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ประจ ำเดือน พฤษภำคม 2564



ส ำนักงำน คปภ. ภำค 1 (เชียงใหม่) จัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์ตำมโครงกำรรณรงค์ส่งเสริมควำมรู้และเผยแพร่ประชำสัมพันธ์
ด้ำนกำรประกันภัยในภูมิภำค (ดิจิทัล) เรื่องกระดำษธรรมดำ แต่มีค่ำเวลำเจ็บป่วย โดยเผยแพร่ประชำสัมพันธ์
ผ่ำนช่องทำง Facebook Page ชื่อ ส ำนักงำน คปภ. ภำค 1 (เชียงใหม่) ด ำเนินกำร วันที่ 6 พฤษภำคม 2564
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ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. ภำค 1 (เชียงใหม่)
กิจกรรมกำรรณรงคส์่งเสริมควำมรู้และเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ ด้ำนกำรประกันภัยใน 9 ภูมิภำค (ดิจิทัล)



ส ำนักงำน คปภ. ภำค 1 (เชียงใหม่) จัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์ตำมโครงกำรกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมควำมรู้และ
เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ด้ำนกำรประกันภัยในภูมิภำค (ดิจิทัล) เรื่อง ชีวิตต้องเดินต่อไป ก้ำวข้ำมอุปสรรคด้วยใจ
ที่เข้มแข็ง โดยเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ผ่ำนช่องทำง Facebook Page ชื่อ ส ำนักงำน คปภ. ภำค 1 (เชียงใหม่)
ด ำเนินกำร วันที่ 24 พฤษภำคม 2564
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ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. ภำค 1 (เชียงใหม่)
กิจกรรมกำรรณรงคส์่งเสริมควำมรู้และเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ ด้ำนกำรประกันภัยใน 9 ภูมิภำค (ดิจิทัล)



นำงสำวนำถญำ  ศิ ริ ส ำยัณห์  ต ำแหน่ ง  ผู้ อ ำนวยกำร  ส ำนั กงำน คปภ.  จั งหวัด เชี ยง ใหม่  จั ดรำยกำร
ผ่ำนสถำนีวิทยุคลื่น 93.25 MHz. จรำจรเพ่ือชุมชนทำง สวท. เชียงใหม่ เรื่อง ประกันภัยโควิด19 เจอ จ่ำย จบ
ต้องท ำอย่ำงไร วันที่ 3 พฤษภำคม 2564  
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ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมเผยแพร่ควำมรู้ประกันภัยผ่ำนสื่อต่ำงๆ ในส่วนภูมภิำค

(จัดกิจกรรมประชำสัมพันธ์ผ่ำนสถำนีวิทย)ุ



นำยกิตติชัย ศรีวิชัย ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่ ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดพะเยำ จัดรำยกำรผ่ำนสถำนีวิทยุคลื่น 95.25 MHz. 
เรื่อง สิทธิประโยชน์และควำมตระหนักกำรประกันภัยภำคบังคับ กำรบริหำรควำมเสี่ยงภัยด้วยประกันภัยโควิด-19 
ช่องทำง Social Media วันที่ 13 พฤษภำคม 2564
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ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดพะเยำ
กิจกรรมเผยแพร่ควำมรู้ประกันภัยผ่ำนสื่อต่ำงๆ ในส่วนภูมภิำค

(จัดกิจกรรมประชำสัมพันธ์ผ่ำนสถำนีวิทย)ุ



นำยยศพล จิตติมำนุสรณ์ ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน คปภ . จังหวัดน่ำน จัดรำยกำรผ่ำนสถำนีวิทยุ
กระจำยเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่ำน เรื่อง กรมธรรม์ประกันภัยแพ้วัคซีนป้องกันโควิด -19 คุ้มครองถึง
กำรฉีดนอกโรงพยำบำล, ควำมรู้ เกี่ยวกับควำมคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยข้ำวนำปีและข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์
และ กำรเรียกร้องค่ำขำดประโยชน์จำกกำรใช้รถ วันที่ 25 พฤษภำคม 2564
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ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดน่ำน
กิจกรรมเผยแพร่ควำมรู้ประกันภัยผ่ำนสื่อต่ำงๆ ในส่วนภูมภิำค

