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ส ำนักงำน คปภ. ภำค 1 (เชียงใหม่) ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ Socail Miedia ผ่ำน Facebook page “ส ำนักงำน 
คปภ. ภำค 1 (เชียงใหม่)” และ Line official “@oicregion1” จ ำนวน 21 เรื่อง ได้แก่ 7 วิธี ขับขี่ปลอดภัยมั่นใจ 
ห่ำงไกลอุบัติเหตุ, กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่ม ปีใหม่ เที่ยวไทยปลอดภัย , ส ำนักงำน คปภ. ร่วมกับภำคอุตสำหกรรม
ประกันภัยมอบกรมธรรม์ ประกันภัยกลุ่มปีใหม่ เที่ยวไทยปลอดภัย แก่ประชำชนและนักท่องเที่ยวชำวเชียงใหม่ ฟรี 
20,000 กรมธรรม์  และประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับกำรประกันภัยอื่นๆ ด ำเนินกำรระหว่ำงวันที่ 1 –ก31 ธันวำคม 2565

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. จังหวัดเชียงใหม่” และ Line official “@oicchiangmai” จ ำนวน 17 เรื่อง ได้แก่ คปภ. จังหวัดเชียงใหม่ 
เข้ำเยี่ยมให้ก ำลังใจผู้บำดเจ็บ จำกอุบัติเหตุรถตู้นักท่องเที่ยวพลิกคว่ ำตกข้ำงทำงบริเวณบ้ำนแม่ก ำปอง ร่วมกับผู้ว่ำ
รำชกำรจังหวัดเชียงใหม่, คปภ. เกำะติดสถำนกำรณ์ล่ำสุดเพ่ือให้ควำมช่วยเหลือด้ำนประกันภัย กรณี “เรือหลวง
สุโขทัย”ล่ม และคปภ. ส่งมอบของขวัญปีใหม่ให้ประชำชนอุ่นใจด้วยควำมคุ้มครองด้ำนประกันภัย “ฟรี”
และประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับกำรประกันภัยอื่นๆ ด ำเนินกำรระหว่ำงวันที่ 1 – 31 ธันวำคม 2565

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ)

(ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ Social Media)
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ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงรำย ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ Socail Miedia ผ่ำน Facebook page “ส ำนักงำน 
คปภ. จังหวัดเชียงรำย” และ Line official “@oicchiangrai” จ ำนวน 14 เรื่อง ได้แก่ เรื่อง ประชำสัมพันธ์
กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่ม ปีใหม่ เที่ยวไทยปลอดภัย และกรมธรรม์ประกันภัยที่อยู่อำศัยปีใหม่สุขใจ
บ้ำนกำรช่วยเหลือด้ำนกำรประกันภัยเร่งด่วนจำกส ำนักงำน คปภ. และควำมรู้ด้ำนกำรประกันภัย และ
ประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับกำรประกันภัยอื่นๆ ด ำเนินกำรระหว่ำงวันที่ 1 – 31 ธันวำคม 2565

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงรำย
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ)

(ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ Social Media)
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ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดพะเยำ ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ Socail Miedia ผ่ำน Facebook page “ส ำนักงำน 
คปภ. จังหวัดพะเยำ” และ Line official “@oicphayao” จ ำนวน  37 เรื่อง ร่วมพิธีปล่อยแถวกวำดล้ำง
อำชญำกรรม และรักษำควำมสงบเรียบร้อยในช่วงเทศกำล “ส่งท้ำยปีเก่ำต้อนรับปีใหม่ 2566”, ร่วมกับที่ว่ำ
กำรอ ำเภอเชียงม่วน ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ และจุดบริกำรประชำชนในช่วงเทศกำลปีใหม่ ปี 2566, 
คปภ. ส่งมอบของขวัญปีใหม่ให้ประชำชนอุ่นใจด้วยควำมคุ้มครองด้ำนประกันภัย เปิดตัว 2 กรมธรรม์ใหม่ 
และควำมรู้ด้ำนกำรประกันภัย และประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับกำรประกันภัยอื่นๆ ด ำเนินกำรระหว่ำงวันที่ 
1 – 31 ธันวำคม 2565

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดพะเยำ
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ)

(ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ Social Media)
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ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดล ำปำง
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  30 เรื่อง ร่วมพิธีปล่อยแถวกวำดล้ำง
อำชญำกรรม และรักษำควำมสงบเรียบร้อยในช่วงเทศกำล “ส่งท้ำยปีเก่ำต้อนรับปีใหม่ 2566”, ตรวจเยี่ยม
จุดตรวจ และจุดบริกำรประชำชนในช่วงเทศกำลปีใหม่ ปี 2566, คปภ. ส่งมอบของขวัญปีใหม่ให้ประชำชน
อุ่นใจด้วยควำมคุ้มครองด้ำนประกันภัย เปิดตัว 2 กรมธรรม์ใหม่ และควำมรู้ด้ำนกำรประกันภัย 
และประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับกำรประกันภัยอื่นๆ ด ำเนินกำรระหว่ำงวันที่ 1 – 31 ธันวำคม 2565
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ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแพร่
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ)

(ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ Social Media)

ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแพร่ ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ Socail Miedia ผ่ำน Facebook page “ส ำนักงำน 
คปภ. จังหวัดแพร่” และ Linedofficiald“@oicphare” จ ำนวน  25 เรื่อง ร่วมพิธีปล่อยแถวกวำดล้ำง
อำชญำกรรม และรักษำควำมสงบเรียบร้อยในช่วงเทศกำล “ส่งท้ำยปีเก่ำต้อนรับปีใหม่ 2566”, ตรวจเยี่ยม
จุดตรวจ และจุดบริกำรประชำชนในช่วงเทศกำลปีใหม่ ปี 2566, คปภ. ส่งมอบของขวัญปีใหม่ให้ประชำชน
อุ่นใจด้วยควำมคุ้มครองด้ำนประกันภัย เปิดตัว 2 กรมธรรม์ใหม่ และควำมรู้ด้ำนกำรประกันภัย 
และประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับกำรประกันภัยอื่นๆ ด ำเนินกำรระหว่ำงวันที่ 1 – 31 ธันวำคม 2565
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ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดน่ำน ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ Socail Miedia ผ่ำน Facebook page “ส ำนักงำน คปภ. 
จังหวัดน่ำน” และ Linedofficiald“@oicnan”จ ำนวน 17 เรื่อง ได้แก่คปภ. เกำะติดสถำนกำรณ์ล่ำสุดเพ่ือให้
ควำมช่วยเหลือด้ำนประกันภัย กรณี “เรือหลวงสุโขทัย”ล่ม, ส ำนักงำน คปภ. ได้ร่วมกับภำคธุรกิจประกันภัย 
พัฒนำกรมธรรม์ประกันภัยส ำหรับรำยย่อย "กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่ม ปีใหม่ เที่ยวไทย ปลอดภัย" ตรวจสอบข้อมูล
กรมธรรม์ ผ่ำนไลน์ คปภ., ขับขี่ปลอดภัย มั่นใจ ห่ำงไกลอุบัติเหตุ และประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับกำรประกันภัยอื่นๆ 
ด ำเนินกำรระหว่ำงวันที่ 1-31 เดือนธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดน่ำน
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ)

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

(ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ Social Media)

ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดสุโขทัย ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ Social Miedia ผ่ำน Facebook page 
“ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดสุโขทัย” และ Line official “@oicsukhothai” จ ำนวน 17 เรื่อง  
ได้แก่ คปภ. เปิดเวทีสัมมนำวิชำกำรด้ำนประกันภัย, คปภ. ส่งมอบของขวัญปีใหม่ให้ประชำชน
และประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับกำรประกันภัยอื่นๆ ด ำเนินกำรระหว่ำงวันที่ 1 – 31 ธันวำคม 2565



ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดอุตรดติถ ์ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ Socail Miedia ผ่ำน Facebook page “ส ำนักงำน คปภ. จังหวัด
อุตรดิตถ์” และ Line official “@oicuttaradit” จ ำนวน 13 เรื่อง  ได้แก่ โครงกำรรณรงค์ควำมปลอดภัยทำง
ถนน, เคลมประกันภัย ต้องเตรียมเอกสำรอะไรบ้ำง , เช็คให้ชัวร์ ค่ำเบี้ยประกันภัย พ.ร.บ. รถจักรยำนยนต์ 
และประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับกำรประกันภัยอื่นๆ ด ำเนินกำรระหว่ำงวันที่1 – 31 ธันวำคม 2565

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ)

(ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ Social Media)
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ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดตำก ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ Socail Miedia ผ่ำน Facebook page “ส ำนักงำน 
คปภ. จังหวัดตำก” และ Line official “@oictak” จ ำนวน 13 เรื่อง  ได้แก่ โครงกำรรณรงค์ควำม
ปลอดภัยทำงถนน, เคลมประกันภัย ต้องเตรียมเอกสำรอะไรบ้ำง , เช็คให้ชัวร์ ค่ำเบี้ยประกันภัย 
พ.ร.บ. รถจักรยำนยนต์ และประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับกำรประกันภัยอื่นๆ ด ำเนินกำรระหว่ำงวันที่ 
1 – 31 ธันวำคม 2565

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดตำก
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ)

(ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ Social Media)
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ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ Social Miedia ผ่ำน Facebook Page 
“ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแม่ฮ่องสอน” และ Line official “@oicmaehongson” จ ำนวน 29 เรื่อง 
ได้แก่ คปภ. เกำะติดสถำนกำรณ์ล่ำสุดเพ่ือให้ควำมช่วยเหลือด้ำนประกันภัย กรณี “เรือหลวงสุโขทัย”
ล่ม, ส ำนักงำน คปภ. ภำค 1 (เชียงใหม่) และ ภำคอุตสำหกรรมประกันภัย มอบไมโครอินชัวรันส์
ให้กับจังหวัดเชียงใหม่, วิธีเช็กให้ชัวร์ ค่ำเบี้ยประกันภัย พ.ร.บ. รถจักรยำนยนต์ และประชำสัมพันธ์
เกี่ยวกับกำรประกันภัยอื่นๆ ด ำเนินกำรระหว่ำงวันที่ 1 – 31 ธันวำคม 2565

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ)

(ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ Social Media)



ติดตั้งป้ำยประชำสัมพันธ์ (สงกรำนต์/ปีใหม่)
ป้ำยไวนิล จ ำนวน 7 ป้ำย  จังหวัดเชียงใหม่

1. สถำนที่ติดตัง้ แยกพรอม 2. สถำนที่ติดตัง้ แยกหนองประทปี    
3. สถำนที่ติดตัง้ แยกศำลเด็ก             4. สถำนที่ติดตัง้ แยกสหพำนิชย์
5. สถำนที่ติดตัง้ แยกรำชพฤษ            6. สถำนที่ติดตัง้ หน้ำ คปภ. จังหวัดเชียงใหม่         

7. สถำนที่ติดตัง้ ต ำบลขี้เหล็ก อ ำเภอแม่แตง เชียงใหม่

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมเผยแพร่ควำมรู้ประกันภัยผ่ำนสื่อต่ำงๆ ในส่วนภูมภิำค

จัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์ (ป้ำยคัทเอำท์ ,ป้ำยไวนิล)

13



ติดตั้งป้ำยประชำสัมพันธ์ (สงกรำนต/์ปีใหม่)
ป้ำยไวนิล จ ำนวน 7 ป้ำย  จังหวัดล ำพูน

1. สถำนที่ติดตัง้ ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่ ล ำปำง ต ำบลเหมืองง่ำ
2. สถำนที่ติดตัง้   ต ำบลบ้ำนกลำง          3. สถำนที่ติดตัง้ ต ำบลป่ำสัก                              
4. สถำนที่ติดตัง้ ต ำบลเวียงยอง             5. สถำนที่ติดตั้ง ต ำบลเหมืองง่ำ                             
6. สถำนที่ติดตัง้ ต ำบลเหมืองง่ำ             7. สถำนที่ติดตัง้ ต ำบลเหมืองง่ำ

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่ 
กิจกรรมเผยแพร่ควำมรู้ประกันภัยผ่ำนสื่อต่ำงๆ ในส่วนภูมภิำค

จัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์ (ป้ำยคัทเอำท์,ป้ำยไวนิล)
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ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงรำยติดตั้งป้ำยประชำสัมพันธ์ (ปีใหม่)
- ป้ำยไวนิล จ ำนวน 2 ป้ำย 
1. ณ บริเวณด้ำนข้ำงส ำนกังำน คปภ. จังหวัดเชียงรำย ถนนอุตรกจิ อ. เมืองเชียงรำย จ.เชียงรำย 
2. ณ บริเวณสี่แยกทำงไปสถำนทีร่ำชกำรอ ำเภอแม่ลำว อ.แม่ลำว จ.เชียงรำย

