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ประจ ำเดือน มิถุนำยน 2564



ส ำนักงำน คปภ. ภำค 1 (เชียงใหม่) จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน 
และจัดกำรควำมรู้ (KM : Knowledge Management) เรื่อง กำรจัดท ำหนังสือเสนอเรื่องร้องเรียนเพ่ือส่งต่อไปยัง
สำยกฎหมำยและคดี รวมถึงสำยงำนอ่ืนๆ ผ่ำนช่องทำง Microsoft Teams โดยนำยยศพล จิตติมำนุสรณ์ 
ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน คปภ. จังหวัดน่ำน เป็นผู้บรรยำย ด ำเนินกำรวันที่ 1 มิถุนำยน 2564
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ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. ภำค 1 (เชียงใหม)่
(กิจกรรมอื่นๆ)



ส ำนักงำน คปภ. ภำค 1 (เชียงใหม่) จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมควำมรู้และเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ด้ำนกำรประกันภัย
ในภูมิภำค (ดิจิทัล) โดยจัดท ำสื่อเรื่อง “มวลชนรวมใจ สังคมปลอดภัย ลดกำรแพร่ระบำดด้วยกำรฉีดวัคซีน ”
โดยเผยแพร่ประชำสัมพันธ์กำรรณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด –ก19 และ แนะน ำบริหำรควำมเสี่ยงด้วยประกันภัยแพ้วัคซีน
ผ่ำนช่องทำงเพจเฟซบุ๊ก ชื่อ ส ำนักงำน คปภ. ภำค 1 (เชียงใหม่) ด ำเนินกำรวันที่ 2 มิถุนำยน 2564

หมำยเหตุ: ภำพประกอบนี้เป็นเพียงกำรคัดเลือกรูปมำบำงส่วนเท่ำนั้น สำมำรถรับชมฉบับเต็มได้ที่ เพจเฟซบุ๊ก
ชื่อ ส ำนักงำน คปภ. ภำค 1 (เชียงใหม่)
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ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. ภำค1(เชียงใหม)่
กิจกรรมกำรรณรงคส์่งเสริมควำมรู้และเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ ด้ำนกำรประกันภัยใน 9 ภูมิภำค (ดิจิทัล)



ส ำนักงำน คปภ. ภำค 1 (เชียงใหม่) จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมควำมรู้และเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ด้ำนกำรประกันภัย
ในภูมิภำค (ดิจิทัล) โดยจัดท ำสื่อเรื่อง “ภัยอันตรำยที่อำจเกิดขึ้นได้ในฤดูฝน” โดยเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ผ่ำนช่องทำง
เพจเฟซบุ๊ก ชื่อ ส ำนักงำน คปภ. ภำค 1 (เชียงใหม่) ด ำเนินกำรวันที่ 25 มิถุนำยน 2564

หมำยเหตุ: ภำพประกอบนี้เป็นเพียงกำรคัดเลือกรูปมำบำงส่วนเท่ำนั้น สำมำรถรับชมฉบับเต็มได้ที่ เพจเฟซบุ๊ก
ชื่อ ส ำนักงำน คปภ. ภำค 1 (เชียงใหม่)
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ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. ภำค 1 (เชียงใหม่)
กิจกรรมกำรรณรงคส์่งเสริมควำมรู้และเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ ด้ำนกำรประกันภัยใน 9 ภูมิภำค (ดิจิทัล)



นำงพรทิพย์ อินทวงศ์ ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน คปภ.จังหวัดตำก อบรมให้ควำมรู้ด้ำนกำรประกันภัย ให้แก่ 
อำสำสมั ครประกันภั ย  จ ำนวน  22 คน ณ ร้ ำนบ้ ำนคุณนำย  ต ำบลแม่ปะ  อ ำ เภอแม่ สอด  จั งหวั ดตำก 
ด ำเนินกำรวันที่ 22 มิถุนำยน 2564
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ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดตำก
โครงกำรอำสำสมัครประกนัภยั



ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดพะเยำ จัดรำยกำรผ่ำนสถำนีวิทยุคลื่น 95.25 Mhz.dเรื่อง ที่ออกอำกำศประชำสัมพันธ์
สิทธิประโยชน์และควำมตระหนักถึงกำรประกันภัยภำคบังคับ กำรบริหำรควำมเสี่ยงภัยด้วยประกันภัยโควิด - 19
ช่องทำง Social Media ด ำเนินกำรวันที่ 9, 24 มิถุนำยน 2564  
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ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดพะเยำ
กิจกรรมเผยแพร่ควำมรู้ประกันภัยผ่ำนสื่อต่ำงๆ ในส่วนภูมภิำค

(จัดกิจกรรมประชำสัมพันธ์ผ่ำนสถำนีวิทย)ุ



นำยยศพล จิตติมำนุสรณ์ ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน คปภ. จังหวัดน่ำน จัดรำยกำรผ่ำนสถำนีวิทยุกระจำยเสียงแห่ง
ประเทศไทยจังหวัดน่ำน เรื่องที่ออกอำกำศ ประชำสัมพันธ์ควำมคุ้มครองประกันภัยภำคบังคับ (พ.ร.บ.) กรณีสูญเสียอวัยวะ,
เงื่อนไขควำมคุ้มครองของประกันภัยภำคสมัครใจ, ข้อยกเว้นกรณีแอลกอฮอล์เกินกว่ำที่กฎหมำยก ำหนดและไม่มีใบอนุญำต
ขับข่ี และเงื่อนไขควำมคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยข้ำวนำปี ด ำเนินกำรวันที่ 22 มิถุนำยน 2564
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ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดน่ำน
กิจกรรมเผยแพร่ควำมรู้ประกันภัยผ่ำนสื่อต่ำงๆ ในส่วนภูมภิำค