(จัดกิจกรรมประชำสัมพันธ์ผ่ำนสถำนีวิทย)ุ



นำยวิษณุ อังกุรนำค เจ้ำหน้ำที่  ส ำนักงำน คปภ . จังหวัดสุโขทัย จัดรำยกำรผ่ำนสถำนีวิทยุ อสมท . สุโขทัย
ประชำสัมพันธ์ เรื่ อง  ส ำนั กงำน คปภ .  คลอดประกันโควิดคุ้มครองบุคลำกรทำงกำรแพทย์ โดยเฉพำะ
พร้อมน ำสองสมำคมประกันภัย และบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกัด (มหำชน) เข้ำพบนำยก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ
เพ่ือร่วมกันส่งมอบประกันโควิดให้แก่บุคลำกรทำงกำรแพทย์ และเจ้ำหน้ำที่รวม 270,000 รำย เงินเอำประกันกว่ำ
2.75 แสนล้ำนบำท วันที่ 12 พฤษภำคม 2564

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดสุโขทัย
กิจกรรมเผยแพร่ควำมรู้ประกันภัยผ่ำนสื่อต่ำงๆ ในส่วนภูมภิำค

(จัดกิจกรรมประชำสัมพันธ์ผ่ำนสถำนีวิทย)ุ
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นำยกิตติพงษ์ มีศิริ ต ำแหน่ง ผู้ช ำนำญงำน ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดพะเยำ บรรยำยให้ควำมรู้ด้ำนกำรประกันภัย 
ให้แก่เครือข่ำยประชำชน 9 อ ำเภอในจังหวัดพะเยำ จ ำนวน 12 คน หัวข้อกำรบรรยำย บทบำทหน้ำที่ของ
ส ำนักงำน คปภ., ควำมรู้ เกี่ยวกับกำรประกันภัย พ.ร.บ., กำรประกันภัยภำคสมัครใจ, กำรประกันชีวิต
และกำรประกันอุบัติเหตุรำยย่อย (ไมโครอินชัวรันส์ ) ณ ห้องประชุมมูลนิธิพะเยำเพ่ือพัฒนำ อ ำเภอเมือง
จังหวัดพะเยำ วันที่ 28 พฤษภำคม 2564
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ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดพะเยำ
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ)

(บรรยำยให้ควำมรู้แก่กลุ่มบุคคลตำ่งๆ)



ส ำนักงำน คปภ. ภำค 1 (เชียงใหม่ ) ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ SocialดMediaดผ่ำนดFacebookดPage
“ส ำนักงำน คปภ. ภำค 1 (เชียงใหม่)” และ Line official “@oicregion1” จ ำนวน 21 เรื่อง ได้แก่
เรื่อง 8 ข้อ ต้องรู้ก่อนซื้อประกัน COVIDด-ด19,ดเรื่องกำรต่อใบอนุญำตออนไลน์ , ประกันภัยข้ำวโพด ,
ประกันโควิดคุ้มครองบุลลำกรทำงกำรแพทย์ ฯลฯ ด ำเนินกำรระหว่ำง วันที่ 1 - 31 พฤษภำคม 2564
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ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. ภำค 1 (เชียงใหม่)
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ)

(ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ Social Media)



ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่ ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ SocialดMediaดผ่ำนดFacebook Page
“ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่” และดLineดofficialด“@oicchiangmai”ดจ ำนวน 28 เรื่อง ได้แก่
เรื่องกำรต่อใบอนุญำตออนไลน์, ประกันภัยข้ำวโพด, ประกันโควิดคุ้มครองบุลลำกรทำงกำรแพทย์ ฯลฯ 
ด ำเนินกำรระหว่ำงวันที่ 1 - 31 พฤษภำคม 2564
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ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ)

(ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ Social Media)



ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงรำย ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ SocialดMedia ผ่ำนfFacebookดPageด
“ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงรำย” และ Line official “@oicchiangrai” จ ำนวน 14 เรื่อง ได้แก่
เรื่องช่องทำงกำรติดต่อส ำนักงำน คปภ. ช่องทำงออนไลน์, ควำมรู้เก่ียวกับประกันภัย Covid-19,
ประกันสุขภำพ ประกันชีวิตและประกันภัยข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์  ฯลฯ ด ำเนินกำรระหว่ำง
วันที่ 1 - 31 พฤษภำคม 2564
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ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงรำย
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ)

(ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ Social Media)



ส ำนักงำน คปภ .จั งหวัดพะเยำ  ประชำสัม พันธ์ผ่ ำนสื่ อ ดSocialffMedia ผ่ ำนดFacebookดPageด
“ส ำนักงำน คปภ.  จั งหวัดพะเยำ” และดLineดofficialด“@oicphayao”ดจ ำนวน 8 เรื่ อง  ได้แก่ 
เรื่อง กำรประกันภัยข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ , ประกันโควิดคุ้มครองบุลลำกรทำงกำรแพทย์ และควำมรู้เกี่ยวกับ
ประกันภัย Covid-19 ฯลฯ ด ำเนินกำรระหว่ำงวันที่ 1 – 31 พฤษภำคม 2564
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ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดพะเยำ
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ)

(ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ Social Media)



ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดล ำปำง ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ SocialดMedia ผ่ำนดFacebookดPageด
“ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดล ำปำง” และ Line official “@oiclampang” จ ำนวน 20 เรื่อง ได้แก่ 
เรื่อง 8 ข้อต้องรู้ก่อนซื้อประกันภัยดCovid-19, ขั้นตอนกำรขอรับ/ขอต่ออำยุใบอนุญำตนำยหน้ำ
ประกันภัยบุคคลธรรมดำที่ไม่มีสังกัด, กระดำษธรรมดำแต่มีค่ำเวลำเจ็บป่วย, ควำมคุ้มครองตำม
กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ ฯลฯ ด ำเนินกำรระหว่ำงวันที่ 1 – 31 พฤษภำคม 2564
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ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดล ำปำง
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ)

(ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ Social Media)



ส ำนักงำนดคปภ.ดจังหวัดแพร่ดประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อดSocialดMediaดผ่ำนดFacebook Pageด
“ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแพร่” และดLineดofficialด“@oicphrae”ดจ ำนวน 16 เรื่อง ได้แก่ 
เรื่องไขข้อข้องใจประกันภัยข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีกำรผลิต 2564, ไขข้อข้องใจประกันภัยข้ำวนำปี 
ปีกำรผลิต 2564, รณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด-19 และ ประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับกำรประกันภัยอ่ืนๆ 
ด ำเนินกำรระหว่ำง วันที่ 1 - 31 พฤษภำคม 2564 
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ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแพร่
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ)

(ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ Social Media)



ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดน่ำน ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ Social Media ผ่ำน Facebook Pageด
“ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดน่ำน” และ Line official “@oicnan” จ ำนวน 10 เรื่อง ได้แก่ 
- กระดำษธรรมดำ แต่มีค่ำเวลำเจ็บป่วย
- เรื่องท่ีต้องติดต่อส ำนักงำน คปภ.ช่วงกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ (COVD-19)
- ตำรำงอบรมออนไลน์ หลักสูตรขอรับและขอต่ออำยุใบอนุญำตนำยหน้ำประกันชีวิตและวินำศภัย
- คลำยข้อสงสัยประกันภัย COVID -19 กับเลขำธิกำร คปภ. (PR OIC) 
- และประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับประกันภัยอ่ืนๆ
โดยด ำเนินกำรระหว่ำงวันที่ 1 - 31 พฤษภำคม 2564
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ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดน่ำน
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ)

(ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ Social Media)
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ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ)

(ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ Social Media)

ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์ ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ SocialดMedia ผ่ำน Facebook fPageด
“ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์” และ Line official “@oicuttaradit” จ ำนวน 17 เรื่อง 
- เรื่องที่ต้องติดต่อส ำนักงำน คปภ. ช่วงกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ (COVD-19)
- คลำยข้อสงสัยประกันภัย COVID -19 กับเลขำธิกำร คปภ. (PR OIC) 
- ประชำสัมพันธ์หลักสูตรขอรับและขอต่ออำยุใบอนุญำตนำยหน้ำประกันชีวิตและวินำศภัย 
- และประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับประกันภัยอื่นๆ
โดยด ำเนินกำรระหว่ำงวันที่ 1 - 31 พฤษภำคม 2564



