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ประจ ำเดือน พฤษภำคม 2565



ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. ภำค 1 (เชียงใหม่)
กิจกรรมกำรรณรงคส์่งเสริมควำมรู้และเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ ด้ำนกำรประกันภัยใน 9 ภูมิภำค (ดิจิทัล)

ส ำนักงำน คปภ. ภำค 1d(เชียงใหม่ ) จัดกิจกรรมรณรงค์ส่ง เสริมควำมรู้ และเผยแพร่ ประชำสัมพันธ์
ด้ำนกำรประกันภัยในภูมิภำค (ดิจิทัล) จ ำนวน 1dเรื่อง ได้แก่ เรื่องd“กังวลใจ เกิดภัยใด เพ่ิมควำมมั่นใจ 
ให้ประกันภัยช่วยคุ้มครอง” โดยเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ผ่ำนช่องทำงเพจเฟซบุ๊ก ชื่อ ส ำนักงำน คปภ. ภำค 1d
(เชียงใหม่) ด ำเนินกำร วันที่ 18 พฤษภำคม 2565

หมำยเหตุ:กภำพประกอบน้ีเป็นเพียงกำรคัดเลือกรูปมำบำงส่วนเท่ำน้ันสำมำรถรับชมฉบับเต็มได้ที่เพจเฟซบุ๊ก
ชื่อ ส ำนักงำน คปภ. ภำค 1 (เชียงใหม่)



ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. ภำค 1 (เชียงใหม่)
กิจกรรมกำรรณรงคส์่งเสริมควำมรู้และเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ ด้ำนกำรประกันภัยใน 9 ภูมิภำค (ดิจิทัล)

ส ำนักงำน คปภ. ภำค 1d(เชียงใหม่) จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมควำมรู้และเผยแพร่ประชำสัมพันธ์
ด้ำนกำรประกันภัยในภูมิภำค (ดิจิทัล) จ ำนวน 1dเรื่อง ได้แก่ เรื่องd“หน้ำฝนนี้ เดินทำงอุ่นใจ ให้ประกันภัย 
คุ้มครอง” โดยเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ผ่ำนช่องทำงเพจเฟซบุ๊ก ชื่อ ส ำนักงำน คปภ . ภำค 1d(เชียงใหม่)
ด ำเนินกำร วันที่ 27 พฤษภำคม 2565

หมำยเหตุ:dภำพประกอบน้ีเป็นเพียงกำรคัดเลือกรูปมำบำงส่วนเท่ำน้ันสำมำรถรับชมฉบับเต็มได้ที่ 
เพจเฟซบุ๊ก ชื่อ ส ำนักงำน คปภ. ภำค 1 (เชียงใหม่)



วันที่ 26 พฤษภำคม 2565 ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงรำย จัดโครงกำรสร้ำงเครือข่ำยส่งเสริมควำมรู้
ด้ำนกำรประกันภัยให้กับสำธำรณชนทั่วประเทศ บรรยำยให้ควำมรู้ด้ำนประกันภัยในหัวข้อเรื่อง บทบำทหน้ำที่ 
คปภ., ควำมรู้ด้ำนกำรประกันภัย (รู้ทันประกันภัย), กำรประกันภัยรถภำคบงัคบั (พ.ร.บ.), รถยนต์ภำคสมัครใจ และ
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ณ หอประชุมที่อ ำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงรำย ผู้เข้ำรับกำรอบรม ได้แก่ อำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน (อสม.) ในพ้ืนที่อ ำเภอเชียงแสน จ ำนวน 61 คน

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงรำย
โครงกำรสร้ำงเครือข่ำยส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยัให้กับสำธำรณชนทั่วประเทศ



วันที่ 26 พฤษภำคม 2565 ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดน่ำน จัดโครงกำรสร้ำงเครือข่ำยส่งเสริมควำมรู้
ด้ำนกำรประกันภัยให้กับสำธำรณชนทั่วประเทศ บรรยำยให้ควำมรู้ด้ำนประกันภัยในหัวข้อเรื่อง บทบำท
หน้ำที่ของส ำนักงำน คปภ., ควำมรู้เกี่ยวกำรประกันชีวิต, ประกันภัยภำคสมัครใจ และกำรประกันอุบัติเหตุ
รำยย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) ณ หอประชุมบ้ำนแหนสำม ต ำบลผำทอง อ ำเภอท่ำวังผำ จังหวัดน่ำน ผู้เข้ำรับ
กำรอบรม ได้แก่ ผู้น ำชุมชน ผู้น ำกลุ่มต่ำงๆ และประชำชนทั่วไป ในพ้ืนที่ต ำบลผำทอง จ ำนวน 50 คน
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ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดน่ำน
โครงกำรสร้ำงเครือข่ำยส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยัให้กับสำธำรณชนทั่วประเทศ



วันที่ 11 พฤษภำคม 2565 จัดโครงกำรสร้ำงเครือข่ำยส่งเสริมควำมรู้ด้ำนกำรประกันภัยให้กับสำธำรณชน
ทั่วประเทศ บรรยำยให้ควำมรู้ด้ำนประกันภัยในหัวข้อเรื่อง บทบำทหน้ำที่ของส ำนักงำน คปภ ., ประกันภัย
รถภำคบังคับ (พ.ร.บ.) และประกันภัยภำคสมัครใจ ณ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สิน ต ำบลแม่สิน อ ำเภอศรีสัชนำลัย 
จังหวัดสุโขทัย ผู้เข้ำรับกำรอบรมได้แก่ ก ำนัน, ผู้ใหญ่บ้ำน และ ส.อบต. จ ำนวน 50 คน 

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดสุโขทัย
โครงกำรสร้ำงเครือข่ำยส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยัให้กับสำธำรณชนทั่วประเทศ



วันที่ 12 พฤษภำคม 2565 จัดโครงกำรสร้ำงเครือข่ำยส่งเสริมควำมรู้ด้ำนกำรประกันภัยให้กับสำธำรณชน
ทั่วประเทศ บรรยำยให้ควำมรู้ด้ำนประกันภัยในหัวข้อเรื่อง บทบำทหน้ำที่ของส ำนักงำน คปภ ., ประกันภัย
รถภำคบังคับ (พ.ร.บ.) และประกันภัยภำคสมัครใจ ณ ห้องประชุมที่ว่ำกำรอ ำเภอศรีส ำโรง ต ำบลคลองตำล 
อ ำเภอศรีส ำโรง จังหวัดสุโขทัย ผู้เข้ำรับกำรอบรม ผู้เข้ำรับกำรอบรมได้แก่ ก ำนัน , ผู้ใหญ่บ้ำน และ ส.อบต. 
จ ำนวน 50 คน 