(จัดกิจกรรมประชำสัมพันธ์ผ่ำนสถำนีวิทย)ุ



นำงศศิวิมล สำหร่ำย ต ำแหน่ง นักวิชำกำรประกันภัย ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดสุโขทัย ร่วมออกอำกำศผ่ำนสถำนีวิทยุ 
อสมท. สุโขทัย (FM 99.25 MHz.) ผ่ำน Video call เพ่ือประชำสัมพันธ์มำตรกำรช่วยเหลือลูกหนี้ค่ำเสียหำยเบื้องต้นใน
กำรพักช ำระหนี้และกำรขยำยระยะเวลำช ำระหนี้  และช่องทำงกำรติดต่อส ำนักงำน คปภ . จั งหวัดสุ โขทัย 
ด ำเนินกำรวันที่ 9 มิถุนำยน 2564
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ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดสุโขทัย
กิจกรรมเผยแพร่ควำมรู้ประกันภัยผ่ำนสื่อต่ำงๆ ในส่วนภูมภิำค

(จัดกิจกรรมประชำสัมพันธ์ผ่ำนสถำนีวิทย)ุ



นำงดวงสมร  จันเสนำ ต ำแหน่ง ผู้เชี่ยวชำญ รักษำกำรในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์
จัดรำยกำรผ่ำนสถำนีวิทยุ  อสมท. เรื่อง กำรประกันภัย พ.ร.บ.,  รณรงค์เจ้ำของรถตรวจรถก่อนใช้ , 
กำรประกันชีวิต, กำรประกันภัยอินชัวรันส์, ประชำสัมพันธ์กำรช่วยเหลือด้ำนกำรประกันภัย และ ช่องทำงกำร
ติดต่อส ำนักงำน คปภ.จังหวัดอุตรดิตถ์ ด ำเนินกำรวันที่ 7  มิถุนำยน  2564 
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ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์
กิจกรรมเผยแพร่ควำมรู้ประกันภัยผ่ำนสื่อต่ำงๆ ในส่วนภูมภิำค

(จัดกิจกรรมประชำสัมพันธ์ผ่ำนสถำนีวิทย)ุ



นำยพัลลภ ศรีใจทุ่ง ผู้ เชี่ยวชำญ ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดรำยกำรผ่ำนสถำนีวิทยุ อสมท . 
เรื่อง กำรประกันภัย พ.ร.บ., รณรงค์เจ้ำของรถตรวจรถก่อนใช้, กำรประกันชีวิต, กำรประกันภัยอินชัวรันส์, 
ประชำสัมพันธ์กำรช่วยเหลือด้ำนกำรประกันภัย และช่องทำงกำรติดต่อส ำนักงำน คปภ . จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ด ำเนินกำรวันที่ 14  มิถุนำยน  2564 
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ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์
กิจกรรมเผยแพร่ควำมรู้ประกันภัยผ่ำนสื่อต่ำงๆ ในส่วนภูมภิำค

(จัดกิจกรรมประชำสัมพันธ์ผ่ำนสถำนีวิทย)ุ



นำงกำญจนำภรณ์ หำญประกอบสุข ต ำแหน่ง ผู้ช ำนำญงำนอำวุโส ส ำนักงำน คปภ . จังหวัดเชียงใหม่ บรรยำย
ให้ควำมรู้ด้ำนกำรประกันภัย ให้แก่ ผู้ขอรับใบอนุญำตขับขี่รถยนต์ จ ำนวน 35 คน หัวข้อกำรบรรยำย 
บทบำทหน้ำที่ของส ำนักงำน คปภ., ควำมรู้ เกี่ยวกับกำรประกันภัย พ.ร.บ., กำรประกันภัยภำคสมัครใจ, 
กำรประกันชีวิต และ กำรประกันอุบัติเหตุรำยย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) ณ ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ 
สำขำแม่แตง ต ำบลสันมหำพน อ ำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ด ำเนินกำรวันที่ 30 มิถุนำยน 2564

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ.จังหวัดเชียงใหม่
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ) 

(บรรยำยให้ควำมรู้ด้ำนกำรประกนัภัยกรมกำรขนสง่ทำงบก)



นำยณัฐจักร์ ไชยวุฒิจักร ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่ ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดตำก บรรยำยให้ควำมรู้หัวข้อกำรบรรยำย 
บทบำทหน้ำที่ของส ำนักงำน คปภ., ควำมรู้ เกี่ยวกับกำรประกันภัย พ.ร.บ., กำรประกันภัยภำคสมัครใจ, 
กำรประกันชีวิต และกำรประกันอุบัติเหตุรำยย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญำตขับขี่รถยนต์ 
จ ำนวน 27 คน ณ ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดตำก อ ำเภอเมือง จังหวัดตำก ด ำเนินกำรวันที่ 29 มิถุนำยน 2564
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ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดตำก
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ) 

(บรรยำยให้ควำมรู้ด้ำนกำรประกนัภัยกรมกำรขนสง่ทำงบก)



นำงวนิดำ ศรีวิชัย ต ำแหน่ง นิติกร ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงรำย บรรยำยให้ควำมรู้ด้ำนกำรประกันภัย 
ให้แก่ กลุ่มผู้ถูกคุมควำมประพฤติเมำแล้วขับ จ ำนวน 50 คน หัวข้อกำรบรรยำย บทบำทหน้ำที่ของส ำนักงำน 
คปภ . ,  คว ำมรู้ เ กี่ ย ว กั บกำรประกั นภั ย  พ . ร . บ . ,  ก ำ รประกั นภั ยภำคสมั ค ร ใจ ,  ก ำ รประกั นชี วิ ต
และกำรประกัน อุบัติ เหตุ รำยย่อย  ( ไม โคร อินชั ว รันส์ )  ณ ส ำนัก งำนคุมประพฤติ จั งหวั ด เชี ย งรำย 
ต ำบลริมกก อ ำเภอเมืองเชียงรำย จังหวัดเชียงรำย ด ำเนินกำรวันที่ 18 มิถุนำยน 2564
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ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงรำย
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ)

