
ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. ภาค 1 (เชียงใหม่)
กิจกรรมการรณรงคส์่งเสริมความรู้และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ด้านการประกันภัยใน 9 ภูมิภาค (ดิจิทัล)

ส ำนักงำน คปภ. ภำค 1d(เชียงใหม่) จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมควำมรู้และเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ด้ำนกำรประกันภัย
ในภูมิภำค (ดิจิทัล) จ ำนวน 1dเรื่อง ได้แก่ เรื่องd“ฤดูฝน อำจเกิดภัย ลดควำมกังวลใจ ด้วยกำรท ำประกันภัย”
โดยเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ผ่ำนช่องทำงเพจเฟซบุ๊ก ชื่อ ส ำนักงำน คปภ . ภำค 1d(เชียงใหม่ ) ด ำเนินกำรวันที่ 
21 กันยำยน 2565
หมาย เห ตุ :กภาพประกอบ น้ี เป็ น เ พี ยงก ารคั ด เลื อ กรู ปมาบางส่ วน เท่ า น้ันสามารถรั บชมฉบั บ เ ต็ ม ไ ด้ที่  เพจ เฟซบุ๊ ก
ชื่อ ส านักงาน คปภ. ภาค 1 (เชียงใหม่)



ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. ภาค 1 (เชียงใหม่)
กิจกรรมการรณรงคส์่งเสริมความรู้และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ด้านการประกันภัยใน 9 ภูมิภาค (ดิจิทัล)

ส ำนักงำน คปภ. ภำค 1d(เชียงใหม่) จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมควำมรู้และ
เผยแพร่ ประชำสั ม พันธ์ ด้ ำนกำรประกั นภั ย ในภูมิ ภำค  (ดิ จิ ทั ล ) 
จ ำนวน 1dเรื่อง ได้แก่ เรื่องd“ผู้ประกอบกำรต้องเชี่ยว นักท่องเที่ยวต้องรู้ 
มัคคุเทศก์ต้องใส่ใจ ประกันภัยอุบัติเหตุ เดินทำงส ำหรับธุรกิจน ำเที่ยวและ
มัคคุ เทศก์” โดยเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ผ่ำนช่องทำงเพจเฟซบุ๊ ก
ชื่ อ ส ำ นั ก ง ำ น  ค ป ภ . ภ ำ ค  1d(เ ชี ย ง ใ ห ม่  ) ด ำ เ นิ น ก ำ ร วั น ที่
28 กันยำยน 2565
หมาย เห ตุ :dภาพประกอบ น้ี เป็ น เ พี ย งก ารคั ด เ ลื อ ก รู ปมาบางส่ วน เท่ า น้ั น
สามารถรับชมฉบับเต็มได้ที่ เพจเฟซบุ๊กชื่อ ส านักงาน คปภ. ภาค 1 (เชียงใหม)่



วันที่ 21 กันยำยน 2565 นำงสำวอำรีรรัตน์ พรหมมหำวัน ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่อำวุโส ส ำนักงำน คปภ. 
จังหวัดเชียงใหม่ บรรยำยให้ควำมรู้ด้ำนประกันภัย ในหัวข้อเรื่อง แนะน ำหน่วยงำน คปภ., ให้ควำมรู้
ด้ำนกำรประกันภัยรถภำคบังคับ (พ.ร.บ.) และบทบำทหน้ำที่ของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ให้แก่ผู้เข้ำรับ
กำรอบรมเพื่อสอบขอรับใบอนุญำตขับรถประเภทขับขี่รถบรรทุก หรือใบขับขี่ ท.2 ผู้เข้ำอบรมจ ำนวน 
50 คน ณ ห้องประชุมส ำนักงำนขนส่งอ ำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่
งานส่งเสริมความรู้ดา้นการประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมาณ) 

(บรรยายให้ความรู้ด้านการประกนัภัย บูรณาการร่วมกับกรมการขนส่งทางบก)



วันที่ 19 กันยำยน 2565 นำยวิษณุ อังกุรนำค ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่ ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดสุโขทัย 
บรรยำยให้ควำมรู้ด้ำนประกันภัย เรื่อง กำรประกันภัยรถภำคบังคับ (พ.ร.บ.) ให้แก่ ผู้มำขอรับใบขับขี่  
ผู้เข้ำรับกำรอบรม จ ำนวน 50 คน  ณ ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดสุโขทัย

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดสุโขทัย
งานส่งเสริมความรู้ดา้นการประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมาณ) 

(บรรยายให้ความรู้ด้านการประกนัภัย บูรณาการร่วมกับกรมการขนส่งทางบก)



วันที่ 21 กันยำยน 2565 นำงดวงสมร จันเสนำ ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์ 
บรรยำยให้ควำมรู้ดำ้นกำรประกันภัย เรื่อง แนะน ำบทบำทหน้ำที่ส ำนักงำน คปภ. ประกันภัยรถภำคบังคับ
(พ.ร.บ.) และกำรประกันภัยภำคสมัครใจ ให้แก่ ผู้เข้ำรับกำรอบรมเพื่อขอรับใบอนุญำต จ ำนวน 15 คน  
ณ ห้องประชุมส ำนักงำนขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์
งานส่งเสริมความรู้ดา้นการประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมาณ) 

(บรรยายให้ความรู้ด้านการประกนัภัย บูรณาการร่วมกับกรมการขนส่งทางบก)



วันที่ 20 กันยำยน 2565 นำงสำวสิภัทภรณ์ ชูกรณ์ ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน คปภ. จังหวัดตำก 
บรรยำยให้ควำมรู้ด้ำนกำรประกันภัย ในหัวข้อเรื่อง ประกันภัยรถภำคบังคับ (พ.ร.บ.) และควำมรู้เกี่ยวกับ
กฎหมำยประกันภัย ให้แก่ ผู้เข้ำอบรมและทดสอบผู้ขอรับใบอนุญำตเป็นผู้ประจ ำรถ จ ำนวน 18 คน  
ณ ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดตำก

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดตาก
งานส่งเสริมความรู้ดา้นการประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมาณ) 

(บรรยายให้ความรู้ด้านการประกนัภัย บูรณาการร่วมกับกรมการขนส่งทางบก)



วันที่ 23 กันยำยน 2565 ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแพร่ ร่วมจัดกิจกรรมประชำสัมพันธ์กำรประกันภัยกับ
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดแพร่ และโครงกำรจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบ ำบัดทุกข์ บ ำรุงสุข 
สร้ำงรอยยิ้มให้ประชำชน ประจ ำเดือน กันยำยน 2565 ณ วัดแก่งหลวง หมู่ที่ 5 ต ำบลแม่ปำน อ ำเภอลอง 
จังหวัดแพร่

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดแพร่
งานส่งเสริมความรู้ดา้นการประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมาณ)

(จังหวัดเคลื่อนที่)



วันที่ 14 กันยำยน 2565 ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดสุโขทัย เข้ำร่วมกิจกรรมตำมโครงกำร หน่วยบ ำบัดทุกข์ 
บ ำรุงสุข สร้ำงรอยยิ้มให้ประชำชน พร้อมจัดบูธให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรประกันภัย และแนะน ำบทบำทหน้ำที่
ของส ำนักงำน คปภ. ให้ประชำชนที่เข้ำร่วมงำน จ ำนวนผู้เข้ำร่วมงำน 500 คน ณ องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลดงคู่ อ ำเภอศรีสัชนำลัย จังหวัดสุโขทัย 

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดสุโขทัย
งานส่งเสริมความรู้ดา้นการประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมาณ)

(จังหวัดเคลื่อนที่)



วันที่ 21 กันยำยน 2565 ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรมออกหน่วย บ ำบัดทุกข์ 
บ ำรุงสุข สร้ำงรอยยิ้มให้ประชำชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจ ำเดือน กันยำยน 2565 พร้อมจัดบูธให้
ควำมรู้เกี่ยวกับกำรประกันภัย และแนะน ำบทบำทหน้ำที่ของส ำนักงำน คปภ. ให้ประชำชนที่เข้ำ
ร่วมงำน ณ วัดวังหมู หมู่ที่ 4 ต ำบลหำดกรวด อ ำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์
งานส่งเสริมความรู้ดา้นการประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมาณ)

(จังหวัดเคลื่อนที่)