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดสุโขทัย
โครงกำรสร้ำงเครือข่ำยส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยัให้กับสำธำรณชนทั่วประเทศ



วันที่ 13 พฤษภำคม 2565 จัดโครงกำรสร้ำงเครือข่ำยส่งเสริมควำมรู้ด้ำนกำรประกันภัยให้กับสำธำรณชน
ทั่วประเทศ บรรยำยให้ควำมรู้ด้ำนประกันภัยในหัวข้อเรื่อง บทบำทหน้ำที่ของส ำนักงำน คปภ., ประกันภัย
รถภำคบังคับ (พ.ร.บ.) และประกันภัยภำคสมัครใจ ณ ห้องประชุมที่ว่ำกำรอ ำเภอสวรรคโลก ต ำบลในเมือง 
อ ำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทยั ผู้เข้ำรับกำรอบรม ผู้เข้ำรับกำรอบรม ผู้เข้ำรับกำรอบรมไดแ้ก่ ก ำนัน, ผู้ใหญ่บ้ำน
และ ส.อบต. จ ำนวน 50 คน 

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดสุโขทัย
โครงกำรสร้ำงเครือข่ำยส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยัให้กับสำธำรณชนทั่วประเทศ



วันที่ 23 พฤษภำคม 2565 จัดโครงกำรสร้ำงเครือข่ำยส่งเสริมควำมรู้ด้ำนกำรประกันภัยให้กับสำธำรณชนทั่ว
ประเทศ บรรยำยให้ควำมรู้ด้ำนประกันภัยในหัวข้อเรื่อง แนะน ำบทบำทหน้ำที่ส ำนักงำน คปภ ., 
ท ำอย่ำงไรเมื่อประสบภัยจำกรถ, ประกันภัยภำคสมัครใจ, กำรประกันภัยไมโครอินชัวรันส์ และกำรประกันชีวิต 
ณ หอประชุมอ ำเภอบ้ำนโคก ต ำบลบ้ำนโคก อ ำเภอบ้ำนโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้เข้ำรับกำรอบรม ประชำชน
อ ำเภอบ้ำนโคก จ ำนวน 60 คน

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์
โครงกำรสร้ำงเครือข่ำยส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยัให้กับสำธำรณชนทั่วประเทศ



วันที่ 25 พฤษภำคม 2565 จัดโครงกำรสร้ำงเครือข่ำยส่งเสริมควำมรู้ด้ำนกำรประกันภัยให้กับสำธำรณชน
ทั่วประเทศ บรรยำยให้ควำมรู้ด้ำนประกันภัยในหัวข้อเรื่อง แนะน ำบทบำทหน้ำที่ส ำนักงำน คปภ ., 
ท ำอย่ำงไรเมื่อประสบภัยจำกรถ, ประกันภัยภำคสมัครใจ, กำรประกันภัยไมโครอินชัวรันส์ และกำรประกันชีวิต
ณ หอประชุมอ ำเภอท่ำปลำ ต ำบลท่ำปลำ อ ำเภอท่ำปลำ จังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้เข้ำรับกำรอบรม ประชำชนอ ำเภอ
ท่ำปลำ จ ำนวน 51 คน

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์
โครงกำรสร้ำงเครือข่ำยส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยัให้กับสำธำรณชนทั่วประเทศ



วันที่ 30 พฤษภำคม 2565 จัดโครงกำรสร้ำงเครือข่ำยส่งเสริมควำมรู้ด้ำนกำรประกันภัยให้กับสำธำรณชน
ทั่วประเทศ บรรยำยให้ควำมรู้ด้ำนประกันภัยในหัวข้อเรื่องแนะน ำบทบำทหน้ำที่ส ำนักงำน คปภ., ควำมส ำคัญและ
ประโยชน์ของกำรท ำประกันภัยรถภำคบังคับ (พ.ร.บ.), เพิ่มควำมคุ้มครองประกันรถยนต์ภำคบังคับและภำคสมัครใจ, 
ควำมส ำคัญและประโยชน์ของกำรท ำประกันชีวิต ณ หอประชุมเทศบำลเมืองยวมใต้ อ ำเภอแม่สะเรียง 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้เข้ำรับกำรอบรมได้แก่ ผู้น ำชุมชน, ผู้น ำท้องที่ท้องถิ่น และประชำชนในชุมชน จ ำนวน 50 คน

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โครงกำรสร้ำงเครือข่ำยส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยัให้กับสำธำรณชนทั่วประเทศ



วันที่ 17 พฤษภำคม 2565 จัดโครงกำรอำสำสมัครประกันภัย บรรยำยให้ควำมรู้ด้ำนประกันภัยในหัวข้อเรื่องแนะน ำ
บทบำทหน้ำที่ส ำนักงำน คปภ., ควำมส ำคัญและประโยชน์ของกำรท ำประกันภัยรถภำคบังคับ (พ.ร.บ.), 
กำรเพ่ิมพูนควำมรู้และประสบกำรณ์ด้ำนกำรประกันภัย ณ โรงแรมเฮอริเทจ เชียงรำย อ ำเภอเมืองเชียงรำย 
จังหวัดเชียงรำย ผู้เข้ำรับกำรอบรมได้แก่ อำสำสมัครประกันภัยจังหวัดเชียงรำย จ ำนวน 17 คน

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงรำย
โครงกำรอำสำสมัครประกนัภยั



วันที่ 31 พฤษภำคม 2565 จัดโครงกำรอำสำสมัครประกันภัย บรรยำยให้ควำมรู้ด้ำนประกันภัยในหัวข้อเรื่อง
บทบำทและหน้ำที่ของอำสำสมัครประกันภัย และทดสอบควำมรู้ของอำสำสมัครประกันภัย ณ หอประชุม
เทศบำลต ำบลแม่สะเรียง อ ำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้เข้ำรับกำรอบรมได้แก่ อำสำสมัครประกันภัย
จังหวัดแม่ฮ่องสอน จ ำนวน 17 คน