(บรรยำยให้ควำมรู้แก่กลุ่มบุคคลตำ่งๆ)



นำยกิตติพงษ์ มีศิริ ต ำแหน่ง ผู้ช ำนำญงำน ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดพะเยำ ร่วมกับส ำนักงำนเทศบำลบ้ำนต  ำ 
และบริษัท กลำงคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ จ ำกัด สำขำพะเยำ ลงพ้ืนที่โดยส ำนักงำน คปภ . จังหวัดพะเยำ 
ประชำสัมพันธ์ให้ควำมรู้และสิทธิประโยชน์ของกำรประกันภัยรถภำคบังคับ ,กช่องทำงติดต่อใช้บริกำรส ำนักงำนฯ
ทำง Facebook, Line และสำยด่วน คปภ. 1186 ให้กับประชำชน จ ำนวน 38 คน โดยบริษัทฯ รับท ำประกันภัย
รถจักรยำนยนต์จ ำนวน 49 คัน ณ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนต  ำ  อ ำเภอเมืองพะเยำ จังหวัดพะเยำ
ด ำเนินกำรวันที่ 11 มิถุนำยน 2564
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ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดพะเยำ
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ)

(บรรยำยให้ควำมรู้แก่กลุ่มบุคคลตำ่งๆ)



ส ำนักงำน คปภ.จังหวัดล ำปำง ร่วมกับบริษัท กลำงคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ จ ำกัด สำขำล ำปำง และ 
ตรอ.ณัฐกรณ์ (นำยหน้ำประกันวินำศภัย) ลงพื้นที่บรรยำยให้ควำมรู้ด้ำนกำรประกันภัยรถภำคบังคับ แนะน ำบทบำท
หน้ำที่ส ำนักงำน คปภ. กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ให้แก่ประชำชนบ้ำนแม่ทรำยเงิน ณ วัดแม่ทรำยเงิน 
ต ำบลทุ่งฮ้ัว อ ำเภอวังเหนือ จังหวัดล ำปำง โดยมีผู้สนใจท ำประกันภัยรถจักรยำนยนต์ จ ำนวน  46 คัน รถอีแต๋น 
จ ำนวน 39 คัน รวมทั้งสิ้น 85 คัน ด ำเนินกำรวันที่ 3 มิถุนำยน 2564 เวลำ 8.30 - 12.00 น. 
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ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดล ำปำง
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ)

(บรรยำยให้ควำมรู้แก่กลุ่มบุคคลตำ่งๆ)



ส ำนักงำน คปภ.จังหวัดล ำปำง ร่วมกับบริษัท กลำงคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ จ ำกัด สำขำล ำปำง ลงพื้นที่
สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนกำรประกันภัยรถตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ พ .ศ. 2535 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม บทบำทหน้ำที่ส ำนักงำน คปภ. งำนกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย และประกันภัย 100 ให้กับก ำนันต ำบลทุ่งฮั้ว 
และผู้ใหญ่บ้ำนทุกหมู่ในต ำบลทุ่งฮั้ว จ ำนวน 12 หมู่บ้ำน หมู่บ้ำนละ 1 คน รวมทั้งสิ้น 12 คน เพื่อน ำไปประชำสัมพันธ์
ให้กับประชำชนในพื้นที่ โดยก ำหนดนัดหมำยลงพื้นที่ให้บริกำรออกบูธรับท ำประกันภัย พ .ร.บ. และประกันภัย 100
ให้กับประชำชนให้ครบ 12 หมู่บ้ำน จ ำนวน 5 ครั้ง ณ ที่ท ำกำรผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ที่ 2 ต.ทุ่งฮั้ว อ ำเภอวังเหนือ จังหวัดล ำปำง 
ด ำเนินกำรวันที่ 11 มิถุนำยน 2564
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ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดล ำปำง
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ)

(บรรยำยให้ควำมรู้แก่กลุ่มบุคคลตำ่งๆ)



ส ำนักงำน คปภ.จังหวัดล ำปำง ร่วมกับบริษัท กลำงคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ จ ำกัด สำขำล ำปำง 
ตรอ.ณัฐกรณ์ (นำยหน้ำประกันวินำศภัย) บริษัท ทิพยประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จ ำกัด 
(มหำชน) ลงพ้ืนที่บรรยำยให้ควำมรู้ด้ำนกำรประกันภัยรถภำคบังคับ แนะน ำบทบำทหน้ำที่ส ำนักงำน คปภ . 
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ประกันภัย 100 ให้แก่ประชำชนบ้ำนห้วยกันทำ หมู่ที่ 7 ณ วัดห้วยกันทำ ต ำบลทุ่งฮ้ัว 
อ ำเภอวังเหนือ จังหวัดล ำปำง โดยมีผู้สนใจท ำประกันภัยรถจักรยำนยนต์ จ ำนวน  55 คัน รถอีแต๋น 
จ ำนวน 58 คัน รวมทั้งสิ้น 113 คัน ด ำเนินกำรวันที่ 24 มิถุนำยน 2564 17

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดล ำปำง
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ)

(บรรยำยให้ควำมรู้แก่กลุ่มบุคคลตำ่งๆ)