วันที่ 21 กันยำยน 2565 ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงรำย ร่วมกับกิจกรรม Kick Off ทำงม้ำลำยปลอดภัย 
วินัยดี “หยุด ก่อนทำงม้ำลำย” และกำรรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% จัดบูธประชำสัมพันธ์ ณ บริเวณ
ด้ำนหน้ำสวนตุงและโคมเชียงรำย ต ำบลเวียง อ ำเภอเมือง จังหวัดเชียงรำย ผู้เข้ำร่วมงำน จ ำนวน 100 คน 

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดเชียงราย
งานส่งเสริมความรู้ดา้นการประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมาณ)

(จัดบูธประชาสัมพันธ์)



วันที่ 5 กันยำยน 2565 นำงพัชรำ สุภำวรรณ์ ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน คปภ. จังหวัดพะเยำ และ
บริษัทกเอไอเอกจ ำกัดก(สำขำประเทศไทย)กร่วมกิจกรรมรณรงค์ก"จังหวัดพะเยำกขับขี่ปลอดภัยกสร้ำงวินัย
จรำจร สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์" ร่วมกับภำคีเครือข่ำยในจังหวัดพะเยำ เพ่ือร่วมบูรณำกำรขับเคลื่อน
กำรด ำเนินงำนลดอุบัติเหตุทำงถนนในระดับพ้ืนที่ โดยมุ่งลดปัจจัยเสี่ยง ทั้งด้ำนคน ถนน ยำนพำหนะ และ
กำรบังคับใช้กฎหมำยควบคู่กับกำรเสริมสร้ำงวินัยจรำจร และสนับสนุนหมวกนิรภัย จ ำนวน 100 ใบ 
เพ่ือมอบให้แก่ประชำชน ณ ศำลำประชำคมจังหวัดพะเยำ ต ำบลบ้ำนต๋อม อ ำเภอเมืองพะเยำ จังหวัดพะเยำ 
ผู้เข้ำร่วม จ ำนวน 300 คน

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดพะเยา
งานส่งเสริมความรู้ดา้นการประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมาณ)

(จัดบูธประชาสัมพันธ์)



วันที่ 23 กันยำยน 2565 ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรมส่งเสริมรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ
และควำมปลอดภัยทำงถนนตำมโครงกำรต ำบลขับขี่ ปลอดภัย พร้อมออกบูธประชำสัมพันธ์
ด้ำนกำรประกันภัยทำงหอกระจำยข่ำวของหมู่บ้ำนบ่อพระ ให้แก่ ประชำชนในพ้ืนที่ต ำบลบ่อพระ
และน ำบริษัทประกันภัยในพ้ืนที่จังหวัดอุตรดิตถ์ รับบริกำรจัดท ำประกันภัยภำคบังคับรถจักรยำนยนต์ และ
รถประเภทอื่นๆ มีผู้สนใจจัดท ำประกันภัยทั้งสิ้นจ ำนวน 10 คัน ณ วัดบ่อพระ ต ำบลบ่อพระ อ ำเภอ
ทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์
งานส่งเสริมความรู้ดา้นการประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมาณ)

(จัดบูธประชาสัมพันธ์)



วันที่ 20 กันยำยน 2565 นำงกำญจนำภรณ์ หำญประกอบสุข ต ำแหน่ง ผู้เชี่ยวชำญ ส ำนักงำน คปภ . 
จังหวัดเชียงใหม่ บรรยำยให้ควำมรู้ด้ำนประกันภัย ในหัวข้อเรื่อง แนะน ำหน่วยงำน คปภ. และให้ควำมรู้
เกี่ยวกับประกันภัยรถภำคบังคับ (พ.ร.บ.) ให้แก่แก่นักเรียน ผู้ เข้ำรับกำรอบรมจ ำนวน 59 คน 
ณ เทศบำลต ำบลสบเตี๊ยะ อ ำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่
งานส่งเสริมความรู้ดา้นการประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมาณ)

(บรรยายให้ความรู้แก่กลุ่มบุคคลตา่ง ๆ)



วันที่ 10 กันยำยน 2565 ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงรำย บรรยำยให้ควำมรู้ด้ำนกำรประกันภัย ให้แก่ 
ผู้ถูกคุมควำมประพฤติ ในโครงกำรแก้ไขปัญหำผู้เสพและผู้ติดยำเสพติด ในหัวข้อเรื่อง แนะน ำส ำนักงำน 
คปภ., ประกันภัยรถภำคบังคับ (พ.ร.บ.) และกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ผู้เข้ำรับกำรอบรม จ ำนวน 40 คน
ณ ห้องประชุมกองร้อยอำสำรักษำดินแดนจังหวัดเชียงรำยที่ 1 อ ำเภอเมืองเชียงรำย จังหวัดเชียงรำย

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดเชียงราย
งานส่งเสริมความรู้ดา้นการประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมาณ)

(บรรยายให้ความรู้แก่กลุ่มบุคคลตา่งๆ)



วันที่ 1 กันยำยน 2565 ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดพะเยำ ร่วมกับส ำนักงำนป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัยจังหวัดพะเยำกบรรยำยให้ควำมรู้ด้ำนกำรประกันภัยกในหัวข้อเรื่องกกำรประกันภัย
รถภำคบังคับ (พ.ร.บ.) และบทบำทหน้ำที่ของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ให้แก่กลุ่มนักเรียน
วิทยำลัยเทคโนโลยีพะเยำ จ ำนวน 80 คน ณ ห้องประชุมวิทยำลัยเทคโนโลยีพะเยำ เทศบำลต ำบล
ท่ำวังทอง อ ำเภอเมืองพะเยำ จังหวัดพะเยำ

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดพะเยา
งานส่งเสริมความรู้ดา้นการประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมาณ)

(บรรยายให้ความรู้แก่กลุ่มบุคคลตา่งๆ)



วันที่ 1 กันยำยน 2565 ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดพะเยำ ร่วมกับส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดพะเยำ 
บรรยำยให้ควำมรู้ด้ำนกำรประกันภัย ในหัวข้อเรื่อง กำรประกันภัยรถภำคบังคับ (พ.ร.บ.) และบทบำทหน้ำที่
ของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ให้แก่กลุ่มนักเรียนโรงเรียนจุนวิทยำคม จ ำนวน 70 คน ณ ห้องประชุม
โรงเรียนจุนวิทยำคม อ ำเภอจุน จังหวัดพะเยำ

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดพะเยา
งานส่งเสริมความรู้ดา้นการประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมาณ)

(บรรยายให้ความรู้แก่กลุ่มบุคคลตา่งๆ)



วันที่ 2 กันยำยน 2565 ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดพะเยำ ร่วมกับส ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
จังหวัดพะเยำ บรรยำยให้ควำมรู้ด้ำนกำรประกันภัยในหัวข้อเรื่อง กำรประกันภัยรถบังคับ (พ.ร.บ.) และ
บทบำทหน้ำที่ของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ให้แก่กลุ่มนักเรียนโรงเรียนฝำยกวำงวิทยำคม 
จ ำนวน 200 คน ณ หอประชุมโรงเรียนฝำยกวำงวิทยำคม อ ำเภอเชียงค ำ จังหวัดพะเยำ 

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดพะเยา
งานส่งเสริมความรู้ดา้นการประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมาณ)

(บรรยายให้ความรู้แก่กลุ่มบุคคลตา่งๆ)



วันที่ 6 กันยำยน 2565 ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดพะเยำ ร่วมกับส ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
จังหวัดพะเยำกบรรยำยให้ควำมรู้ด้ำนกำรประกันภัย ในหัวข้อเรื่อง กำรประกันภัยรถภำคบังคับก(พ.ร.บ.)
และบทบำทหน้ำที่ของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ให้แก่กลุ่มนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระศรีนครินทร์พะเยำ จ ำนวน 100 คน ณ หอประชุมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์
พะเยำ อ ำเภอภูกำมยำว จังหวัดพะเยำ

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดพะเยา
งานส่งเสริมความรู้ดา้นการประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมาณ)

(บรรยายให้ความรู้แก่กลุ่มบุคคลตา่งๆ)