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โครงกำรอำสำสมัครประกนัภยั



วันที่ 25 พฤษภำคม 2565 นำยอนุชิต บุญเรือง ต ำแหน่ง นักวิชำกำรประกันภัย ส ำนักงำน คปภ. จังหวัด
เชียงใหม่ บรรยำยให้ควำมรู้ด้ำนประกันภัย เรื่อง แนะน ำหน่วยงำน คปภ., ให้ควำมรู้ด้ำนกำรประกันภัย
รถภำคบังคับ (พ.ร.บ.) และบทบำทหน้ำที่ของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ให้แก่ผู้ เข้ำรับกำรอบรม
เพ่ือสอบขอรับใบอนุญำตขับรถ ประเภทขับขี่รถบรรทุก หรือใบขับขี่ ท.2 จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรอบรม 35 รำย
ณ ห้องประชุมส ำนักงำนขนส่งอ ำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ) 

(บรรยำยให้ควำมรู้ด้ำนกำรประกนัภัยกรมกำรขนสง่ทำงบก)



วันที่ 23 พฤษภำคม 2565 นำยวิษณุ อังกุรนำค ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่ ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดสุโขทัย  
บรรยำยให้ควำมรู้ด้ำนกำรประกันภัย เรื่อง กำรประกับภัยรถภำคบังคับ (พ.ร.บ.) ณ ห้องอบรมผู้มำขอรับ
ใบขับขี่ ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดสุโขทัย ให้แก่ ผู้มำขอรับใบขับขี่ จ ำนวน 50 คน  

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดสุโขทัย
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ) 

(บรรยำยให้ควำมรู้ด้ำนกำรประกนัภัยกรมกำรขนสง่ทำงบก)



วันที่ 25 พฤษภำคม 2565 นำยพัลลภ ศรีใจทุ่ง ต ำแหน่ง ผู้เชี่ยวชำญ ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์  
บรรยำยให้ควำมรู้ด้ำนประกันภัย เรื่อง กำรท ำประกันภัยรถภำคบังคับ (พ.ร.บ.), กำรประกันภัยภำคสมัครใจ 
และประชำสัมพันธ์กำรยื่นขอรับช ำระหนี้ของบริษัท อำคเนย์ประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) และบริษัท
ไทยประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) ให้แก่ ผู้เข้ำรับกำรอบรมเพ่ือขอรับใบอนุญำตขับขี่รถยนต์ ณ ห้องประชุม
ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ ชั้น 5 อ ำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ จ ำนวน 14 รำย 

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ) 

(บรรยำยให้ควำมรู้ด้ำนกำรประกนัภัยกรมกำรขนสง่ทำงบก)



วันที่ 24 พฤษภำคม 2565 นำงสำวพิมพ์ผกำ กันทะทำ ต ำแหน่ง นักวิชำกำรประกันภัย บรรยำยให้ควำมรู้
ด้ำนกำรประกันภัย เรื่อง บทบำทหนำ้ทีส่ ำนักงำน คปภ., กำรประกันภัยรถภำคบังคบั (พ.ร.บ.), กำรประกันภัย
ภำคสมัครใจ และกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ณ ห้องประชุมส ำนักงำนขนส่งจังหวัดตำก จ ำนวน 25 คน 

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดตำก
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ) 

(บรรยำยให้ควำมรู้ด้ำนกำรประกนัภัยกรมกำรขนสง่ทำงบก)



วันที่ 12 พฤษภำคม 2565 นำงสำววรรณภำ ฤกษนันทน์ ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแพร่
ร่วมกิจกรรมโครงกำรจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบ ำบัดทุกข์ บ ำรุงสุข สร้ำงรอยยิ้มให้ประชำชน ประชำสัมพันธ์
ให้ค ำแนะน ำปรึกษำด้ำนกำรประกันภัย และกิจกรรมร่วมสนุกชิงรำงวัล ณ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่ำนเหล่ำ 
ต ำบลบ้ำนเหล่ำ อ ำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ จ ำนวนผู้เข้ำร่วมงำน 100 คน 

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแพร่
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ)

(จังหวัดเคลื่อนที่)



วันที่ 20 พฤษภำคม 2565 นำงพัชรำ สุภำวรรณ์ ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน คปภ. จังหวัดพะเยำ
บรรยำยให้ควำมรู้ด้ำนกำรประกันภัย เรื่องกำรประกันภัยรถภำคบังคับ (พ.ร.บ.) และกำรประกันภัยรถภำค
สมัครใจ ณ อำคำรสโมสรพนักงำนเทศบำลต ำบลบ้ำนต๋อม อ ำเภอเมืองพะเยำ จังหวัดพะเยำ ให้แก่
ผู้น ำชุมชน จ ำนวน 100 คน 

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดพะเยา
งานส่งเสริมความรู้ด้านการประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมาณ)

(บรรยายให้ความรู้แก่กลุ่มบุคคลต่างๆ)



วันที่ 30 พฤษภำคม 2565 นำยกิตติชัย ศรีวิชัย ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่อำวุโส ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดพะเยำ 
บรรยำยให้ควำมรู้ด้ำนกำรประกันภัย เรื่อง ควำมคุ้มครองของประกันภัยรถภำคบังคับ (พ.ร.บ.)
ณ โรงแรม KM กว๊ำนพะเยำ อ ำเภอเมืองพะเยำ จังหวัดพะเยำ ให้แก่สภำองค์กรผู้บริโภคจังหวัดพะเยำ            
จ ำนวน 30 คน

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดพะเยา
งานส่งเสริมความรู้ด้านการประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมาณ)

(บรรยายให้ความรู้แก่กลุ่มบุคคลต่างๆ)



วันที่ 26 พฤษภำคม 2565 นำยนคร สำริวงค์  ต ำแหน่ง ผู้เชี่ยวชำญ ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดล ำปำง บรรยำย
ให้ควำมรู้ด้ำนประกันภัย เรื่องกำรประกันภัยรถภำคบังคับ (พ.ร.บ.) ณ ห้องเวียงพนำ โรงแรมเวียงทอง 
ตำมโครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพพนักงำนขับรถรำชกำรของหน่วยงำนรำชกำร จังหวัดล ำปำง มีผู้เข้ำร่วมอบรม 
จ ำนวน 100 คน

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดล ำปำง
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ)