ส ำนักงำนดคปภ.ดจังหวัดสุโขทัยดประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อดSocialดMediaดผ่ำนดFacebook Pageด
“ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดสุโขทัย” และดLineดofficialด“@oicsukhothai”ดจ ำนวน 8 เรื่อง ได้แก่ 
เรื่อง 8 ข้อต้องรู้ก่อนซื้อประกันภัย, ควำมรู้เกี่ยวกับประกันภัย Covid-19, ไขข้อข้องใจประกันภัย
ข้ำวนำปี ปีกำรผลิต 2564, รณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด-19 และ ประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับกำรประกันภัย
อ่ืนๆ ด ำเนินกำรระหว่ำง วันที่ 1 - 31 พฤษภำคม 2564 

17

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดสุโขทัย
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ)

(ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ Social Media)



ส ำนักงำนดคปภ.ดจังหวัดตำกดประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อดSocialดMediaดผ่ำนดFacebook Pageด
“ส ำนักงำน คปภ. จั งหวัดตำก” และดLineดofficialด“@oictak”ดจ ำนวน 10 เรื่อง ได้แก่ 
ไขข้อข้องใจประกันภัยข้ำวนำปี ปีกำรผลิต 2564, รณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด-19,ดควำมคุ้มครองตำม
กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ และ ประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับกำรประกันภัยอ่ืนๆ 
ด ำเนินกำรระหว่ำง วันที่ 1 - 31 พฤษภำคม 2564 

18

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดตำก
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ)

(ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ Social Media)



ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ SocialdMedia ผ่ำนดFacebook fPageด
“ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแม่ฮ่องสอน” และ Line official “@oicmaehongson” ด ำเนินกำรระหว่ำง
วันที่ 1 - 31 พฤษภำคม 2564 ดังนี้                                                              
- ผ่ำน Facebook จ ำนวน 9  โพสต์ เช่นเรื่อง เรื่องท่ีต้องติดต่อส ำนักงำน คปภ. ช่วงกำรแพร่ระบำดของ
เชื้อไวรัสโคโรนำ (COVD-19), เรื่อง คลำยข้อสงสัยประกันภัย COVID-19 กับเลขำธิกำร คปภ. (PR OIC) 
และ เรื่องประชำสัมพันธ์หลักสูตรขอรับและขอต่ออำยุใบอนุญำตนำยหน้ำประกันชีวิตและวินำศภัย ฯลฯ 
-ดLineดofficialดaccountดโดยให้ค ำปรึกษำแนะน ำประชำชนด้ำนกำรประกันภัยเพ่ือเพ่ิมควำมสะดวก
ให้กับประชำชน 

19

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ)

(ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ Social Media)



นำงสำวนำถญำ ศิริสำยัณห์ ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่ เข้ำร่วมประชุมกับ
หน่วยงำนกรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดล ำพูน เรื่อง ประชุมคณะกรรมกำรศูนย์อ ำนวยกำร
ควำมปลอดภัยทำงถนนจังหวัดล ำพูน ครั้งที่ 4/2564 ณ ศำลำกลำงจังหวัดล ำพูน ต ำบลในเมือง อ ำเภอ
เมืองล ำพูน จังหวัดล ำพูน วันที่ 7 พฤษภำคม 2564

20

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่ (ล ำพูน)
(กิจกรรมอื่นๆ)



ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงรำย ร่วมกับชมรมประกันภัยจังหวัดเชียงรำย มอบน้ ำดื่ม จ ำนวน 600 ขวด ให้แก่ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเชียงรำย เพ่ือใช้ปฏิบัติงำนในสถำนกำรณ์ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนำ 2019 (COVID-19) ด ำเนินกำร วันที่ 18 พฤษภำคม 2564

21

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงรำย 
(กิจกรรมอื่นๆ)



ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงรำย เข้ำร่วมประชุมคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนผู้ เสียหำย
และค่ำทดแทนและค่ำใช้จ่ำยแก่จ ำเลยในคดีอำญำ ประจ ำจังหวัดเชียงรำย และประชุมคณะอนุกรรมกำร
ให้ควำมช่วยเหลือประจ ำจังหวัดเชียงรำย ณ ห้องประชุมเวียงกำหลง ชั้น 3 ศำลำกลำงจังหวัดเชียงรำย
อ ำเภอเมือง จังหวัดเชียงรำย ในวันที่ 25 พฤษภำคม 2564