วันที่ 7 กันยำยน 2565 ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดพะเยำ บูรณำกำรร่วมกับส ำนักงำนป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดพะเยำ บรรยำยให้ควำมรู้ด้ำนกำรประกันภัย ในหัวข้อเรื่อง กำรประกันภัย รถ
ภำคบังคับ (พ.ร.บ.) และบทบำทหน้ำที่ของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ให้แก่กลุ่มนักเรียนโรงเรียนบ้ำนสันติ
สุข จ ำนวน 200 คน ณ หอประชุมโรงเรียนบ้ำนสันติสุข อ ำเภอปง จังหวัดพะเยำ

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดพะเยา
งานส่งเสริมความรู้ดา้นการประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมาณ)

(บรรยายให้ความรู้แก่กลุ่มบุคคลตา่งๆ)



วันที่ 8 กันยำยน 2565 ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดพะเยำ บูรณำกำรร่วมกับส ำนักงำนป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดพะเยำ บรรยำยให้ควำมรู้ด้ำนกำรประกันภัย ในหัวข้อเรื่อง กำรประกันภัย รถ
ภำคบังคับ (พ.ร.บ.) และบทบำทหน้ำที่ของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ให้แก่กลุ่มนักเรียนโรงเรียนขุนควร
วิทยำคม จ ำนวน 100 คน ณ หอประชุมโรงเรียนขุนควรวิทยำคม อ ำเภอปง จังหวัดพะเยำ

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดพะเยา
งานส่งเสริมความรู้ดา้นการประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมาณ)

(บรรยายให้ความรู้แก่กลุ่มบุคคลตา่งๆ)



วันที่  9 กันยำยน 2565 ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดพะเยำ บูรณำกำรร่วมกับส ำนักงำนป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดพะเยำ บรรยำยให้ควำมรู้ด้ำนกำรประกันภัย ในหัวข้อเรื่อง กำรประกันภัยรถ
ภำคบังคับ (พ.ร.บ.) และบทบำทหน้ำที่ของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ให้แก่กลุ่มนักเรียนโรงเรียนเชียงม่วน
วิทยำคม จ ำนวน 100 คน ณ หอประชุมโรงเรียนเชียงม่วนวิทยำคม อ ำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยำ

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดพะเยา
งานส่งเสริมความรู้ดา้นการประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมาณ)

(บรรยายให้ความรู้แก่กลุ่มบุคคลตา่งๆ)



วันที่ 13 กันยำยน 2565 ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดพะเยำ บูรณำกำรร่วมกับส ำนักงำนป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัยจังหวัดพะเยำ บรรยำยให้ควำมรู้ด้ำนกำรประกันภัย ในหัวข้อเรื่อง กำรประกันภัยรถภำคบังคับ 
(พ.ร.บ.) และบทบำทหน้ำที่ของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ให้แก่กลุ่มนักเรียนโรงเรียนปงพัฒนำวิทยำคม 
จ ำนวน 100 คน ณ หอประชุมโรงเรียนปงพัฒนำวิทยำคม อ ำเภอปง จังหวัดพะเยำ

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดพะเยา
งานส่งเสริมความรู้ดา้นการประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมาณ)

(บรรยายให้ความรู้แก่กลุ่มบุคคลตา่งๆ)



วันที่ 14 กันยำยน 2565 ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดพะเยำ บูรณำกำรร่วมกับส ำนักงำนป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดพะเยำ บรรยำยให้ควำมรู้ด้ำนกำรประกันภัย ในหัวข้อเรื่อง กำรประกันภัยรถภำค
บังคับ (พ.ร.บ.) และบทบำทหน้ำที่ของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ให้แก่กลุ่มนักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยำคม 
จ ำนวน 100 คน ณ หอประชุมโรงเรียนแม่ใจวิทยำคม อ ำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยำ

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดพะเยา
งานส่งเสริมความรู้ดา้นการประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมาณ)

(บรรยายให้ความรู้แก่กลุ่มบุคคลตา่งๆ)



วันที่ 15 กันยำยน 2565 ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดพะเยำ บูรณำกำรร่วมกับส ำนักงำนป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดพะเยำ บรรยำยให้ควำมรู้ด้ำนกำรประกันภัย ในหัวข้อเรื่อง กำรประกันภัยรถ
ภำคบังคับ (พ.ร.บ.) และบทบำทหน้ำที่ของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ให้แก่กลุ่มนักเรียนโรงเรียน
จุนวิทยำคม จ ำนวน 200 คน ณ หอประชุมโรงเรียนจุนวิทยำคม อ ำเภอจุน จังหวัดพะเยำ

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดพะเยา
งานส่งเสริมความรู้ดา้นการประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมาณ)

(บรรยายให้ความรู้แก่กลุ่มบุคคลตา่งๆ)



วันที่ 21 กันยำยน 2565 ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดพะเยำ บูรณำกำรร่วมกับส ำนักงำนป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดพะเยำ บรรยำยให้ควำมรู้ด้ำนกำรประกันภัย ในหัวข้อเรื่อง กำรประกันภัยรถ
ภำคบังคับ (พ.ร.บ.) และบทบำทหน้ำที่ของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ให้แก่กลุ่มนักเรียนโรงเรียน
ดงเจนวิทยำคม จ ำนวน 200 คน ณ หอประชุมโรงเรียนดงเจนวิทยำคม อ ำเภอภูกำมยำว จังหวัดพะเยำ

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดพะเยา
งานส่งเสริมความรู้ดา้นการประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมาณ)

(บรรยายให้ความรู้แก่กลุ่มบุคคลตา่งๆ)



วันที่ 20 กันยำยน 2565 นำงลัดดำ โพธิตุ้ย ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน คปภ. จังหวัดล ำปำง ร่วมเป็น
เกียรติในพิธีเปิดและร่วมเสวนำในเวทีสำธำรณะเฝ้ำระวังและเตือนภัยให้ผู้บริ โภคจังหวัดล ำปำง 
ณ โรงแรมบุษย์น้ ำทอง อ ำเภอเมือง จังหวัดล ำปำง มีผู้เข้ำร่วมรับฟังกำรเสวนำ จ ำนวน 100 คน

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดล าปาง
งานส่งเสริมความรู้ดา้นการประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมาณ)

(บรรยายให้ความรู้แก่กลุ่มบุคคลตา่งๆ)



วันที่ 9 กันยำยน 256๕ นำยยศพล จิตติมำนุสรณ์ ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน คปภ. จังหวัดน่ำน 
บรรยำยให้ควำมรู้ด้ำนกำรประกันภัย ในหัวข้อเรื่อง แนะน ำส ำนักงำน คปภ., กำรประกันภัยภำครถบังคับ 
(พ.ร.บ.)และประกันภัยรถยนต์ภำคสมัครใจ และกำรประกันภัย 200 ให้แก่ สมำคมครูน่ำน จ ำนวน 150 คน 
ณ อำคำรเอนกประสงค์โรงเรียนศรีเวียงสำวิทยำคำร อ ำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน

27

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดน่าน
งานส่งเสริมความรู้ดา้นการประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมาณ)

(บรรยายให้ความรู้แก่กลุ่มบุคคลตา่งๆ)



วันที่ 13 กันยำยน 256๕ นำยยศพล จิตติมำนุสรณ์ ต ำแหนง่ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน คปภ. จังหวัดน่ำน บรรยำย
ให้ควำมรู้ด้ำนกำรประกันภัย ในหัวข้อเรื่อง แนะน ำส ำนักงำน คปภ., กำรประกันภัยภำครถภำคบังคับ (พ.ร.บ.)
และประกันภัยรถยนตภ์ำคสมคัรใจ, กำรประกันชีวิต และกำรประกันภัย 200 ให้แก่ ผู้เข้ำร่วมกำรอบรมโครงกำร
หมอหมู่บ้ำน ตำมพระรำชประสงค์ของโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพชุมชนต ำบลส้ำน จ ำนวน 60 คน ณ อำคำร
เอนกประสงค์บ้ำนส้ำนเหนือ หมู่ที่ 10 ต ำบลส้ำน อ ำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน

28

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดน่าน
งานส่งเสริมความรู้ดา้นการประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมาณ)

(บรรยายให้ความรู้แก่กลุ่มบุคคลตา่งๆ)