(บรรยำยให้ควำมรู้แก่กลุ่มบุคคลตำ่งๆ)



วันที่ 17 พฤษภำคม 2565 นำยกิตติพงษ์  มีศิริ ต ำแหน่ง ผู้ช ำนำญงำน ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแพร่ เข้ำร่วม
ประชุม RTIdTeamsdและเวทีสรุปบทเรียน ในงำนป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนช่วงเทศกำลสงกรำนต์   
จังหวัดแพร่ ประจ ำปี 2565 และเป็นวิทยำกรบรรยำยกำรประกันภัยรถภำคบังคับ ให้แก่ผู้เข้ำประชุมจำก
ผู้แทนอ ำเภอ 8 อ ำเภอ จังหวัดแพร่ จ ำนวน 50 คน ณ ห้องประชุมนครำพำวิเลียน โรงแรมแพร่นครำ จังหวัดแพร่

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแพร่
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ)

(บรรยำยให้ควำมรู้แก่กลุ่มบุคคลตำ่งๆ)



ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ)

(บรรยำยให้ควำมรู้แก่กลุ่มบุคคลตำ่งๆ)

วันที่ 18 พฤษภำคม 2565 นำยพัลลภ ศรีใจทุ่ง ต ำแหน่ง ผู้เชี่ยวชำญ ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์  
ร่วมกับส ำนักงำนสนับสนุนกำรป้องกันอุบัติเหตุจรำจรจังหวัดอุตรดิตถ์ (สอจร.) บริษัทประกันภัยในพ้ืนที่จังหวัด
อุตรดิตถ์ จัดกิจกรรม พ.ร.บ. ภำคบังคับสัญจร จักรยำนยนต์ปลอดภัย ใส่ใจรถยนต์กำรเกษตร โดยบูรณำกำร
ร่วมกับโครงกำรอ ำเภอพิชัยยิ้มเคลื่อนที่ บรรยำยให้ควำมรู้ด้ำนกำรประกันภัย ให้แก่ ประชำชนในพ้ืนที่ต ำบล
บ้ำนดำรำ จ ำนวน 200 คน และให้บริกำรรับท ำประกันภัย พ.ร.บ. รถภำคบังคับ และมีประชำชนสนใจ
จัดท ำประกันภัย พ.ร.บ. รถจักรยำนยนต์ จ ำนวน 10 คัน ณ วัดบ้ำนเกำะใต้ หมู่ที่ 3 ต ำบลดำรำ อ ำเภอพิชัย  
จังหวัดอุตรดิตถ์



ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ)

(บรรยำยให้ควำมรู้แก่กลุ่มบุคคลตำ่งๆ)

วันที่ 31 พฤษภำคม 2565 นำยพัลลภ ศรีใจทุ่ง ต ำแหน่ง ผู้เชี่ยวชำญ ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์  
ร่วมกับส ำนักงำนสนับสนุนกำรป้องกันอุบัติ เหตุจรำจรจังหวัดอุตรดิตถ์  (สอจร.) และบริษัท 
กลำงคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ จ ำกัด สำขำอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรม พ.ร.บ. ภำคบังคับสัญจร และบรรยำย
ให้ควำมรู้ด้ำนกำรประกันภัย เรื่อง กำรคุ้มครองกำรประกันภัยรถภำคบังคับ (พ.ร.บ.) ให้แก่ ประชำชน
ในพ้ืนที่ต ำบลคุ้งตะเภำ จ ำนวน 100 คน และมีประชำชนสนใจจัดท ำประกันภัยรถภำคบังคับ (พ.ร.บ.)
รถจักรยำนยนต์ จ ำนวน 69 คัน ณ ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลคุ้งตะเภำ ต ำบลคุ้งตะเภำ อ ำเภอเมือง  
จังหวัดอุตรดิตถ์



วันที่ 26 พฤษภำคม 2565 นำงวิภำ รำชแผน ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่ ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
บรรยำยให้ควำมรู้ด้ำนกำรประกันภัย เรื่อง แนะน ำบทบำทหน้ำที่ส ำนักงำน คปภ., ให้ควำมรู้กำรประกันภัย
รถภำคบังคับ (พ.ร.บ.) ตลอดจนกำรจ่ำยค่ำเสียหำยเบื้องต้นของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ให้แก่ 
ผู้ถูกคุมประพฤติ จ ำนวน 30 คน ณ ลำนกีฬำเอนกประสงค์เทศบำลเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดตำก
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ)

(บรรยำยให้ควำมรู้แก่กลุ่มบุคคลตำ่งๆ)



26

ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ Socail Miedia ผ่ำน Facebook page “ส ำนักงำน คปภ. ภำค 1 (เชียงใหม่)” และ 
Linedofficiald“@oicregion1”dจ ำนวน 19 เรื่อง ได้แก่ คุณรู้หรือไม่ ค่ำสินไหมทดแทน คืออะไร?,
กังวลใจเกิดภัยใดเพ่ิมควำมมั่นใจ ให้ประกันภัยช่วยคุ้มครอง ,dบอร์ด คปภ. เห็นชอบให้นำยทะเบียนสั่ง 
“พุทธธรรมประกนัภัย” หยุดรับประกันวินำศภัยชั่วครำวแล้ว และประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับกำรประกันภัยอื่นๆ 
ด ำเนินกำรระหว่ำงวันที่ 1 – 31 พฤษภำคม 2565

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. ภำค 1 (เชียงใหม่)
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ)

(ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ Social Media)



ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ Socail Miedia ผ่ำน Facebook page “ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่” และ 
Linedofficiald“@oicchiangmai”กจ ำนวน 11 เรื่อง ได้แก่ เลขำธิกำร คปภ. เดินหน้ำเต็มสูบ เร่งคลอด 
“NIB” ศูนย์บริหำรขอ้มลูด้ำนกำรประกนัภัยแห่งชำติ,d บอร์ด คปภ. เห็นชอบให้นำยทะเบียนสั่ง “พุทธธรรม
ประกันภัย” หยุดรับประกันวินำศภัยชั่วครำวแล้ว dและประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับกำรประกันภัยอื่นๆ 
ด ำเนินกำรระหว่ำงวันที่ 1 – 31 พฤษภำคม 2565

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ)

(ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ Social Media)



ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ Socail Miedia ผ่ำน Facebook page “ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงรำย” 
และ Linedofficiald“@oicchiangrai”กจ ำนวน 3 เรื่อง ได้แก่บอร์ด คปภ. เห็นชอบให้นำยทะเบียนสั่ง 
“พุทธธรรมประกันภัย” หยุดรับประกันวินำศภัยชั่วครำวแล้ว, คุณรู้หรือไม่ ค่ำสินไหมทดแทน คืออะไร? 
และประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับกำรประกันภัยอื่นๆ ด ำเนินกำรระหว่ำงวันที่ 1 –ก31 พฤษภำคม 2565

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงรำย
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ)

(ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ Social Media)



ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อผ่ำน Facebookdpaged“ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดพะเยำ”dและ Linedofficial
“@oicphayao”dจ ำนวน  9 เรื่อง  ได้แก่ บอร์ด คปภ. เห็นชอบให้นำยทะเบียนสั่ง “พุทธธรรมประกันภัย” 
หยุดรับประกันวินำศภัยชั่วครำวแล้ว และประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับกำรประกันภัยอื่นๆ ด ำเนินกำรระหว่ำง
วันที่ 1 –ก31 พฤษภำคม 2565

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดพะเยา
งานส่งเสริมความรู้ด้านการประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมาณ)

(ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Social Media)



ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดล ำปำง
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ)

(ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ Social Media)

ประชำสัม พันธ์ ผ่ ำนสื่ อผ่ ำน  Facebookdpaged“ส ำนั กงำน คปภ.  จั งหวั ดล ำปำง”dและ 
Linedofficial “@oiclampang”dจ ำนวน 15 เรื่อง ได้แก่ บอร์ด คปภ. เห็นชอบให้นำยทะเบียนสั่ง 
“พุทธธรรมประกันภัย” หยุดรับประกันวินำศภัยชั่วครำวแล้ว , เดินหน้ำเต็มสูบ เร่งคลอด “NIB”
ศูนย์บริหำรข้อมูลด้ำนกำรประกันภัยแห่งชำติ , และประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับกำรประกันภัยอื่นๆ 
ด ำเนินกำรระหว่ำงวันที่ 1 –ก31 พฤษภำคม 2565



ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแพร่
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ)

(ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ Social Media)

ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อผ่ำน Facebookdpaged“ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแพร่”dและ Linedofficial
“@oicphrae”dจ ำนวน 13 เรื่อง ได้แก่ ประกันภัยข้ำวนำปี-ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีกำรผลิต 2565 เริ่มแล้ว,   
บอร์ด คปภ. เห็นชอบให้นำยทะเบียนสั่ง “พุทธธรรมประกันภัย” หยุดรับประกันวินำศภัยชั่วครำวแล้ว
และประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับกำรประกันภัยอื่นๆ ด ำเนินกำรระหว่ำงวันที่ 1 –ก31 พฤษภำคม 2565
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ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ SocaildMiediaกผ่ำน Facebookdpaged“ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดน่ำน”
และ Linedofficiald“@oicnan”กจ ำนวน 9 เรื่อง ได้แก่บอร์ด คปภ. เห็นชอบให้นำยทะเบียนสั่ง 
“พุทธธรรมประกันภัย” หยุดรับประกันวินำศภัยชั่วครำว, ฤดูฝนอำจมำพร้อมควำมชุ่มฉ่ ำ สดชื่น แต่
ในควำมชุ่มฉ่ ำนั้นยังมำพร้อมกับควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดอุบัติเหตุต่ำงๆ , ประกันภัยข้ำวนำปี-ข้ำวโพด
เลี้ยงสัตว์ ปีกำรผลิต 2565 และประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับกำรประกันภัยอื่นๆ ด ำเนินกำรระหว่ำงวันที่ 
1 – 31 พฤษภำคม ๒๕๖๕ 32

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดน่ำน
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ)

(ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ Social Media)



ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ Social Miedia ผ่ำน Facebook page “ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดสุโขทัย” และ 
Linedofficiald“@oicsukhothai”กจ ำนวน 4 เรื่อง  ได้แก่ ค ำสั่ง“พุทธธรรมประกันภัย” หยุดรับประกัน
วินำศภัยชั่วครำว,มำท ำควำมรู้จัก กับค่ำเสียหำยเบื้องต้น และประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับกำรประกันภัยอื่นๆ 
ด ำเนินกำรระหว่ำงวันที่ 1 – 31 พฤษภำคม 2565

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดสุโขทัย
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ)

(ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ Social Media)



ส ำนักงำน คปภ.จังหวัดอุตรดิตถ์ ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ Socail Miedia ผ่ำน Facebookdpage “ส ำนักงำน คปภ. 
จังหวัดอุตรดิตถ์ และ Linedofficial “@oicuttaradit”กจ ำนวน 7 เรื่อง  ได้แก่ ประกันภัยข้ำวนำปี –ด ข้ำวโพด
เลี้ยงสัตว์ ปี 2565,dวงเงินคุ้มครองเมื่อประสบอุบัติเหตุจำกรถ ,บอร์ด คปภ.เห็นชอบให้นำยทะเบียนสั่ง 
“พุทธธรรมประกันภัย” หยุดรับประกันภัยชั่วครำวแล้ว และประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับกำรประกันภัยอื่นๆ ด ำเนินกำร
ระหว่ำงวันที่ 1 –ด31 พฤษภำคม 2565

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ)

(ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ Social Media)



ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดตำก ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ Socail Miedia ผ่ำน Facebookdpage “ส ำนักงำน คปภ. 
ตำก” และ Linedofficial “@oictak”dจ ำนวน 9 เรื่อง  ได้แก่ ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดตำกขอเชิญชวน
นักเรียน/นักศึกษำเข้ำร่วมประกวดผลงำน “โครงกำรอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจ ำปี 2565”,dประกันภัย
ข้ำวนำปี - ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีกำรผลิต 2565,กหน้ำฝนนี้ เดินทำงอุ่นใจ ให้ประกันภัยคุ้มครองและ
ประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับกำรประกันภัยอื่นๆ ด ำเนินกำรระหว่ำงวันที่ 1 –ด31 พฤษภำคม 2565

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดตำก
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ)

(ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ Social Media)
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ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ SocialdMediadผ่ำน FacebookdPage 
“ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแม่ฮ่องสอน” และ Linedofficial “@oicmaehongson” จ ำนวน 16 เรื่อง ได้แก่ 
บันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือด้ำนกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของภำคกำรเงิน , เปิดนวัตกรรมใหม่ 
“OnlineSocialdGame” ด้ำนกำรประกนัภัย, นำยทะเบียนสั่ง “พุทธธรรมประกันภัย” หยุดรับประกันวินำศภัย
ชั่วครำว, วงเงินค่ำเสียหำยเบื้องต้นเมื่อประสบอุบัติเหตุจำกรถ และประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับกำรประกันภัยอื่นๆ 
ด ำเนินกำรระหว่ำงวันที่ 1 – 31 พฤษภำคม 2565

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ)

(ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ Social Media)



วันที่ 3 พฤษภำคม 2565 นำงกำญจนำภรณ์ หำญประกอบสุข ต ำแหน่ง ผู้เชี่ยวชำญ ส ำนักงำน คปภ. จังหวัด
เชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมกำรศูนย์อ ำนวยควำมปลอดภัยทำงถนนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2565
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศำลำกลำงจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่
(ประชุมร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน)



วันที่ 6 พฤษภำคม 2565 นำงสำวนำถญำ ศิริสำยัณห์ ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมกำรให้ควำมช่วยเหลือประจ ำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2565 และ ประชุม
คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนผู้ เสียหำยและค่ำทดแทนและค่ำใช้จ่ำยแก่จ ำเลยในคดีอำญำ 
ประจ ำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2565 ณ ห้องประชุมส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่โดยรองผู้ว่ำรำชกำร
จังหวัดเชียงใหม่เป็นประธำนในกำรประชุม

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่
(ประชุมร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน)



วันที่ 30 พฤษภำคม 2565 นำงสำวนำถญำ ศิริสำยัณห์ ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน คปภ . 
จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมกำรให้ควำมช่วยเหลือประจ ำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2565 
และ ประชุมคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนผู้เสียหำยและค่ำทดแทนและค่ำใช้จ่ำยแก่จ ำเลยใน
คดีอำญำ ประจ ำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2565 ณ ห้องประชุมส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่โดยรอง
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธำนในกำรประชุม

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่
(ประชุมร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน)



วันที่ 6 พฤษภำคม 2565 นำงสำวอำรีรัตน์ พรหมมหำวัน ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่อำวุโส ส ำนักงำน คปภ. 
จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมกำรศูนย์อ ำนวยควำมปลอดภัยทำงถนนจังหวัดล ำพูน ประจ ำปี
งบประมำณ 2565 ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น 4 ศูนย์รำชกำรจังหวัดล ำพูน

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่ 
(ประชุมร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน)



วันที่  25 พฤษภำคม 2565 นำงสำวนำถญำ ศิริสำยัณห์ ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน คปภ . 
จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมกำรให้ควำมช่วยเหลือประจ ำจังหวัดล ำพูน ครั้งที่ 4/2565 และ 
ประชุมคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนผู้ เสียหำยและค่ำทดแทนและค่ำใช้จ่ำยแก่จ ำเลย
ในคดีอำญำ ประจ ำจังหวัดล ำพูน ครั้งที่ 4/2565 ณ ห้องประชุมมหันตยศ ชั้น 2 ศำลำกลำงจังหวัดล ำพูน 

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่ 
(ประชุมร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน)



วันที่ 19 พฤษภำคม 2565 นำงสำวพิชำพร ยอดใส ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่อำวุโส ส ำนักงำน คปภ. จังหวัด
เชียงรำย เข้ำร่วมกำรประชุมรับมอบนโยบำยกำรับเคลื่อนกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนน และถอด
บทเรียนช่วงเทศกำลสงกรำนต์ ประจ ำปี 2565 ณ โรงแรมโพวดลรีสอร์ต อ ำเภอเมือง จังหวัดเชียงรำย

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงรำย
(ประชุมร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน)



วันที่ 17 พฤษภำคม 2565 นำงพัชรำ สุภำวรรณ์ ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน คปภ. จังหวัดพะเยำ
ประชุมหำรือข้อรำชกำรเตรียมควำมพร้อมและร่วมจัดงำน “มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนและยุติธรรม
พบประชำชน” จังหวัดพะเยำ (ครั้งที่ 1) ณ ห้องประชุมส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดพะเยำ ชั้น 2 ต ำบลบ้ำนต  ำ
อ ำเภอเมืองพะเยำ จังหวัดพะเยำ 

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดพะเยา
(ประชุมร่วมกับหน่วยงานอ่ืน)



วันที่ 18 พฤษภำคม 2565 นำงพัชรำ สุภำวรรณ์ ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน คปภ. จังหวัดพะเยำ 
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำคำ่ตอบแทนผู้เสียหำย และค่ำทดแทนและค่ำใช้จ่ำยแก่จ ำเลยในคดีอำญำ 
ประจ ำจังหวัดพะเยำ ครั้งที่ 5/2565 และประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับกำรประกันภัยอื่นๆ ด ำเนินกำรระหว่ำง
วันที่ 1 –ด31 พฤษภำคม 2565

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดพะเยา
(ประชุมร่วมกับหน่วยงานอ่ืน)



วันที่ 26 พฤษภำคม 2565 นำงลัดดำ โพธิตุ้ย ต ำแหน่ง ผู้เชี่ยวชำญพิเศษ รักษำกำรในต ำแหน่ง
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน คปภ. จังหวัดล ำปำง เข้ำร่วมประชุมคณะกรมกำรจังหวัดและหัวหน้ำส่วนรำชกำร
จังหวัดล ำปำง ครั้งที่ 5/2565 ประจ ำเดือน พฤษภำคม 2565 ณ หอประชุมจังหวัดล ำปำงศำลำกลำง
จังหวัดล ำปำง

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดล ำปำง
(ประชุมร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน)



วันที่ 10 พฤษภำคม 2565 นำยกิตติพงษ์ มีศิริ ต ำแหน่ง ผู้ช ำนำญงำน ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแพร่ 
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมกำรศูนย์ปฏิบัติกำรควำมปลอดภัยทำงถนนจังหวัด ด้ำนกำรบังคับใช้กฎหมำยต ำรวจ
จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมต ำรวจภูธรจังหวัดแพร่ ชั้น 2 อำคำรต ำรวจภูธรจังหวัดแพร่

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแพร่
(ประชุมร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน)



