนที่เข้าตรวจติดตามการเสนอขายประกันภัยของธนาคารในพ้ืนที่อ าเภอเมือง ประกอบด้วย 
ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารธนชาต ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารทหารไทย 
สาขาเมืองพัทลุง แนะน า ท าความเข้าใจสิ่งที่ธนาคารต้องปฏิบัติตามประกาศ คปภ.ฯ เพ่ือให้การเสนอขายผ่าน
ธนาคารในพ้ืนที่เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดต่อไป 
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กิจกรรมที่ 14  

วันที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 16.00 น. นายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัด
พัทลุง เข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงานมหกรรมเปิดโลกการท่องเที่ยวเมืองพัทลุง และการท่องเที่ยวชุมชนจังหวัด
พัทลุง “Enchant Phatthalung” (เสน่ห์เมืองลุง) โดยมีนายสันติ ป่าหวาย รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬาเป็นประธาน และกล่าวรายงานโดย นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง มีรองผู้ว่าราชการ
จังหวัดพัทลุง นายกเหล่าการชาดจังหวัดพัทลุง หัวหน้าส่วนราชการ แขกผู้มีเกียรติ และประชาชนเข้าร่วมจ านวน
มาก ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายๆ เช่น การแสดงแฟชั่นผ้าทอพ้ืนเมือง นิทรรศการภาพถ่ายร้อยภาพ
เมืองพัทลุงร้อยเรื่อง การสาธิตการสานกระจูด การออกร้านของชุมชนต่างๆ ในพ้ืนที่จังหวัดพัทลุง และการแสดง
ของศิลปินชื่อดัง ณ ลานชั้น 1 เซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
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