วันที่ 15 กันยำยน 256๕ นำยยศพล จิตติมำนุสรณ์ ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน คปภ. จังหวัดน่ำน  
บรรยำยให้ควำมรู้ด้ำนกำรประกันภัยในหัวข้อเรื่องแนะน ำส ำนักงำน คปภ., กำรประกันภัยรถภำคบังคับ 
(พ.ร.บ.) และประกันภัยรถยนต์ภำคสมัครใจ, กำรประกันชีวิต และกำรประกันภัย 200 ให้แก่ ผู้เข้ำร่วม
กำรอบรมโครงกำรหมอหมู่บ้ำน ตำมพระรำชประสงค์ ของโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพชุมชนต ำบลส้ำน 
จ ำนวน 40 คน ณ อำคำรเอนกประสงค์บ้ำนคือเวียง หมู่ที่ 6 ต ำบลส้ำน อ ำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน 

29

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดน่าน
งานส่งเสริมความรู้ดา้นการประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมาณ)

(บรรยายให้ความรู้แก่กลุ่มบุคคลตา่งๆ)



วันที่  19 กันยำยน 256๕ นำงกรรณิกำร์  ชูเชิด ต ำแหน่ง ผู้ เชี่ยวชำญ ส ำนักงำน คปภ . จังหวัดน่ำน 
บรรยำยให้ควำมรู้ด้ำนกำรประกันภัย ในหัวเรื่อง ข้อแนะน ำส ำนักงำน คปภ., กำรประกันภัยรถภำคบังคับ (พ.ร.บ.)
และประกันภัยรถยนต์ภำคสมัครใจ, กำรประกันชีวิต และกำรประกันภัย 200 ให้แก่ ผู้เข้ำร่วมกำรอบรมโครงกำร
หมอหมู่บ้ำน ตำมพระรำชประสงค์ของโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพชุมชนต ำบลส้ำน จ ำนวน 35 คน ณ อำคำร
เอนกประสงค์บ้ำนไผ่งำม หมู่ที่ 1 ต ำบลส้ำน อ ำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน

30

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดน่าน
งานส่งเสริมความรู้ดา้นการประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมาณ)

(บรรยายให้ความรู้แก่กลุ่มบุคคลตา่งๆ)



วันที่ 23 กันยำยน 256๕ นำงกรรณิกำร์ ชูเชิด ต ำแหน่ง ผู้เชี่ยวชำญ ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดน่ำน
บรรยำยให้ควำมรู้ด้ำนกำรประกันภัยในหัวข้อเรื่อง แนะน ำส ำนักงำน คปภ., กำรประกันภัยรถภำคบังคับ 
(พ.ร.บ.)และประกันภัยรถยนต์ภำคสมัครใจ, กำรประกันชีวิต และกำรประกันภัย 200 ให้แก่ ผู้เข้ำร่วม
กำรอบรมโครงกำรหมอหมู่บ้ำน ตำมพระรำชประสงค์ของโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพชุมชนต ำบลส้ำน 
จ ำนวน 35 คน ณ อำคำรเอนกประสงค์บ้ำนส้ำน หมู่ที่ 3 ต ำบลส้ำน อ ำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน 

31

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดน่าน
งานส่งเสริมความรู้ดา้นการประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมาณ)

(บรรยายให้ความรู้แก่กลุ่มบุคคลตา่งๆ)



วันที่ 26 กันยำยน 256๕ นำงกรรณิกำร์ ชูเชิด ต ำแหน่ง ผู้เชี่ยวชำญ ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดน่ำน 
บรรยำยให้ควำมรู้ด้ำนกำรประกันภัยในหัวข้อเรื่อง แนะน ำส ำนักงำน คปภ., กำรประกันภัยรถภำคบังคับ 
(พ.ร.บ.),กประกันภัยรถยนต์ภำคสมัครใจ, กำรประกันชีวิต และกำรประกันภัย 200 ให้แก่ ผู้เข้ำร่วมกำร
อบรมโครงกำรหมอหมูบ่้ำน ตำมพระรำชประสงค์ของโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพชุมชนต ำบลส้ำน จ ำนวน 
40 คน ณ อำคำรเอนกประสงค์บ้ำนโปร่ง หมู่ที่ 7 ต ำบลส้ำน อ ำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน

32

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดน่าน
งานส่งเสริมความรู้ดา้นการประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมาณ)

(บรรยายให้ความรู้แก่กลุ่มบุคคลตา่งๆ)



วันที่ 27 กันยำยน 256๕ นำงกรรณิกำร์ ชูเชิด ต ำแหน่ง ผู้เชี่ยวชำญ ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดน่ำน 
บรรยำยให้ควำมรู้ด้ำนกำรประกันภัยในหัวข้อเรื่อง แนะน ำส ำนักงำน คปภ., กำรประกันภัยรถภำคบังคับ 
(พ.ร.บ.),กประกันภัยรถยนต์ภำคสมัครใจ, กำรประกันชีวิต และกำรประกันภัย 200 ให้แก่ ผู้เข้ำร่วมกำร
อบรมโครงกำรหมอหมูบ่้ำน ตำมพระรำชประสงค์ของโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพชุมชนต ำบลส้ำน จ ำนวน 
70 ณ อำคำรเอนกประสงค์บ้ำนใหม่ หมู่ที่ 8 ต ำบลส้ำน อ ำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน

33

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดน่าน
งานส่งเสริมความรู้ดา้นการประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมาณ)

(บรรยายให้ความรู้แก่กลุ่มบุคคลตา่งๆ)



ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์
งานส่งเสริมความรู้ดา้นการประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมาณ)

(บรรยายให้ความรู้แก่กลุ่มบุคคลตา่งๆ)

วันที่ 14 กันยำยน 2565 นำงดวงสมร จันเสนำ ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์   
บรรยำยให้ควำมรู้ด้ำนกำรประกันภัย ในหัวข้อเรื่อง แนะน ำบทบำทหน้ำที่ส ำนักงำน คปภ., กำรประกันภัย 
รถภำคบังคับ (พ.ร.บ.) ให้แก่ สมำชิก อป.พร. นักเรียน เยำวชน และประชำชนทั่วไป ตำมโครงกำรส่งเสริม
ควำมรู้ด้ำนกำรจรำจรของชมรมอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนต ำบลพญำแมน จ ำนวน 80 คน  
ณ ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพญำแมน อ ำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์



ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์
งานส่งเสริมความรู้ดา้นการประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมาณ)

(บรรยายให้ความรู้แก่กลุ่มบุคคลตา่งๆ)

วันที่ 19 กันยำยน 2565 นำงดวงสมร จันเสนำ ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์ 
บรรยำยให้ควำมรู้ด้ำนกำรประกันภัย ในหัวข้อเรื่อง แนะน ำบทบำทหน้ำที่ส ำนักงำน คปภ., กำรประกันภัย
รถภำคบังคับ (พ.ร.บ.) ให้แก่ นักเรียนและคณะครูโรงเรียนท่ำปลำประชำอุทิศ จ ำนวน 600 คน และจัดบูธ
ประชำสัมพันธ์ด้ำนกำรประกันภัย ตำมโครงกำรโรงเรียนปลอดภัย (รถโมบำยส่งควำมสุข) สยำมสไมล์สัญจร 
ประจ ำปี 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนท่ำปลำประชำอุทิศ อ ำเภอท่ำปลำ จังหวัดอุตรดิตถ์



ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์
งานส่งเสริมความรู้ดา้นการประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมาณ)

(บรรยายให้ความรู้แก่กลุ่มบุคคลตา่งๆ)

วันที่ 20 กันยำยน 2565 นำงดวงสมร จันเสนำ ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์ 
บรรยำยให้ควำมรู้ด้ำนกำรประกันภัย ในหัวข้อเรื่อง แนะน ำบทบำทหน้ำที่ส ำนักงำน, กำรประกันภัยรถภำค
บังคับ (พ.ร.บ.) ให้แก่ นักเรียนและคณะครูโรงเรียนทองแสนขันวิทยำ จ ำนวน 100 คน ตำมโครงกำร
โรงเรียนปลอดภัย (รถโมบำยส่งควำมสุข) สยำมสไมล์ สัญจร ประจ ำปี 2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียน
ทองแสนขันวิทยำ อ ำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์