วันที่ 23 พฤษภำคม 2565 นำงสำววรรณภำ ฤกษนันทน์ ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแพร่   
เข้ำร่วมประชุมกำรเตรียมควำมพร้อมรับสถำนกำรณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 ณ ห้องประชุมจดหมำยเหตุ  
อำคำร 2 ชั้น 2 ศำลำกลำงจังหวัดแพร่

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแพร่
(ประชุมร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน)



วันที่ 25 พฤษภำคม 2565 นำงสำววรรณภำ ฤกษนันทน์ ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแพร่ 
เข้ำร่วมประชุมคณะอนุกรรมกำรให้ควำมช่วยเหลือประจ ำจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 3/2565 และคณะอนุกรรมกำร
พิจำรณำค่ำตอบแทนผู้เสียหำย และค่ำทดแทนและค่ำใช้จ่ำยแก่จ ำเลยในคดีอำญำ ประจ ำจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 
5/2565 ณ ห้องประชุมส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดแพร่ อำคำรบรูณำกำรกระทรวงยุติธรรม ชั้น 1

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแพร่
(ประชุมร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน)



วันที่ 6 พฤษภำคม 2565 นำงวรณัฐธยำน์ กองค ำ ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน คปภ. จังหวัดสุโขทัย 
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมกำรให้ควำมช่วยเหลือประจ ำจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 4/2565 ณ ห้องประชุม
ส ำนักงำนยุติธรรม ชั้น 2 อำคำรบูรณำกำรกระทรวงยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย

49

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดสุโขทัย
(ประชุมร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน)



วันที่ 19 พฤษภำคม 2565 นำงวรณัฐธยำน์ กองค ำ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน คปภ. จังหวัดสุโขทัย 
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนผู้เสียหำยและค่ำทดแทน และค่ำใช้จ่ำยแก่จ ำเลยใน
คดีอำญำประจ ำจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 5/2565 ณ ห้องประชุมส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย

50

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดสุโขทัย
(ประชุมร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน)



วันที่ 19 พฤษภำคม 2565 นำงวรณัฐธยำน์ กองค ำ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน คปภ. จังหวัดสุโขทัย 
เข้ำร่วมประชุมคณะกรมกำรจังหวัดสุโขทัย หัวหน้ำส่วนรำชกำร หัวหน้ำหน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ นำยอ ำเภอ 
ผู้บังคับกำร ผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหำรสถำบันกำรศึกษำ และผู้น ำองค์กรเอกชน 
ครั้งที่ 5/2565 ณ ห้องประชุมศรีสัชนำลัย ชั้น 5 ศำลำกลำงจังหวัดสุโขทัย

51

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดสุโขทัย
(ประชุมร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน)



วันที่ 10 พฤษภำคม 2565 นำงดวงสมร จันเสนำ ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ร่วมประชุมถอดบทเรียนกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนช่วงเทศกำลสงกรำนต์ พ .ศ. 2565
จังหวัดอุตรดิตถ์ และประชำสัมพันธ์รณรงค์ให้รถทุกคันเข้ำสู่ระบบกำรท ำประกันภัย 100% โดยเสนอให้
ด่ำนในพ้ืนที่จังหวัดอุตรดติถ์ ช่วยตรวจสอบข้อมูลกำรจัดท ำประกนัภัย พ.ร.บ. ทุกคัน ณ ห้องประชุมศิลำอำสน์  
ชั้น 5 ศำลำกลำงจังหวัดอุตรดิตถ์

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์
(ประชุมร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน) 



วันที่ 20 พฤษภำคม 2565 นำงดวงสมร จันเสนำ ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน คปภ.จังหวัด
อุตรดิตถ์  ร่วมประชุมคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนผู้เสียหำย และค่ำทดแทนและค่ำใช้จ่ำยแก่
จ ำเลยในคดีอำญำ ประจ ำจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 5/2565 และประชำสัมพันธ์กำรยื่นขอรับช ำระหนี้
ของบริษัท อำคเนย์ประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) และบริษัท ไทยประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) 
ณ ห้องประชุม 1 อำคำรบูรณำกำรกระทรวงยุติธรรมชั้น 2 ต ำบลท่ำอิฐ อ ำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์
(ประชุมร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน) 



วันที่ 30 พฤษภำคม 2565 นำงดวงสมร จันเสนำ ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน คปภ.จังหวัดอุตรดิตถ์  
เข้ำร่วมประชุมคณะกรมกำรจังหวัดและหัวหน้ำส่วนรำชกำรประจ ำจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจ ำเดือน พฤษภำคม 2565   
ผ่ำนระบบ ZOOM

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์
(ประชุมร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน) 



วันที่ 19 พฤษภำคม 2565 นำงสำวสิภัทภรณ์ ชูกรณ์ ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน คปภ. จังหวัดตำก 
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมกำรให้ควำมช่วยเหลือประจ ำจังหวัด ครั้งที่ 3/2565 และประชุมคณะอนุกรรมกำร
พิจำรณำค่ำตอบแทนผู้ เสียหำย และค่ำทดแทนและค่ำใช้จ่ำยแก่จ ำเลยในคดีอำญำประจ ำจังหวัด 
ครั้งที่ 5/2565 ณ ห้องประชุมส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดตำก

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดตำก
(ประชุมร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน)



วันที่ 24 พฤษภำคม 2565นำงสำวสิภัทภรณ์ ชูกรณ์ ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน คปภ. จังหวัดตำก 
ร่วมประชุมและแนะน ำหัวหน้ำส่วนที่ย้ำยมำด ำรงต ำแหน่งใหม่ ในที่ประชุมคณะกรมกำรจังหวัดตำก 
ณ ห้องประชุมตำกสินมหำรำช ชั้น 5 ศำลำกลำงจังหวัดตำก

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดตำก
(ประชุมร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน)



วันที่ 25 พฤษภำคม 2565นำงสำวสิภัทภรณ์ ชูกรณ์ ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน คปภ. จังหวัดตำก 
ร่วมประชุมคณะกรรมกำรศูนย์อ ำนวยกำรควำมปลอดภัยทำงถนนจังหวัดตำก และคณะกรรมกำรศูนย์
ปฏิบัติกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนช่วงเทศกำลสงกรำนต์ 2565 จังหวัดตำก ณ ห้องประชุม
ตำกสินมหำรำช ชั้น 5 ศำลำกลำงจังหวัดตำก