22

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงรำย 
(กิจกรรมอื่นๆ)



ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงรำย เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรศูนย์ควำมปลอดภัยทำงถนนจังหวัด
เชียงรำยประจ ำเดือน พฤษภำคม 2564 ผ่ำนระบบ Application Cisco Webex Online Meeting
ในวันที่ 28 พฤษภำคม 2564

23

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงรำย 
(กิจกรรมอื่นๆ)



นำยกิตติพงษ์ มีศิริ ต ำแหน่ง ผู้ช ำนำญงำน ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดพะเยำ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำ
ค่ำตอบแทนผู้เสียหำยและค่ำทดแทนและค่ำใช้จ่ำยแก่จ ำเลยในคดีอำญำ ประจ ำจังหวัดพะเยำ ครั้งที่ 5/2564
ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อำคำรบูรณำกำรกระทรวงยุติธรรม ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดพะเยำวันที่ 19 พฤษภำคม 2564

24

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดพะเยำ
(กิจกรรมอื่นๆ)



นำงสำวกนกพร มงคลปัญญำ ต ำแหน่ ง  ผู้ เชี่ ยวชำญ รักษำกำรในต ำแหน่ งผู้ อ ำนวยกำรส ำนักงำน 
คปภ. จังหวัดล ำปำง เข้ำร่วมประชุมคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนผู้เสียหำยและทดแทน และค่ำใช้จ่ำย
แก่จ ำเลยในคดีอำญำ ประจ ำจังหวัดล ำปำง ครั้งที่ 4/2564 ณ ห้องประชุมส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
จังหวัดล ำปำง ชั้น 3 ศำลำกลำงจังหวัดล ำปำง ในวัน 13 พฤษภำคม 2564 

25

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดล ำปำง
(กิจกรรมอื่นๆ)



ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดล ำปำง ได้รับมอบหมำยจำกส ำนักงำนจังหวัดล ำปำง ให้ประจ ำจุดคัดกรอง บริเวณศำลำกลำง
จังหวัดล ำปำงต ำบลพระบำทอ ำเภอเมือง จังหวัดล ำปำง ในวันที่ 18พฤษภำคม2564เวลำ08.00–16.00น.

26

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดล ำปำง
(กิจกรรมอื่นๆ)



27

ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแพร่ ร่วมประชุม Video Conference คณะผู้บริหำรกำรคลังประจ ำจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 5/2564 
ในวันที่ 21 พฤษภำคม 2564  เวลำ 10.00 น.

27

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแพร่
(กิจกรรมอื่นๆ)



ส ำนั ก งำน  คปภ .  จั งหวั ดแพร่  ร่ ว มประชุ มคณะอนุ กร รมกำร พิจ ำรณำค่ ำ ตอบแทนผู้ เ สี ยหำย
และค่ำทดแทนและค่ำใช้จ่ำยแก่จ ำเลยในคดีอำญำ ประจ ำจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 5/2564 ณ ห้องประชุมไชยบูรณ์ 
ชั้น 5 ศำลำกลำงจังหวัดแพร่ วันที่ 25 พฤษภำคม 2564

28

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแพร่
กิจกรรมอื่นๆ



นำยวิษณุ อังกุรนำค ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่ ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดสุโขทัย เข้ำร่วมประชุมคณะอนุกรรมกำร
ให้ควำมช่วยเหลือประจ ำจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่  5/2564 ณ ห้องประชุมส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย
ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย ชั้น 2 ต ำบลบ้ำนกล้วย อ ำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ในวันที่ 17 พฤษภำคม 2564 
เวลำ 13.30 น.