37

ส ำนักงำน คปภ. ภำค 1 (เชียงใหม่ ) ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ SocaildMiediaกผ่ำน Facebookdpage
“ส ำนักงำน คปภ.ส ำนักงำน คปภ. ภำค 1 (เชียงใหม่)” และ Line official “ @oicregion1 ” จ ำนวน 16 เรื่อง 
ได้แก่ เตรียมตัวรับมือ ' ภัยน้ ำท่วม ' แล้วหรือยัง ? " , ฤดูฝนอำจเกิดภัย ลดควำมกังวลใจ ด้วยกำรท ำประกันภัย,
ผู้ประกอบกำรต้องเชี่ยว นักท่องเที่ยวต้องรู้ มัคคุเทศก์ต้องใส่ใจ ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทำงส ำหรับธุรกิจน ำเที่ยว
และมัคคุเทศก์ และประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับกำรประกันภัยอื่นๆ ด ำเนินกำรระหว่ำงวันที่ 1 – 30 กันยำยน 
๒๕๖๕

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. ภาค 1 (เชียงใหม่)
งานส่งเสริมความรู้ดา้นการประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมาณ)

(ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Social Media)



ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่ ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ SocaildMiediaกผ่ำน Facebookdpage
“ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่”กและ Linedofficiald“d@oicchiangmaid”กจ ำนวน 16 เรื่อง ได้แก่ 
คปภ. ตั้งศูนย์ช่วยเหลือด้ำนประกันภัยเพ่ือช่วยเหลือผู้เอำประกันที่ได้รับผลกระทบกรณีน้ ำท่วม ,กเลขำธิกำร 
คปภ. ผนึกก ำลัง ชัชชำติ ผู้ว่ำรำชกำร กทม. ปลุกพลังนักบิดมอเตอร์ไซร์ท ำประกันภัย พ.ร.บ. ,
คปภ. ไขข้อข้องใจกองทุนประกันวินำศภัยพบเจ้ำหนี้ และประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับกำรประกันภัยอื่นๆ 
ด ำเนินกำรระหว่ำงวันที่ 1 – 30 กันยำยน ๒๕๖๕ 

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่
งานส่งเสริมความรู้ดา้นการประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมาณ)

(ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Social Media)



ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงรำย ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ SocaildMiediaกผ่ำน Facebookdpage
“ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงรำย”กและ Linedofficiald“d@oicchiangraid”กจ ำนวน 6 เรื่อง ได้แก่ 
คปภ. ตั้งศูนย์ช่วยเหลือด้ำนประกันภัยเพ่ือช่วยเหลือผู้เอำประกันที่ได้รับผลกระทบกรณีน้ ำท่วม ,กเลขำธิกำร 
คปภ. ผนึกก ำลัง ชัชชำติ ผู้ว่ำรำชกำร กทม. ปลุกพลังนักบิดมอเตอร์ไซร์ท ำประกันภัย พ.ร.บ. ,
คปภ. ไขข้อข้องใจกองทุนประกันวินำศภัยพบเจ้ำหนี้ และประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับกำรประกันภัยอื่นๆ 
ด ำเนินกำรระหว่ำงวันที่ 1 – 30 กันยำยน ๒๕๖๕ 

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดเชียงราย
งานส่งเสริมความรู้ดา้นการประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมาณ)

(ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Social Media)



ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดพะเยำ ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อผ่ำน Facebook page “ส ำนักงำน คปภ. จังหวัด
พะเยำ” และ Line official “@oicphayao” จ ำนวน  26 เรื่อง คปภ. ตั้งศูนย์ช่วยเหลือด้ำนประกันภัย เพื่อ
ช่วยเหลือผู้เอำประกันภัยที่ได้รับผลกระทบกรณีน้ ำทว่ม, " เตรียมตัวรับมอื ' ภัยน้ ำท่วม ' แล้วหรือยัง ? " และ
ประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับกำรประกันภัยอื่นๆ ด ำเนินกำรระหว่ำงวันที่ 1 – 30 กันยำยน ๒๕๖๕ 

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดพะเยา
งานส่งเสริมความรู้ดา้นการประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมาณ)

(ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Social Media)



ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดล าปาง
งานส่งเสริมความรู้ดา้นการประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมาณ)

(ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Social Media)

ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดล ำปำง ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อผ่ำน Facebookdpaged“ส ำนักงำน คปภ. จังหวัด
ล ำปำง”กและ Linedofficiald“@oiclampang”กจ ำนวนก23 เรื่อง คปภ. ตั้งศูนย์ช่วยเหลือด้ำนประกันภัย 
เพื่อช่วยเหลือผู้เอำประกันภัยที่ได้รับผลกระทบกรณีน้ ำท่วม, " เตรียมตัวรับมือ ' ภัยน้ ำท่วม ' แล้วหรือยัง ? " 
และประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับกำรประกันภัยอื่นๆ ด ำเนินกำรระหว่ำงวันที่ 1 – 30 กันยำยน ๒๕๖๕ 



ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดแพร่
งานส่งเสริมความรู้ดา้นการประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมาณ)

(ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Social Media)

ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแพร่ ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อผ่ำน Facebook page “ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแพร่” 
และ Line official “@oicphrae” จ ำนวน 24 เรื่อง คปภ. ตั้งศูนย์ช่วยเหลือด้ำนประกันภัย เพ่ือช่วยเหลือ
ผู้เอำประกันภัยที่ได้รับผลกระทบกรณีน้ ำท่วม , " เตรียมตัวรับมือ ' ภัยน้ ำท่วม ' แล้วหรือยัง ? " และ
ประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับกำรประกันภัยอื่นๆ ด ำเนินกำรระหว่ำงวันที่ 1 – 30 กันยำยน ๒๕๖๕ 
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ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดน่ำน ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ SocaildMiediaกผ่ำน Facebookdpaged“ส ำนักงำน 
คปภ. จังหวัดน่ำน”กและ Linedofficiald“@oicnan”กจ ำนวน 9 เรื่อง ได้แก่ คปภ. ตั้งศูนย์ช่วยเหลือ
ด้ำนประกันภัย และนอกประเทศได้พักผ่อนหย่อนคลำย, ซื้อประกันภัย พ.ร.บ. ได้ที่ไหนบ้ำง และ
ประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับกำรประกันภัยอื่นๆ ด ำเนินกำรระหว่ำงวันที่ 1 – 30 กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดน่าน
งานส่งเสริมความรู้ดา้นการประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมาณ)

(ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Social Media)



ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดสุโขทัย ประชำสัมพันธ์ผ ่ำนสื ่อ SocialdMiedia ผ่ำน Facebookdpaged“
ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดสุโขทัย” และ Linedofficial“oicsukhothai” จ ำนวน 5 เรื่อง  ได้แก่ ประกำศ
กองทุนประกันวินำศภัยทรำบหรือไม่ เมื่อประสบภัยจำกรถ , ใช้หลักฐำนอะไรบ้ำง?...ในกำรยื่นขอรับ
ค่ำ เสียหำยเบื้องต้น และประชำสัมพันธ์ เกี่ ยวกับกำรประกันภัยอื่นๆ ด ำ เนินกำรระหว่ำงวันที่ 
1 – 30 กันยำยน 2565

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดสุโขทัย
งานส่งเสริมความรู้ดา้นการประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมาณ)

(ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Social Media)



ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์ ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ Socail Miedia ผ่ำน Facebook page “ส ำนักงำน คปภ. 
จังหวัดอุตรดิตถ์” และ Line official  “@oicuttaradit” จ ำนวน 11 เรื่อง  ได้แก่ เตรียมตัวรับมือภัยน้ ำท่วม
หรือยัง, 7 วิธีขับขี่ปลอดภัยขณะฝนตกหนกั, เพรำะทุกชีวิตต้องได้รับกำรดูแลในยำมที่ไร้ที่พ่ึง และประชำสัมพันธ์
เกี่ยวกับกำรประกันภัยอื่นๆ ด ำเนินกำรระหว่ำงวันที่ 1 – 30 กันยำยน 2565

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์
งานส่งเสริมความรู้ดา้นการประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมาณ)

(ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Social Media)



ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดตำก ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ Socail Miedia ผ่ำน Facebook page “ส ำนักงำน คปภ. 
จังหวัดตำก”กและ Linedofficiald“@oictak”กจ ำนวน 11 เรื่อง  ได้แก่ เตรียมตัวรับมือภัยน้ ำท่วม
หรือยัง, 7 วิธีขับขี่ปลอดภัยขณะฝนตกหนัก , เพรำะทุกชีวิตต้องได้รับกำรดูแลในยำมที่ไร้ที่พึ่ง และ
ประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับกำรประกันภัยอื่นๆ ด ำเนินกำรระหว่ำงวันที่ 1 – 30 กันยำยน 2565