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดตำก
(ประชุมร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน)



วันที่ 24 พฤษภำคม 2565 นำยจรัส คะละภู ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้ำร่วม
ประชุมคณะอนุกรรมกำรให้ควำมช่วยเหลือประจ ำจั งหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้ งที่  5/2565 และ
คณะอนุกรรมกำรพิจรำณำค่ำตอบแทนผู้เสียหำย และค่ำทดแทนและค่ำใช่จ่ำยจ ำเลยในคดีอำญำประจ ำ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 5/2565 ณ ห้องประชุมผดุงม่วยต่อ ชั้น 4 ศำลำกลำงจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
(ประชุมร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน)



วันที่ 31 พฤษภำคม 2565 นำงวิภำ รำชแผน ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่ ส ำนักงำน คปภ.จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรศูนย์อ ำนวยกำรควำมปลอดภัยทำงถนนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 5/2565
ณ ห้องประชุมขุนลุมประพำส ชั้น 4 ศำลำกลำงจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
(ประชุมร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน)



วันที่ 18 พฤษภำคม 2565 นำงวรณัฐธยำน์ กองค ำ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน คปภ. จังหวัดสุโขทัย ร่วมเป็น
สักขีพยำน บริษัท กลำงคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ จ ำกัด จ่ำยค่ำสินไหมทดแทน กรณีอุบัติเหตุมีผู้เสียชีวิต
จ ำนวน 3 รำย จ ำนวนเงิน 570,000.- บำท

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดสุโขทัย
(อุบัติเหตุรำยใหญ่ กรณีจ่ำยค่ำสินไหมทดแทน)



วันที่ 9 พฤษภำคม 2565 ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดตำก ร่วมบูรณำกำรกับส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดตำก 
สำขำแม่สอด, สถำนีต ำรวจภูธรแม่สอด, ศูนย์กำรศึกษำพิเศษประจ ำจังหวัดตำก คณะกรรมกำรบูรณำกำร
กู้ชีพฉุกเฉินและควำมปลอดภัยทำงถนน, วุฒิสภำ, ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.) 
และภำคีเครือข่ำย เข้ำร่วมประชุมเพ่ือช่วยเหลือทำยำทและครอบครัวผู้เสียหำย กรณีถูกรถจักรยำนยนต์ชน
เป็นเหตุให้เสียชีวิต พร้อมทั้งมอบเงินเยียวยำช่วยเหลือให้กับทำยำทและครอบครัวของผู้ เสียหำย 
ณ ห้องประชุมห้องประชุมสถำนีต ำรวจภูธรแม่สอด 

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดตำก
(อุบัติเหตุรำยใหญ่ กรณีจ่ำยค่ำสินไหมทดแทน)



วันที่ 18 พฤษภำคม 2565 ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดตำก ร่วมพนักงำนอัยกำร ด ำเนินกำรประนีประนอม
ข้อพิพำท กรณีโรงพยำบำลอุ้มผำง ยื่นค ำร้องขอควำมช่วยเหลือทำงกฎหมำยต่อส ำนักงำนอัยกำรคุ้มครอง
สิทธิและช่วยเหลือทำงกฎหมำยและกำรบังคับคดีจังหวัดตำก สำขำแม่สอด เกี่ยวกับข้อพิพำท 
เรื่อง ประกันภัยปฏิเสธกำรจ่ำยค่ำสินไหมทดแทน ณ ส ำนักงำนอัยกำรจังหวัดแม่สอด

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดตำก
(อุบัติเหตุรำยใหญ่ กรณีจ่ำยค่ำสินไหมทดแทน)



วันที่ 19,d20 พฤษภำคม 2565 ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงรำย ร่วมกับคณะผู้บริหำรกำรคลังประจ ำ
จังหวัดเชียงรำย เข้ำร่วมโครงกำรกำรจัดอบรมหลักสูตร “กำรด ำเนินธุรกิจโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์” 
ภำยใต้โครงกำรพัฒนำช่องทำงกำรตลำด SMEsdSmartdFarmerdเชียงรำย เพ่ือกำรเติบโตอย่ำงเข้มแข็ง 
และพ่ึงพำตนเองได้อย่ำงยั่งยืน ณ เทศบำลต ำบลหล่ำยงำว ต ำบลหล่ำยงำว อ ำเภอเวียงแก่น 
จังหวัดเชียงรำย

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงรำย
(กิจกรรมอื่นๆ)



วันที่ 26 พฤษภำคม 2565  นำงสำววรรณภำ ฤกษนันทน ์ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแพร่ 
ร่วมกิจกรรมบันทึกเสียงถวำยพระพรสมเดจ็พระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี เพื่อเป็นกำรแสดงควำมจงรักภักดีและ
ส ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณ ณ ห้องบันทึกเสียง สถำนีวิมยุกระจำยเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแพร่
(กิจกรรมอื่นๆ)



วันที่ 20 พฤษภำคม 2565dนำยยศพล จิตติมำนุสรณ์ ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน คปภ. จังหวัดน่ำน 
จัดรำยกำรผ่ำนสถำนีวิทยุกระจำยเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่ำน เรื่องที่ออกอำกำศ ภำรกิจหน้ำที่
ของส ำนักงำน คปภ. และประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยสงกรำนต์สุขใจ ไมโครอินชัวรันส์ 10
บำท และประชำสัมพันธ์ถึงขั้นตอนกำรยื่นค ำทวงหนี้ บริษัท อำคเนย์ประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) และ
บริษัท ไทยประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) ต่อกองทุนประกันวินำศภัย

65

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดน่ำน
(กิจกรรมอื่นๆ)



วันที่ 1 พฤษภำคม 2565 ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรมวันแรงงำนแห่งชำติจังหวัดอุตรดิตถ์ 
ประจ ำปี 2565 โดยมีกิจกรรม ทำสี ตีเส้น ทำงม้ำลำย กำรปฏิญำณตนต่อต้ำนยำเสพติด ณ บริเวณหน้ำสถำนี
รถไฟอุตรดิตถ ์ถนนส ำรำญรื่น ต ำบลท่ำอิฐ อ ำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ ์โดยมีนำยพยงค์ ยำเภำ รองผู้ว่ำรำชกำร
จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธำนพิธี

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์
(กิจกรรมอื่นๆ)