29

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดสุโขทัย
(กิจกรรมอื่นๆ)



ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดสุโขทัย เข้ำร่วมประชุมเรื่องกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนจังหวัดสุโขทัย
ณ ห้องประชุมกงไกรลำศ ศำลำกลำงจังหวัดสุโขทัย ชั้น 5 ต ำบลธำนี อ ำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ในวันที่
25 พฤษภำคม 2564

30

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดสุโขทัย
(กิจกรรมอื่นๆ)



นำยวิษณุ อังกุรนำค เจ้ำหน้ำที่ ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดสุโขทัย ร่วมประชุมคณะผู้บริหำรกำรคลังประจ ำจังหวัดสุโขทัย 
ครั้งที่ 5/2564 ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (ระบบ Line Group Call) ณ ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดสุโขทัย ศำลำกลำงจังหวัดสุโขทัย
(หลังเก่ำ) ชั้น 1 ต ำบลธำนี อ ำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย โดยมีท่ำนคลังจังหวัดสุโขทัย เป็นประธำน ในวันที่ 
25 พฤษภำคม 2564 

31

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดสุโขทัย
(กิจกรรมอื่นๆ)



นำยวิษณุ อังกุรนำค ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่ ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดสุโขทัย เข้ำร่วมประชุมคณะอนุกรรมกำร
พิจำรณำค่ำตอบแทนผู้ เสียหำยและค่ำตอบแทนและค่ำใช้จ่ำยแก่จ ำเลยในคดีอำญำ ครั้งที่  6/2564
ณ ห้องประชุมส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย ชั้น 2 ต ำบลบ้ำนกล้วย 
อ ำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ในวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เวลำ 13.30 น.

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดสุโขทัย
(กิจกรรมอื่นๆ)

32



ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมประชุมกำรจัดท ำ Status Report 2020 และกำรประเมินถนนปลอดภัย 
5 ด้ำนของจังหวัดอุตรดิตถ์ เพ่ือซักซ้อมในกำรน ำเสนอสนับสนุนข้อมูลควำมพยำยำมแก้ปัญหำอุบัติเหตุทำงถนน 
ณ ศำลำเอนกประสงค์  แขวงทำงหลวงอุตรดิตถ์ที่  2 ต ำบลงิ้ ว งำม อ ำ เภอเมือง จั งหวัด อุตรดิตถ์ 
วันที่ 18 พฤษภำคม  2564

33

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์
(กิจกรรมอื่นๆ)



ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนค่ำเสียหำยและค่ำทดแทน
และค่ำใช้จ่ำยแก่จ ำเลยในคดีอำญำประจ ำจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 5/2564 ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบทำงไกล
ผ่ำนแอปพลิเคชัน Zoom วันที่ 19 พฤษภำคม 2564
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ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์
(กิจกรรมอื่นๆ)



ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับคณะผู้บริหำรกำรคลังประจ ำจังหวัดอุตรดิตถ์ บริจำคน้ ำดื่ม จ ำนวน 240 ขวด
ให้แก่โรงพยำบำลอุตรดิตถ์ ณ โรงพยำบำลอุตรดิตถ์ อ ำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ วันที่ 20 พฤษภำคม 2564
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ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์
(กิจกรรมอื่นๆ)



ส ำนักงำน คปภ.จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมประชุมกำรจัดท ำ Status Report 2020 และกำรประเมินถนนปลอดภัย 
5 ด้ำนของจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ ห้องประชุมศรีพนมมำศ ชั้น 2 ศำลำกลำงจังหวัดอุตรดิตถ์ วันที่ 
20 พฤษภำคม  2564
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ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์
(กิจกรรมอื่นๆ)



ส ำนักงำน คปภ.จังหวัดอุตรดิตถ์ เข้ำร่วมประชุมคณะกรมกำรจังหวัดและหัวหน้ำส่วนรำชกำรประจ ำจังหวัด
อุตรดิตถ์ ประจ ำเดือนพฤษภำคม 2564 ผ่ำนแอปพลิเคชัน Zoom ณ ห้องประชุมสว่ำงคบุรี ชั้น 5
ศำลำกลำงจังหวัดอุตรดิตถ์ วันที่ 28 พฤษภำคม 2564
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ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์
(กิจกรรมอื่นๆ)



ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดตำก เข้ำร่วมประชุมคณะท ำงำนขับเคลื่อนกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนจังหวัดตำก 
ครั้งที่ 3/2564 ณ หอประชุมศำลำกลำงจังหวัดตำก อ ำเภอเมือง จังหวัดตำก วันที่ 25 พฤษภำคม 2564
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ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดตำก
(กิจกรรมอื่นๆ)