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดตาก
งานส่งเสริมความรู้ดา้นการประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมาณ)

(ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Social Media)
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ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ SocaildMiediaกผ่ำน FacebookdPage
“ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแม่ฮ่องสอน” และ Line official “@oicmaehongson” จ ำนวน 23 เรื่อง ได้แก่ 
คปภ. ลงพ้ืนที่เร่งให้ควำมช่วยเหลือด้ำนประกันภัยกรณีเด็กนักเรียนหญิงวัย 7 ขวบ เสียชีวิตในรถตู้รับส่ง
นักเรียน, ฤดูฝนอำจเกิดภัยลดควำมกังวลใจด้วยกำรท ำประกันภัย, คปภ. ตั้งศูนย์ช่วยเหลือด้ำนประกันภัยเพ่ือ
ช่วยเหลือผู้เอำประกันภัยที่ได้รับผลกระทบกรณีน้ ำท่วม, หลักฐำนและช่องทำงในกำรขอยื่นรับค่ำเสียหำย
เบื้องต้น และประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับกำรประกันภัยอื่นๆ ด ำเนินกำรระหว่ำงวันที่ 1 – 30 กันยำยน 2565

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
งานส่งเสริมความรู้ดา้นการประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมาณ)

(ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Social Media)



วันที่ 8 กันยำยน 2565 นำงสำวนำถญำ ศิริสำยัณห์ ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่
เข้ำร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมกำรสมำคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษำกำรเงินจังหวัดเชียงใหม่ 
ประจ ำเดือน กันยำยน 2565 ณ ห้องประชุม 4/3 ชั้น 4 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน) สำขำ
เชียงใหม่

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่
(ประชุมร่วมกับหน่วยงานอ่ืน)



วันที่ 16 กันยำยน 2565 นำงสำวนำถญำ ศิริสำยัณห์ ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่
เข้ำร่วมประชุมคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนค่ำเสียหำยและค่ำทดแทนและค่ำใช้จ่ำยแก่จ ำเลย
ในคดีอำญำ ครั้งที่ 9/2565 และคณะอนุกรรมกำรให้ควำมช่วยเหลือประจ ำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 8/2565
ณ ห้องประชุมส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่
(ประชุมร่วมกับหน่วยงานอ่ืน)



วันที่ 21 กันยำยน 2565 นำงกำญจนำภรณ์ หำญประกอบสุข ต ำแหน่ง ผู้เชี่ยวชำญ ส ำนักงำน คปภ.
จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมรับชมกำรจัด “กิจกรรม Kickdoffdทำงม้ำลำยปลอดภัย วินัยดี”กของส ำนักงำน
ผู้ตรวจกำรแผ่นดิน ณ ห้องประชุม POC ศำลำกลำงจังหวัดเชียงใหม่ อ ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ่

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่
(ประชุมร่วมกับหน่วยงานอ่ืน)



วันที่ 20 กันยำยน 2565 นำงสำวนำถญำ ศิริสำยัณห์ ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน คปภ.จังหวัดเชียงใหม่ 
เข้ำร่วมประชุมคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนค่ำเสียหำยและค่ำทดแทนและค่ำใช้จ่ำยแก่จ ำเลยใน
คดีอำญำ ครั้งที่ 8/2565 และคณะอนุกรรมกำรให้ควำมช่วยเหลือประจ ำจังหวัดล ำพูน ครั้งที่ 8/2565
ณ ห้องประชุมอนันตยศ ชั้น 4 ศูนย์รำชกำรจังหวัดล ำพูน อ ำเภอเมืองล ำพูน จังหวัดล ำพูน

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่
(ประชุมร่วมกับหน่วยงานอ่ืน)



วันที่ 23 กันยำยน 2565 นำงสำวอำรีรัตน์ พรหมมหำวัน ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่อำวุโส ส ำนักงำน คปภ.จังหวัด
เชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมกำรศูนย์อ ำนวยกำรควำมปลอดภัยทำงถนนจังหวัดล ำพูน ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2565 ประจ ำเดือนกันยำยน 2565 ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น 4 ศูนย์รำชกำรจังหวัดล ำพูน

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่ 
(ประชุมร่วมกับหน่วยงานอ่ืน)



วันที่ 14 กันยำยน 2565 นำงพัชรำ สุภำวรรณ์ ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน คปภ. จังหวัดพะเยำ 
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนผู้เสียหำยและค่ำทดแทนและค่ำใช้จ่ำยแก่จ ำเลย
ในคดีอำญำ ประจ ำจังหวัดพะเยำ ครั้งที่ 9/2565 ณ ห้องประชุม 1 อำคำรบูรณำกำรกระทรวงยุติธรรม 
ชั้น 2 ต ำบลบ้ำนต๊ ำ อ ำเภอเมืองพะเยำ จังหวัดพะเยำ

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดพะเยา
(ประชุมร่วมกับหน่วยงานอ่ืน)



วันที่ 20 กันยำยน 2565 นำยกิตติชัย ศรีวิชัย ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่อำวุโส ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดพะเยำ  
ร่วมประชุมปรึกษำหำรือเพ่ือวำงแผนประสำนควำมร่วมมือกำรด ำเนินโครงกำรเยำวชนต้นแบบอำสำ
ตำจรำจร ณ ห้องประชุม ต ำรวจภูธรจังหวัดพะเยำ ชั้น3 ต ำบลบ้ำนต๋อม อ ำเภอเมืองพะเยำ จังหวัดพะเยำ

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดพะเยา
(กิจกรรมอื่นๆ)



วันที่ 6 กันยำยน 2565 นำงลัดดำ โพธิตุ้ย ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน คปภ. จังหวัดล ำปำง  
เข้ำร่วมประชุมคณะอนุกรรมกำรสมำคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษำกำรเงินจังหวัดล ำปำง เพ่ือรับฟัง
สรุปผลกำรจัดกิจกรรมงำนประกันชีวิตแห่งชำติ ประจ ำปี 2565 ณ ห้องประชุมส ำนักงำน คปภ. จังหวัด
ล ำปำง อำคำรศำลำกลำงจังหวัด ชั้น 2 อ ำเภอเมือง จังหวัดล ำปำง

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดล าปาง
(ประชุมร่วมกับหน่วยงานอ่ืน)



วันที่ 16 กันยำยน 2565 นำงลัดดำ โพธิตุ้ย ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน คปภ. จังหวัดล ำปำง 
เข้ำร่วมประชุมคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนค่ำเสียหำยและค่ำทดแทนและค่ำใช้จ่ำยแก่จ ำเลยใน
คดีอำญำ ครั้งที่ 9/2565 และคณะอนุกรรมกำรให้ควำมช่วยเหลือประจ ำจังหวัดล ำปำง ครั้งที่ 9/2565
ณ ห้องประชุมส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดล ำปำง ชั้น 2 อำคำรบูรณำกำรกระทรวงยุติธรรม อ ำเภอเมือง 
จังหวัดล ำปำง

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดล าปาง
(ประชุมร่วมกับหน่วยงานอ่ืน)



วันที่ 21 กันยำยน 2565 นำงลัดดำ โพธิตุ้ย ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน คปภ. จังหวัดล ำปำง 
ประชุมบริษัทประกันวินำศภัย/ส ำนักงำนตัวแทนบริษัทประกันวินำศภัย และส ำนักงำนนำยหน้ำประกันวินำศภัย 
จังหวัดล ำปำง เพื่อขับเคลื่อนกำรท ำงำนร่วมกนัระหว่ำงส ำนกังำน คปภ. จังหวัดล ำปำงและชมรมประกนัวินำศภยั
จังหวัดล ำปำง ณ ห้องประชุมส ำนักงำน คปภ. จังหวัดล ำปำง อำคำรศำลำกลำงจังหวัด ชั้น 2 อ ำเภอเมือง 
จังหวัดล ำปำง

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดล าปาง
(ประชุมร่วมกับหน่วยงานอ่ืน)