ส ำนักงำน คปภ.จังหวัดล ำปำง ร่วมกับบริษัท กลำงคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ จ ำกัด สำขำล ำปำง 
บริษัท วิริยะประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) สำขำล ำปำง ลงพ้ืนที่บรรยำยให้ควำมรู้ด้ำนกำรประกันภัยรถภำคบังคับ 
แนะน ำบทบำทหน้ำที่ส ำนักงำน คปภ. กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ประกันภัย 100 ให้แก่ประชำชนบ้ำนทุ่งปี้ 
หมู่ 1 และบ้ำนทุ่งวังทอง หมู่ที่  3 ณ วัด ทุ่งปี้ ต ำบลทุ่งฮ้ัว อ ำเภอวังเหนือ จังหวัดล ำปำง โดยมีผู้สนใจ
ท ำประกันภั ยรถจั กรยำนยนต์  จ ำนวน  59 คัน  รถอี แต๋ น  จ ำนวน   61 คันรวมทั้ งสิ้ น  120 คัน 
ด ำเนินกำรวันที่ 25 มิถุนำยน 2564 18

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดล ำปำง
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ)

(บรรยำยให้ควำมรู้แก่กลุ่มบุคคลตำ่งๆ)



ส ำนักงำน คปภ.จังหวัดล ำปำง ร่วมกับบริษัท กลำงคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ จ ำกัด สำขำล ำปำง 
บริษัท วิริยะประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) สำขำล ำปำง ลงพ้ืนที่บรรยำยให้ควำมรู้ด้ำนกำรประกันภัยรถภำคบังคับ 
แนะน ำบทบำทหน้ำที่ส ำนักงำน คปภ. กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ประกันภัย 100 ให้แก่ประชำชนบ้ำนทุ่งฮ้ัว
หมู่ 4, บ้ำนบนทุ่ง หมู่ที่ 9 และ บ้ำนทุ่งฮ้ัวพัฒนำ หมู่ที่ 11 ณ วัดทุ่งฮ้ัว ต ำบลทุ่งฮ้ัว อ ำเภอวังเหนือ จังหวัดล ำปำง 
โดยมีผู้สนใจท ำประกันภัยรถจักรยำนยนต์ จ ำนวน 10 คัน รถอีแต๋น จ ำนวน 25 คัน รวมทั้งสิ้น 35 คัน
ด ำเนินกำรวันที่ 29 มิถุนำยน 2564
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ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดล ำปำง
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ)

(บรรยำยให้ควำมรู้แก่กลุ่มบุคคลตำ่งๆ)
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ส ำนักงำน คปภ. คปภ. ภำค 1 (เชียงใหม่) ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ Socail Miedia ผ่ำน Facebook page“ส ำนักงำน 
คปภ. ภำค 1 (เชียงใหม่)”ฏและ Linefofficiald“@oicregion1”กจ ำนวน 17 เรื่องกได้แก่ข่ำวลงที่ช่วยเหลือ
ด้ำนประกันภัย,dมำตำกำรเยี่ยวยำ คนกลำงประกันภัย ,dลงพ้ืนที่แนะน ำสิทธิ์ประโยชน์ , กำรจับมือต้ำนทุจริต,
มวลชนรวมใจ สังคมปลอดภัย ลดกำรแพร่ระบำด ด้วยกำรฉีดวัคซีน , ภัยอันตรำยที่อำจเกิดขึ้นได้ในฤดูฝน และ 
ประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับกำรประกันภัยอ่ืนๆ ด ำเนินกำรระหว่ำงวันที่ 1 – 30 มิถุนำยน 2564
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ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. ภำค 1 (เชียงใหม่)
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ)

(ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ Social Media)



ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่ ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ Socail Miedia ผ่ำน Facebook page “ส ำนักงำน คปภ. 
จั งหวัด เชียงใหม่ ”ฏและ Linefofficiald“@oicchiangmai”กจ ำนวน 17 เรื่ องกได้แก่ข่ ำวลงที่ช่ วยเหลือ
ด้ำนประกันภัย,dมำตำกำรเยี่ยวยำ คนกลำงประกันภัย ,dลงพ้ืนที่แนะน ำสิทธิ์ประโยชน์ , กำรจับมือต้ำนทุจริต 
ด ำเนินกำรระหว่ำง และ ประชำสัมพันธ์เก่ียวกับกำรประกันภัยอ่ืนๆ ด ำเนินกำรระหว่ำงวันที่ 1 – 30 มิถุนำยน 2564
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ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ)

(ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ Social Media)



ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงรำย ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ SocaildMiediaกผ่ำน Facebookdpaged“ส ำนักงำน 
คปภ. จังหวัดเชียงรำย”dและ Linedofficiald“@oicchiangrai”dจ ำนวน 7 เรื่อง ได้แก่ เรื่องประกันภัยแพ้วัคซีน
โควิด 19,กมำตำกำรเยี่ยวยำ คนกลำงประกันภัย ,กควำมเป็นมำโครงกำรประกันภัยข้ำวนำปี และข้ำวโพด
เลี้ยงสัตว์ ปีกำรผลิต 2564 และ ประชำสัมพันธ์เ ก่ียวกับกำรประกันภัยอ่ืนๆ ด ำเนินกำรระหว่ำงวันที่ 
1 –ก30 มิถุนำยน 2564 ทั้งนี้ ส ำนักงำนประชำสัมพันธ์จังหวัดเชียงรำย ได้ช่วยประชำสัมพันธ์สื่อประสัมพันธ์
โครงกำรประกันภัยข้ำวนำปีและข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีกำรผลิต 2564 ด้วย
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ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงรำย
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ)

(ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ Social Media)



ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดพะเยำ ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ SocailกMiedia ผ่ำน Facebookกpaged“ส ำนักงำน คปภ. 
จังหวัดพะเยำ”กและ Linedofficiald“@oicphayao”กจ ำนวน 23 เรื่องกได้แก่ มวลชลรวมใจ สังคมปลอดภัย 
ลดกำรแพร่ระบำดด้วยกำรฉีดวัคซีน ,กมำตรำกำรเยียวยำ คนกลำงประกันภัย,กควำมเป็นมำโครงกำรประกันภัย
ข้ำวนำปี และข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีกำรผลิต 2564 และ ประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับกำรประกันภัยอื่นๆ ด ำเนินกำร
ระหว่ำงวันที่ 1 – 30 มิถุนำยน 2564
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ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดพะเยำ
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ)

(ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ Social Media)



ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดล ำปำง ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ Socail Miedia ผ่ำน Facebook page “ส ำนักงำน คปภ. 
จังหวัดล ำปำง” และ Line official “@oiclampang” จ ำนวน 25 เรื่อง  ได้แก่ มวลชลรวมใจ สังคมปลอดภัย 
ลดกำรแพร่ระบำดด้วยกำรฉีดวัคซีน,กมำตรำกำรเยียวยำ คนกลำงประกันภัย,dควำมเป็นมำโครงกำรประกันภัย
ข้ำวนำปี และข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีกำรผลิต 2564 และ ประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับกำรประกันภัยอื่นๆ ด ำเนินกำร
ระหว่ำงวันที่ 1 – 30 มิถุนำยน 2564
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ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดล ำปำง
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ)

(ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ Social Media)



ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแพร่ ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ SocaildMiediaกผ่ำน Facebookdpaged“ส ำนักงำน คปภ. 
จังหวัดแพร่”กและ Linedofficiald“@oicphrae”กจ ำนวน 16 เรื่อง  ได้แก่ มวลชลรวมใจ สังคมปลอดภัย ลดกำรแพร่
ระบำดด้วยกำรฉีดวัคซีน, มำตรำกำรเยียวยำ คนกลำงประกันภัย, คปภ. ช่วยเหลือด้ำนกำรประกันภัย ที่จังหวัดอุดรธำนี 
และ ประชำสัมพันธ์เก่ียวกับกำรประกันภัยอ่ืนๆ ด ำเนินกำรระหว่ำงวันที่ 1 – 30 มิถุนำยน 2564
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ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแพร่
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ)

(ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ Social Media)



ส ำนักงำน คปภ.จังหวัดอุตรดิตถ์ ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ Socail Miedia ผ่ำน Facebook page “ส ำนักงำน คปภ. 
จังหวัดอุตรดิตถ์”กและ Linedofficiald“oicuttaradit”กจ ำนวน 9 เรื่องกได้แก่ มวลชลรวมใจ สังคมปลอดภัย 
ลดกำรแพร่ระบำดด้วยกำรฉีดวัคซีน,ดมำตรำกำรเยียวยำ คนกลำงประกันภัย , ควำมเป็นมำโครงกำรประกันภัย
ข้ำวนำปี และข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีกำรผลิต 2564 และ ประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับกำรประกันภัยอ่ืนๆ ด ำเนินกำร
ระหว่ำงวันที่ 1 – 30 มิถุนำยน 2564

26

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดน่ำน
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ)

(ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ Social Media)



ส ำนักงำน คปภ.จังหวัดสุโขทัย ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ Socail Miedia ผ่ำน Facebook paged“ส ำนักงำน คปภ. 
จังหวัดสุโขทัย”dและ Linedofficiald“@oicsukhothai”กจ ำนวน 4 เรื่อง  ได้แก่มำตรำกำรเยียวยำ คนกลำง
ประกันภัย, มำท ำควำมรู้จักกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย,กภัยอันตรำยที่อำจเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝน และ ประชำสัมพันธ์
เก่ียวกับกำรประกันภัยอ่ืนๆ ด ำเนินกำรระหว่ำงวันที่ 1 – 30 มิถุนำยน 2564

27

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดสุโขทัย
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ)

(ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ Social Media)



ส ำนักงำน คปภ.จังหวัดอุตรดิตถ์ ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ Socail Miedia ผ่ำน Facebook page “ส ำนักงำน 
คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์”กและ Linedofficiald“oicuttaradit”กจ ำนวน 9 เรื่องกได้แก่ มวลชลรวมใจ 
สังคมปลอดภัย ลดกำรแพร่ระบำดด้วยกำรฉีดวัคซีน,กมำตรำกำรเยียวยำ คนกลำงประกันภัย,กควำมเป็นมำ
โครงกำรประกันภัยข้ำวนำปี และข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีกำรผลิต 2564 และ ประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับกำร
ประกันภัยอื่นๆ ด ำเนินกำรระหว่ำงวันที่ 1 – 30 มิถุนำยน 2564

282828

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ)

(ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ Social Media)



29

ส ำนักงำน คปภ.จังหวัดตำก ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ SocaildMiediaกผ่ำน Facebookdpage 
“ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดตำก” และ Line official “@oictak” จ ำนวน 9 เรื่อง  ได้แก่ มวลชลรวมใจ 
สังคมปลอดภัย ลดกำรแพร่ระบำดด้วยกำรฉีดวัคซีน , มำตรำกำรเยียวยำ คนกลำงประกันภัย และ 
ประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับกำรประกันภัยอื่นๆ ด ำเนินกำรระหว่ำงวันท่ี 1 – 30 มิถุนำยน 2564

29

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดตำก
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ)

(ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ Social Media)



30

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ)

(ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ Social Media)

ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ Socail Miedia ผ่ำน Facebook page “ส ำนักงำน 
คปภ. จังหวัดแม่ฮ่องสอน”กและ Lineกofficiald“@oicmaehongson”กจ ำนวน 12 เรื่องกได้แก่ มวลชลรวมใจ 
สังคมปลอดภัย ลดกำรแพร่ระบำดด้วยกำรฉีดวัคซีน, มำตรำกำรเยียวยำ คนกลำงประกันภัย, ควำมเป็นมำโครงกำร
ประกันภัยข้ำวนำปี และข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีกำรผลิต 2564 และ ประชำสัมพันธ์เก่ียวกับกำรประกันภัยอ่ืนๆ 
ด ำเนินกำรระหว่ำงวันที่ 1 – 30 มิถุนำยน 2564



ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงรำย เข้ำร่วมกำรนิเทศเสริมพลังและให้ค ำแนะน ำแก่ศูนย์ปฏิบัติกำรควำมปลอดภัย
ทำงถนนอ ำเภอ และศูนย์ปฏิบัติกำรควำมปลอดภัยทำงถนน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมมอบหมวกนิรภัย
เพ่ือสนับสนุนกำรท ำงำนของศูนย์ปฏิบัติกำรควำมปลอดภัยทำงถนนอ ำเภอเชียงของ ณ หอประชุมที่ว่ำกำรอ ำเภอ
เชียงของ ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงรำย ด ำเนินกำรวันที่ 11 มิถุนำยน 2564

31

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงรำย 
(กิจกรรมอื่นๆ)



ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงรำย เข้ำร่วมกำรนิเทศเสริมพลังและให้ค ำแนะน ำแก่ศูนย์ปฏิบัติกำรควำมปลอดภัย
ทำงถนนอ ำเภอ และศูนย์ปฏิบัติกำรควำมปลอดภัยทำงถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ หอประชุมที่ว่ำกำร
อ ำเภอเมือง ต.ริมกก อ.เมืองเชียงรำย จ.เชียงรำย ด ำเนินกำรวันที่ 17 มิถุนำยน 2564

32

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงรำย 
(กิจกรรมอื่นๆ)



ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงรำย เข้ำร่วมกำรนิเทศเสริมพลังและให้ค ำแนะน ำแก่ศูนย์ปฏิบัติกำรควำมปลอดภัย
ทำงถนนอ ำเภอ และศูนย์ปฏิบัติกำรควำมปลอดภัยทำงถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ หอประชุมที่ว่ำกำร
อ ำเภอเวียงชัย ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงรำย ด ำเนินกำรวันที่ 18 มิถุนำยน 2564

33

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงรำย 
(กิจกรรมอื่นๆ)



ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงรำย เข้ำร่วมกำรนิเทศเสริมพลังและให้ค ำแนะน ำแก่ศูนย์ปฏิบัติกำรควำมปลอดภัย
ทำงถนนอ ำเภอ และศูนย์ปฏิบัติกำรควำมปลอดภัยทำงถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ หอประชุมที่ว่ำกำร
อ ำเภอแม่สำย ต.เวียงพำงค ำ อ.แม่สำย จ.เชียงรำย ด ำเนินกำรวันที่ 24 มิถุนำยน 2564

34

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงรำย 
(กิจกรรมอื่นๆ)



ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงรำย เข้ำร่วมกำรนิเทศเสริมพลังและให้ค ำแนะน ำแก่ศูนย์ปฏิบัติกำรควำมปลอดภัย
ทำงถนนอ ำเภอ และศูนย์ปฏิบัติกำรควำมปลอดภัยทำงถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ หอประชุมที่ว่ำกำร
อ ำเภอแม่จัน ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงรำย ด ำเนินกำรวันที่ 28 มิถุนำยน 2564

35

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงรำย 
(กิจกรรมอื่นๆ)



ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงรำย เข้ำร่วมกำรนิเทศเสริมพลังและให้ค ำแนะน ำแก่ศูนย์ปฏิบัติกำรควำมปลอดภัย
ทำงถนนอ ำเภอ และศูนย์ปฏิบัติกำรควำมปลอดภัยทำงถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ หอประชุมที่ว่ำกำร
อ ำเภอเชียงแสน ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงรำย ด ำเนินกำรวันที่ 30 มิถุนำยน 2564

36

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงรำย 
(กิจกรรมอื่นๆ)



ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดล ำปำง รณรงค์ประชำสัมพันธ์ (มอบน้ ำดื่ม) จ ำนวน 240 ขวด ให้แก่ส ำนักงำนคลังจังหวัด
ล ำปำง ในวันที่ 3 มิถุนำยน 2564 ณ ห้องส ำนักงำนคลังจังหวัดล ำปำง เพ่ือใช้ในกิจกรรมจิตอำสำบ ำเพ็ญ
สำธำรณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำฯพระบรมรำชินี เนื่องในโอกำส
วันเฉลิมพระชนมพรรษำ ด ำเนินกำรวันที่ 2 มิถุนำยน 2564 

37

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดล ำปำง
(กิจกรรมอื่นๆ)



นำงลัดดำ  โพธิตุ้ย ต ำแหน่ง ผู้เชี่ยวชำญพิเศษ รักษำกำรในต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน คปภ . จังหวัดล ำปำง 
เข้ำร่วมประชุมติดตำมผลกำรด ำเนินงำน ของหน่วยงำนในสังกัด ผ่ำน Cisco Webex Meeting ของผู้ตรวจรำชกำร
กระทรวงกำรคลัง (นำงสำววิไล  ตันตินันท์ธนำ ) ณ ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดล ำปำง ด ำเนินกำรวันที่ 
16 มิถุนำยน 2564

38

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดล ำปำง
(กิจกรรมอื่นๆ)