วันที่ 6 กันยำยน 2565 นำยกิตติพงษ์  มีศิริ ต ำแหน่ง พนักงำนช ำนำญงำนอำวุโส  ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแพร่ 
เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรให้ควำมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอ ำเภอเมืองแพร่ (ก.ช.ภ.อ.เมืองแพร่ ) 
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ที่ว่ำกำรอ ำเภอเมืองแพร่ อ ำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดแพร่
(ประชุมร่วมกับหน่วยงานอ่ืน)



วันที่ 12 กันยำยน 2565 นำยกิตติพงษ์ มีศิริ ต ำแหน่ง พนักงำนช ำนำญงำนอำวุโส  ส ำนักงำน คปภ. 
จังหวัดแพร่ เข้ำร่วมประชุมคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนผู้เสียหำยและค่ำทดแทนและค่ำใช้จ่ำยแก่
จ ำเลยในคดีอำญำ ประจ ำจังหวัด ครั้งที่ 9/2565 ณ ห้องประชุมส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดแพร่ 
อำคำรบูรณำกำรกระทรวงยุติธรรม อ ำเภอเมือง จังหวัดแพร่

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดแพร่
(ประชุมร่วมกับหน่วยงานอ่ืน)



วันที่ 14 กันยำยน 2565 นำงสำวรัตนำภรณ์ เปี่ยมจ ำเริญ ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่อำวุโส ส ำนักงำน คปภ. 
จังหวัดแพร่ เข้ำร่วมประชุมคณะอนุกรรมกำรศูนย์ปฏิบัติกำรควำมปลอดภัยทำงถนนจังหวัด ด้ำนกำรบังคับ
ใช้กฎหมำย ต ำรวจภูธรจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 5/2565 ณ ห้องประชุมต ำรวจภูธรจังหวัดแพร่ ชั้น 2
อำคำรต ำรวจภูธรจังหวัดแพร่

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดแพร่
(ประชุมร่วมกับหน่วยงานอ่ืน)



วันที่ 16 กันยำยน 2565 นำยกิตติพงษ์ มีศิริ ต ำแหน่ง ผู้ช ำนำญงำนอำวุโส ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแพร่ 
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมกำรใหค้วำมช่วยเหลือประจ ำจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 5/2565 ณ ห้องประชุมส ำนักงำน
ยุติธรรมจังหวัดแพร่ อำคำรบูรณำกำรกระทรวงยุติธรรม ชั้น 1

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดแพร่
(ประชุมร่วมกับหน่วยงานอ่ืน)



วันที่ 21 กันยำยน 2565 นำยกิตติพงษ์ มีศิริ ต ำแหน่ง ผู้ช ำนำญงำนอำวุโส ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแพร่ 
ร่วมประชุมกับศูนย์อ ำนวยกำรควำมปลอดภัยทำงถนนจังหวัดแพร่ และติดตำมกิจกรรมกำรรณรงค์
สร้ำงจิตส ำนึกและสร้ำงเครือข่ำยเกี่ยวกับกำรใช้ทำงม้ำลำย ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ZoomdMeetimg
ณ ห้องประชุมไชยบูรณ์ ชั้น 5 ศำลำกลำงจังวหัดแพร่

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดแพร่
(ประชุมร่วมกับหน่วยงานอ่ืน)



วันที่ 15 กันยำยน 2565 นำงวรณัฐธยำน์  กองค ำ ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน คปภ. จังหวัดสุโขทัย ร่วม
ประชุมคณะอนุกรรมกำรให้ควำมช่วยเหลือประจ ำจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 8/2565 และคณะอนุกรรมกำร
พิจำรณำค่ำตอบแทนผู้เสียหำยและค่ำทดแทน และค่ำใช้จ่ำยแก่จ ำเลยในคดีอำญำประจ ำจังหวัดสุโขทัย 
ครั้งที่ 9/2565 ณ ห้องประชุมส ำนักงำนยุติธรรม ชั้น 2 อำคำรบูรณำกำรกระทรวงยุติธรรมจังหวัด
สุโขทัย

63

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดสุโขทัย
(กิจกรรมอื่นๆ)



วันที่ 1 กันยำยน 2565 นำงดวงสมร จันเสนำ ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ร่วมประชุมรับฟังควำมคิดเห็นกำรจัดท ำแผนพัฒนำจังหวัด พ.ศ. 2566-2570 (ฉบับทบทวน)  ผ่ำนระบบ Zoom

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์
(ประชุมร่วมกับหน่วยงานอ่ืน) 



วันที่ 14 กันยำยน 2565 นำงสำวสิภัทภรณ์ ชูกรณ์ ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน คปภ. จังหวัดตำก
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมกำรให้ควำมช่วยเหลือประจ ำจังหวัด ครั้งที่ 7/2565 และร่วมประชุม
คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนผู้เสียหำยและค่ำทดแทนและค่ำใช้จ่ำยแก่จ ำเลยในคดีอำญำ 
ครั้งที่ 8/2565 ณ ห้องประชุม ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตำกศำลำกลำง
จังหวัดตำก อ ำเภอเมือง จังหวัดตำก

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดตาก
(ประชุมร่วมกับหน่วยงานอ่ืน)



วันที่ 15 กันยำยน 2565 นำงสำวสิภัทภรณ์ ชูกรณ์ ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน คปภ. จังหวัดตำก
ร่วมประชุมเพ่ือแก้ไขปัญหำโจรกรรมรถข้ำมแดนในพ้ืนที่จังหวัดตำก ณ ห้องประชุมกองบัญชำกำรกอง
ก ำลังนเรศวร ค่ำยวชิรปรำกำร อ ำเภอเมือง จังหวัดตำก

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดตาก
(ประชุมร่วมกับหน่วยงานอ่ืน)



วันที่ 21 กันยำยน 2565 นำงสำวสิภัทภรณ์ ชูกรณ์ ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน คปภ. จังหวัดตำก ร่วมรับชม
กำรจัด “กิจกรรม Kick off ทำงม้ำลำยปลอดภัย วินัยดี” ส ำนักงำนผู้ตรวจกำรแผ่นดิน ณ ห้องประชุมทีลอซู ชั้น 4
ศำลำกลำงจังหวัดตำก อ ำเภอเมือง จังหวัดตำก 

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดตาก
(ประชุมร่วมกับหน่วยงานอ่ืน)



วันที่ 1 กันยำยน 2565 นำงวิภำ รำชแผน ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่อำวุโส เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรศูนย์
อ ำนวยกำรควำมปลอดภัยทำงถนนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 8/2565 ณ ห้องประชุมขุนลุมประพำส ชั้น 4
อำคำรศำลำกลำงจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
(ประชุมร่วมกับหน่วยงานอ่ืน)



วันที่ 15 กันยำยน 2565 นำยจรัส คะละภู ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
เข้ำร่วมประชุมคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนค่ำเสียหำยและค่ำทดแทนและค่ำใช้จ่ำยแก่จ ำเลย
ในคดีอำญำ ครั้งที่ 9/2565 ณ ห้องประชุมผดุงม่วยต่อ ชั้น 4 อำคำรศำลำกลำงจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
(ประชุมร่วมกับหน่วยงานอ่ืน)



วันที่ 23 กันยำยน 2565 ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดสุทัย ร่วมเป็นสักขีพยำน กำรจ่ำยค่ำสินไหมทดแทนกรณี 
บริษัท กลำงคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ จ ำกัด จ่ำยค่ำปลงศพ จ ำนวนเงิน 35,000 บำท ณ วัดภูผำสวรรค์ 
ต ำบลธำนี อ ำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดสุโขทัย
(อุบัติเหตุรายใหญ่ กรณีจ่ายค่าสินไหมทดแทน)



วันที่ 21 กันยำยน 2565 ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงรำย ร่วมกับบริษัท เอไอเอ จ ำกัด สำขำประเทศไทย 
และบริษัท กลำงคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ จ ำกัด มอบหมวกนริภัย จ ำนวน 300 ใบ ให้แก่ศูนย์อ ำนวยกำร
ควำมปลอดภัยทำงถนนจังหวัดเชียงรำย โดยผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเชียงรำย เป็นผู้รับมอบ เพ่ือใช้ในกิจกรรม
รณรงค์สร้ำงจิตส ำนึกและกำรรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100%

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดเชียงราย

รณรงค์ประชาสัมพันธ์ (มอบหมวกนิรภัย)



วันที่ 21 กันยำยน 2565 นำงพัชรำ สุภำวรรณ์ ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน คปภ. จังหวัดพะเยำ 
ร่วมกับศูนย์อ ำนวยควำมปลอดภัยทำงถนนจังหวัดพะเยำรณรงค์สร้ำงจิตส ำนึกและกำรสร้ำงเครือข่ำย
เกี่ยวกับกำรใช้ทำงม้ำลำย ณ จุดทำงข้ำมหน้ำโรงเรียนดงเจนวิทยำคม อ ำเภอภูกำมยำว จังหวัดพะเยำ

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดพะเยา
(กิจกรรมอื่นๆ)



วันที่ 21 กันยำยน 2565 นำยนคร สำริวงค์ ต ำแหน่ง ผู้เชี่ยวชำญ ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดล ำปำง เข้ำร่วม
กิจกรรม KickdOffกกำรรณรงค์สร้ำงจิตส ำนึกและกำรสร้ำงเครือข่ำยเกี่ยวกับกำรใช้ทำงม้ำลำย ภำยใต้หัวข้อ 
ทำงม้ำลำย ปลอดภัยดี มีวินัยดี ณ ประตู 2 ทำงเข้ำมหำวิทยำลัยรำชภัฏล ำปำง อ ำเภอเมืองล ำปำง 
จังหวัดล ำปำง และเข้ำร่วมประชุม ณ ห้องประชุมลีลำวดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏล ำปำง อ ำเภอเมืองล ำปำง 
จังหวัดล ำปำง เรื่อง กำรรณรงค์สร้ำงจิตส ำนึกและกำรสร้ำงเครือข่ำยเกี่ยวกับกำรใช้ทำงม้ำลำย

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดล าปาง
(กิจกรรมอื่นๆ)



วันที่ 28 กันยำยน 2565 นำงลัดดำ โพธิตุ้ย ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน คปภ. จังหวัดล ำปำง 
เข้ำร่วมงำนแถลงข่ำวประมำณกำรเศรษฐกิจจังหวัดล ำปำง ปี 2565 และแนวโน้มปี 2566
ณ ห้องประชุมเทศบำลเมืองเขลำงค์นคร อ ำเภอเมือง จังหวัดล ำปำง

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดล าปาง
(กิจกรรมอื่นๆ)



วันที่ 14 กันยำยน 2565 นำงสำววรรณภำ ฤกษนันทน์ ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแพร่  
เข้ำร่วมกิจกรรม “สภำกำแฟ” ประจ ำเดือนกันยำยน 2565 เพ่ือเป็นกำรพบปะ แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น 
กำรประสำนงำนและประชำสัมพันธ์ภำรกิจของหน่วยงำนต่ำงๆ อย่ำงไม่เป็นทำงกำร ระหว่ำงภำครำชกำร 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรอิสระ และภำคเอกชนในจังหวัดแพร่ ณ หอประชุมตรีเทพ สถำบัน
ประชำรัฐพิทักษ์ป่ำ ต ำบลในเวียง อ ำเภอเมือง จังหวัดแพร่

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดแพร่
(กิจกรรมอื่นๆ)



วันที่ 14 กันยำยน 2565 นำยกิตติพงษ์ มีศิริ ต ำแหน่ง ผู้ช ำนำญงำนอำวุโส ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแพร่ 
ร่วมจัดรำยกำรกับ สวท.แพร่ ประชำสัมพันธ์ข่ำวสำร คปภ. ตั้งศูนย์ช่วยเหลือด้ำนกำรประกันภัย เพ่ือช่วย
ผู้เอำประกันภัยที่ได้รับผลกระทบกรณีน้ ำท่วม และเน้นย้ ำควำมส ำคัญของกำรท ำประกันภัยรถภำคบังคับ 
(พ.ร.บ.) ให้ประชำชนใช้เป็นเครื่องมือบริหำรควำมเสี่ยงภัยกำรใช้รถใช้ถนนในช่วงฤดูฝน พร้อมกับแนะน ำ
ช่องทำงติดต่อสำยด่วน คปภ. 1186 และไลน์ออฟฟิเชียล @oicphrae

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดแพร่
(กิจกรรมอื่นๆ)



วันที่ 21 กันยำยน 2565 ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดสุโขทัย เข้ำร่วมกิจกรรมกับศูนย์อ ำนวยกำร
ควำมปลอดภัยทำงถนนอ ำเภอสวรรคโลก “รณรงค์เพ่ือลดอุบัติเหตุบริเวณทำงข้ำม” จังหวัดสุโขทัย 
พร้อมด้วย หัวหน้ำส่วนรำชกำร จิตอำสำ ร่วมปรับปรุงทำสีทำงข้ำมทำงม้ำลำย ขอบทำงเท้ำ และรณรงค์
ประชำสัมพันธ์สร้ำงจิตส ำนึกในกำรใช้รถใช้ถนน ณ บริเวณหน้ำโรงเรียนสวรรคโลกประชำสรรค์ 
อ ำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดสุโขทัย
(กิจกรรมอื่นๆ)



วันที่ 21 กันยำยน 2565 ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรมรณรงค์สร้ำงจิตส ำนึกและ
กำรสร้ำงเครือข่ำยเกี่ยวกับกำรใช้ทำงม้ำลำย ร่วมกับคณะท ำงำนศูนย์อ ำนวยกำรควำมปลอดภัยทำงถนน
จังหวัดอุตรดิตถ์ ภำยใต้หัวข้อ kickdoffกทำงม้ำลำยปลอดภัย วินัยดี "หยุด ก่อนทำงม้ำลำย“
ณ ถนนในหมู่บ้ำนบริเวณหน้ำวัดวังหมู หมู่ที่ 4 ต ำบลหำดกรวด อ ำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์
(กิจกรรมอื่นๆ)



ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
(กิจกรรมอื่นๆ)

วันที่ 10 กันยำยน 2565 นำยจรัส คะละภู ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ 
เทศบำลต ำบลเมืองยวมใต้ ด ำเนินกำรจัดโครงกำรสนับสนุน ส่งเสริมชุมชนในกำรสร้ำงควำมปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินภำยใต้กิจกรรมกำรอบรมให้ควำมรู้ดำ้นกฎหมำยกำรขบัขีป่ลอดภัย และบรรยำยควำมรู้ด้ำนกำรประกันภัย
รถภำคบังคับ (พ.ร.บ.) และบทบำทหน้ำที่ของส ำนักงำน คปภ. โดยมีนำยสงกรำนต์ นิธิศด ำรง ปลัดอ ำเภอ
แม่สะเรียง เป็นประธำนในกำรกล่ำวเปิดงำนพร้อมนี้ได้ลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือเรื่อง มำตรกำรองค์กร
ด้ำนควำมปลอดภัยทำงถนน พร้อมน ำ บริษัท กลำงคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ จ ำกัด สำขำแม่ฮ่องสอน 
ออกบริกำรรับท ำประกันภัยรถให้กับผู้เข้ำรับกำรอบรม และประชำชน โดยมีผู้สนใจท ำประกันภัย รถจักรยำนยนต์
จ ำนวน 11 คัน



วันที่ 21 กันยำยน 2565 ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับศูนย์อ ำนวยควำมปลอดภัย
ทำงถนนจังหวัดแม่ฮ่องสอน รณรงค์สร้ำงจิตส ำนึกและกำรสร้ำงเครือข่ำยเกี่ยวกับกำรใช้ทำงม้ำลำย 
"ทำงม้ำลำย ปลอดภัย วินัยดี " พร้อมจัดบูธประชำสัมพันธ์ให้ควำมรู้ด้ำนกำรประกันภัย ให้แก่
ผู้ เข้ ำร่ วมกิจกรรมดั งกล่ำว  ณ บริ เวณหน้ำศูนย์รำชกำรจั งหวัดแม่ฮ่องสอน อ ำ เภอเมือง 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
(กิจกรรมอื่นๆ)



วันที่ 26 กันยำยน 2565 ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมรณรงค์สวมหมวกนิรภัย และ
รณรงค์ประชำสัมพันธ์กำรท ำประกันภัยรถภำคบังคับ (พ.ร.บ.) และแนะน ำส ำนักงำน คปภ.
ให้กับประชำชนผู้ใช้รถใช้ถนน 

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
(กิจกรรมอื่นๆ)