นำยนคร  สำริวงค์ ต ำแหน่ง ผู้เชี่ยวชำญ ส ำนักงำน คปภ.จังหวัดล ำปำง  ได้รับมอบหมำยให้เข้ำร่วมประชุมเพื่อเตรียมจัดท ำ
แผนป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 โดยมีนำยณรงค์ศักดิ์ โอสถธนำกร ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
ล ำปำง เป็นประธำน ภำยหลังพบเจ้ำหน้ำที่ภำยในศำลำกลำงจังหวัดของจังหวัดหนึ่งติดเชื้อโควิด - 19 จ ำนวนหลำยรำย 
ท ำให้ต้องหำรือด่วนในกำรวำงมำตรกำรป้องกันดังกล่ำวฯ ท ำให้จังหวัดล ำปำง ต้องมีกำรวำงมำตรกำรเพิ่มขึ้น โดย
เฉพำะหน่วยงำนที่มีประชำชนมำติดต่อรำชกำรในแต่ละวัน อำจท ำให้เกิดควำมแออัด เสี่ยงต่อกำรแพร่ระบำดได้ 
ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 อำคำรศำลำกลำงจังหวัดล ำปำง ด ำเนินกำรวันที่ 16 มิถุนำยน 2564

39

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดล ำปำง
(กิจกรรมอื่นๆ)



นำงสำวกนกพร  มงคลปัญญำ ต ำแหน่ง ผู้เชี่ยวชำญ ส ำนักงำน คปภ.จังหวัดล ำปำง ได้รับมอบหมำยให้เข้ำร่วม
ประชุมคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนผู้ เสียหำยและทดแทน และค่ำใช้จ่ำยแก่จ ำเลยในคดีอำญำ 
ประจ ำจังหวัดล ำปำง ครั้งที่ 6/2564 ณ ห้องประชุมส ำนักงำนส่งเสริมงำนปกครองท้องถิ่นจังหวัดล ำปำง ชั้น 3 
ศำลำกลำงจังหวัดล ำปำง ด ำเนินกำรวันที่ 17 มิถุนำยน 2564

40

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดล ำปำง
(กิจกรรมอื่นๆ)



ส ำนักงำน คปภ.จังหวัดล ำปำง ได้รับมอบหมำยจำกส ำนักงำนจังหวัดล ำปำง ให้ประจ ำจุดคัดกรอง 
บริเวณประตูทำงเข้ำอำคำรด้ำนหลังศำลำกลำงจังหวัด ต ำบลพระบำท อ ำเภอเมือง จังหวัดล ำปำง 
ด ำเนินกำรวันท่ี 18 พฤษภำคม 2564

41

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดล ำปำง
(กิจกรรมอื่นๆ)



42

วันที่ 4 มิถุนำยน 2564 เวลำ 07.30 น.  ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแพร่  ร่วมกิจกรรมคณะผู้บริหำรงำนคลัง
จังหวัดแพร่  ตำมโครงกำร "อยู่บ้ำน ปลูกหญ้ำ ปันสุขสู่ชุมชน ระยะที่ 2" ณ.ศูนย์กำรเรียนรู้ชุมชนท่ำล้อพัฒนำ หมู่
ที่ 7 ต.สูงเม่น อ.สูงเม่น จ.แพร่  เพื่อส่งเสริมควำมรู้ทำงกำรเงิน และกำรจัดท ำบัญชีฟำร์ม แก่กลุ่มเกษตรกรสมำชิก
กลุ่มวิสำหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อ

42

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแพร่
(กิจกรรมอื่นๆ)



นำงลัดดำ  โพธิตุ้ย ต ำแหน่ง ผู้เชี่ยวชำญพิเศษ รักษำกำรในต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน คปภ .จังหวัดล ำปำง 
เข้ำร่วมประชุมคณะกรมกำรจังหวัดและหัวหน้ำส่วนรำชกำรประจ ำเดือนมิถุนำยน 2564dณ โดยมี นำยสุรพล 
บุรินทรำพันธุ์, นำยศรัณยู มีทองค ำ, นำยจ ำลักษ์ กันเพ็ชร์, รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดล ำปำง พร้อมด้วยหัวหน้ำส่วน
รำชกำรทุกสังกัดหน่วยงำนในพ้ืนที่จังหวัดล ำปำง เข้ำร่วมประชุมฯ ณ อำคำรหอประชุมจังหวัดล ำปำง 
ต ำบลพระบำท อ ำเภอเมือง จังหวัดล ำปำง ด ำเนินกำรวันที่ 29 มิถุนำยน 2564

43

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดล ำปำง
(กิจกรรมอื่นๆ)



นำงสำวชุณหจิต สังข์ใหม่ หัวหน้ำผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงกำรคลัง ตรวจติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำร 
แผนงำน โครงกำรของส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ และหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงกำรคลังในท้องที่จังหวัดแพร่
โดยมี นำงกำญจนำ ศรีครำม ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรภำคอำวุโส ส ำนักงำน คปภ . ภำค ๑ (เชียงใหม่) และ
นำงสำววรรภำ ฤกษนันทน์ ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแพร่ ร่วมประชุมและรำยงำนผลกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์  VideodConferanceกระบบ CiscodWebexdMeetingsกด ำเนินกำรวันที่ 
๒ มิถุนำยน ๒๕๖๔

44

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแพร่
(กิจกรรมอื่นๆ)



ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแพร่ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมกำรให้ควำมช่วยเหลือประจ ำจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 2/2564
โดยท่ำนรองผู้ ว่ำรำชกำรจังหวัดแพร่ เป็นประธำน ณ ห้องประชุมส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดแพร่  ชั้น 1
อำคำรบูรณำกำรกระทรวงยุติธรรมจังหวัดแพร่ ด ำเนินกำรวันที่ 21 มิถุนำยน 2564

45

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแพร่
(กิจกรรมอื่นๆ)



ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแพร่  ร่วมประชุมกับสมำคมประกันชีวิตและที่ปรึกษำทำงกำรเงินจังหวัดแพร่ 
ณ ห้องประชุมส ำนักงำน คปภ.จังหวัดแพร่ ชั้น 3 ด ำเนินกำรวันที่ 22 มิถุนำยน 2564

46

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแพร่
(กิจกรรมอื่นๆ)



ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแพร่ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนผู้เสียหำย และค่ำทดแทนและ
ค่ำใช้จ่ำยแก่จ ำเลยในคดีอำญำ ประจ ำจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 6/2564 โดยท่ำนรองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดแพร่
เป็นประธำน ณ ห้องประชุมไชยบูรณ์ ชั้น 5 ศำลำกลำงจังหวัดแพร่ ด ำเนินกำรวันที่ 24 มิถุนำยน 2564

47

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแพร่
(กิจกรรมอื่นๆ)



นำยวิษณุ อังกุรนำค ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่ ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดสุโขทัย ร่วมประชุมกำรจัดท ำ statusdreport 
2020d(กำรประเมิณถนนปลอดภัย 5 ด้ำน) และประเมินผลเสริมพลังจังหวัดถนนปลอดภัยผ่ำนระบบ ZOOMกและ
ประชุมกำรจัดเก็บข้อมูลอุบัติ เหตุทำงถนนจังหวัดสุ โขทัย ประจ ำ เดือนพฤษภำคม 2564 ด ำเนินกำร
วันที่ 17 มิถุนำยน 2564

48

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดสุโขทัย
(กิจกรรมอื่นๆ)



นำยวิษณุ อังกุรนำค ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่ ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดสุโขทัย ร่วมประชุมคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำ
ค่ำตอบแทนผู้เสียหำยและค่ำทดแทนและค่ำใช้จ่ำยแก่จ ำเลยในคดีอำญำประจ ำจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 7/2564
ณ ห้องประชุมคีรีมำศ ชั้น 4 ศำลำกลำงจังหวัดสุโขทัย โดยมีท่ำนรองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสุโขทัยเป็นประธำน 
ด ำเนินกำรวันที่ 18 มิถุนำยน 2564

49

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดสุโขทัย
(กิจกรรมอื่นๆ)



นำงสำวขวัญเรือน  สุขเกษม ต ำแหน่ง ผู้เชี่ยวชำญ รักษำกำรในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำร ส ำนักงำน คปภ . จังหวัดสุโขทัย 
ร่วมประชุมคณะผู้บริหำรกำรคลังและโครงกำรเปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่รำชพัสดุ ณ ห้องประชุมอ ำเภอสวรรคโลก 
และตลำดชุมชนสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ด ำเนินกำรวันที่ 19 มิถุนำยน 2564

50

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดสุโขทัย
(กิจกรรมอื่นๆ)



นำงสำวขวัญเรือน  สุขเกษม ต ำแหน่ง ผู้เชี่ยวชำญ รักษำกำรในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำร ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดสุโขทัย 
ร่วมประชุมกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงกำรคลัง ในกำรประชุมออนไลน์ ผ่ำนระบบ 
Cisco Webex Meeting ด ำเนินกำรวันที่ 29 มิถุนำยน 2564
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ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดสุโขทัย
(กิจกรรมอื่นๆ)



52

ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดสุโขทัย ร่วมกับภำคธุรกิจประกันภัยในจังหวัดสุโขทัย มอบน้ ำดื่ม จ ำนวน 2,280 ขวด 
ให้กับบุคลำกรทำงกำรแพทย์และผู้เข้ำรับกำรฉีดวัคซีนเพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโค โรนำ 
2019 (Covidd-d19)dณ โรงพยำบำลต่ำงๆ ในจังหวัดสุโขทัย โดยได้รับเกียรติจำกนำยสุชำติ ทีคะสุข 
รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสุโขทัย เป็นประธำนมอบให้กับ นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดสุโขทัย ณ ส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวัดสุโขทัย ด ำเนินกำรวันที่ 10 มิถุนำยน 2564
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ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดสุโขทัย
(กิจกรรมอื่นๆ)



นำงกำญจนำ  ศรีครำม ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรภำคอำวุโส ส ำนักงำน คปภ.ภำค 1 (เชียงใหม่) พร้อมด้วย 
นำงดวงสมร  จันเสนำ ต ำแหน่ง ผู้เชี่ยวชำญ รักษำกำรใน ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน คปภ.จังหวัด
อุตรดิตถ์ ร่วมประชุมคณะผู้บริหำรกำรคลังประจ ำจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงกำรคลัง 
ผ่ำนแอปพลิเคชั่น Cisco Webex Meeting ด ำเนินกำรวันที่ 22 มิถุนำยน 2564
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ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์
(กิจกรรมอื่นๆ)



ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนค่ำเสียหำยและค่ำทดแทน
และค่ำใช้จ่ำยแก่จ ำเลยในคดีอำญำ ประจ ำจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 6/2564  ณ ห้องประชุม 1 อำคำรบูรณำกำร
กระทรวงยุติธรรม ชั้น 2 ต.ท่ำอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ด ำเนินกำรวันที่ 23 มิถุนำยน 2564
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ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์
(กิจกรรมอื่นๆ)



ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมกำรให้ควำมช่วยเหลือ ประจ ำจังหวัดอุตรดิตถ์ 
ครั้งที่ 5/2564 ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบทำงไกลผ่ำนแอปพิเคชั่น ZOOM ด ำเนินกำรวันที่ 28 มิถุนำยน 2564
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ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์
(กิจกรรมอื่นๆ)