15

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงรำย
กิจกรรมเผยแพร่ควำมรู้ประกันภัยผ่ำนสื่อต่ำงๆ ในส่วนภูมภิำค

จัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์ (ป้ำยไวนิล)



ติดตั้งป้ำยประชำสัมพันธ์ (สงกรำนต์/ปีใหม่) 
ป้ำยไวนิล จ ำนวน 6 ป้ำย
1. สถำนที่ติดตั้ง ทำงเข้ำศูนย์รำชกำรจังหวัดพะเยำ
2. สถำนที่ติดตั้ง ตรงข้ำมเทศบำลต ำบลสันปำ่มว่ง อ ำเภอเมืองพะเยำ
3. สถำนที่ติดตั้ง สำมแยกชำยกว๊ำน ต ำบลบ้ำนตอ๋ม อ ำเภอเมืองพะเยำ
4. สถำนที่ติดตั้ง ทำงเข้ำหน้ำหมู่บำ้นสำง ต ำบลบ้ำนสำง อ ำเภอเมืองพะเยำ
5. สถำนที่ติตัง้ ทำงเข้ำหน้ำส ำนกัสงฆส์วนดอก ต ำบลบ้ำนตุน่ อ ำเภอเมืองพะเยำ
6. สถำนที่ติดตั้ง สำมแยกวัดสันหนองเหนยีว ต ำบลบ้ำนตอ๋ม อ ำเภอเมืองพะเยำ

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดพะเยำ
กิจกรรมเผยแพร่ควำมรู้ประกันภัยผ่ำนสื่อต่ำงๆ ในส่วนภูมภิำค

จัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์ (ป้ำยคัทเอำท์ ,ป้ำยไวนิล)
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ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดน่ำน ติดตั้งป้ำยประชำสัมพันธ์ (สงกรำนต์/ปีใหม่) ป้ำยไวนิล จ ำนวน 5 ป้ำย 
1. ณ แยกไฟแดงเวียงสำ ด้ำนหน้ำส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเวียงสำ 
2. ณ บริเวณสำมแยกทำงขึ้นที่ว่ำกำรอ ำเภอเวียงสำ 
3. ณ บริเวณไหล่ถนนด้ำนซ้ำยทำงสี่แยกช้ำงเผือก 
4. ณ บริเวณไหล่ถนนด้ำนซ้ำยทำงสำมแยกส ำนักงำนโยธำธกิำรและผังเมืองจังหวัดน่ำน

17

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดน่ำน
กิจกรรมเผยแพร่ควำมรู้ประกันภัยผ่ำนสื่อต่ำงๆ ในส่วนภูมภิำค

จัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์ (ป้ำยคัทเอำท์ ,ป้ำยไวนิล)



ติดตั้งป้ำยประชำสัมพันธ์ (สงกรำนต์/ปีใหม่) 
ป้ำยไวนิล จ ำนวน 9 ป้ำย
1.สถำนที่ตั้งหนำ้ขนส่ง บขส. ขำเข้ำอ ำเภอเมืองสุโขทยั 2.สถำนที่ตัง้หนำ้วิทยำลัยเทคนคิสุโขทัย
3.สถำนที่ตั้งหนำ้สวนน้ ำเปรมสุข 4.สถำนที่ตั้งสี่แยกไฟแดงโค้งอินทรีย์ 
5.สถำนที่ตั้งยูเทิร์น หน้ำบิ๊กซี 6.สถำนที่ตั้งสำมแยกทำงเขำ้ต ำบลยำงซ้ำย
7.สถำนที่ตั้งสี่แยกปกีไม ้                                         8.สถำนที่ตั้งหนำ้โรงเรียนอนุบำลสุโขทยั 
9.สถำนที่ตั้งสี่แยกแฮปปี้

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดสุโขทัย
กิจกรรมเผยแพร่ควำมรู้ประกันภัยผ่ำนสื่อต่ำงๆ ในส่วนภูมภิำค

จัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์ (ป้ำยคัทเอำท์ ,ป้ำยไวนิล)
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ติดตั้งป้ำยประชำสัมพันธ์ (สงกรำนต์) 
- ป้ำยคัทเอำท์ จ ำนวน 1 ป้ำย 
1. สถำนที่ติดตั้ง แยกเทศบำลเมอืงจังหวดัอุตรดติถ ์
ป้ำยไวนิล จ ำนวน 3 ป้ำย
1. สถำนที่ติดตัง้ ด่ำนตรวจสี่แยกน้ ำอ่ำง ต ำบลน้ ำอ่ำง อ ำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
2. สถำนที่ติดตัง้ ด่ำนตรวจสะพำนศริิมณีต ำบลน้ ำอ่ำง อ ำเภอตรอน จังหวัดอุตรดติถ ์
3. สถำนที่ติดตัง้ ด่ำนตรวจหมูท่ี ่4 ต ำบลน้ ำอ่ำง อ ำเภอตรอน จังหวัดอุตรดติถ์

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์
กิจกรรมเผยแพร่ควำมรู้ประกันภัยผ่ำนสื่อต่ำงๆ ในส่วนภูมภิำค

จัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์ (ป้ำยคัทเอำท์ ,ป้ำยไวนิล)
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ติดตั้งป้ำยประชำสัมพันธ์ (สงกรำนต์/ปีใหม่) 
- ป้ำยคัทเอำท์ จ ำนวน 2 ป้ำย 
1. สถำนที่ติดตั้ง   ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดตำก
2. สถำนที่ติดตั้ง   ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดตำก

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดตำก
กิจกรรมเผยแพร่ควำมรู้ประกันภัยผ่ำนสื่อต่ำงๆ ในส่วนภูมภิำค

จัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์ (ป้ำยคัทเอำท์ ,ป้ำยไวนิล)
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ติดตั้งป้ำยประชำสัมพันธ์ปีใหม่ 2566
- ป้ำยไวนิล จ ำนวน 3 ป้ำย
1. สถำนที่ติดตั้ง บริเวณหน้ำ อบต. ปำงหมู ต ำบลปำงหมู อ ำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
2. สถำนที่ติดตั้ง บริเวณหน้ำ หน่วยพัฒนำที่ดนิที่ 2 อ ำเภอปำงมะผ้ำ จังหวัดแมฮ่่องสอน
3. สถำนที่ติดตั้ง บริเวณสำมแยกเลี่ยงเมือง(หมวดกำรทำงปำย) อ ำเภอปำย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
กิจกรรมเผยแพร่ควำมรู้ประกันภัยผ่ำนสื่อต่ำงๆ ในส่วนภูมภิำค

จัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์ (ป้ำยคัทเอำท์ ,ป้ำยไวนิล)
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วันที่ 28 ธันวำคม 2565 นำงกำญจนำ ศรีครำม ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรภำคอำวุโส ส ำนักงำน คปภ. ภำค 1 (เชียงใหม่) 
ร่วมแถลงข่ำวและเป็นตัวแทน ส ำนักงำน คปภ. และ ภำคอุตสำหกรรมประกันภัย มอบกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มปีใหม่
เที่ยวไทยปลอดภัย (ไมโครอินชัวรันส์) ให้กับจังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือให้ควำมคุ้มครองแก่ประชำชนและนักท่องเที่ยว
จังหวัดเชียงใหม่ จ ำนวน 20,000 กรมธรรม์

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. ภำค 1 (เชียงใหม)่
(ประชุมร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน)
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วันที่ 15 ธันวำคม 2565 นำงสำวนำถญำ ศิริสำยัณห์ ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่ 
เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรศูนย์อ ำนวยกำรควำมปลอดภัยทำงถนนจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่ 6/2565
ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อำคำรอ ำนวยกำรส ำนักงำนจังหวัดเชียงใหม่

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่
(ประชุมร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน)
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วันที่ 29 ธันวำคม 2565 –กวันที่ 31 ธันวำคม 2565  นำงสำวนำถญำ ศิริสำยัณห์ ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่ เข้ำร่วมประชุมเปิดศูนย์อ ำนวยกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนช่วง
เทศกำลปีใหม่ 2566 ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติกำรจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 อำคำรอ ำนวยกำรศำลำกลำง
จังหวัดเชียงใหม่

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมเผยแพร่ควำมรู้ประกันภัยผ่ำนสื่อต่ำงๆ ในส่วนภูมภิำค

(เข้ำร่วมประชุมเพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตทุำงถนน) สงกรำนต์/ปีใหม่
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วันที่ 20 ธันวำคม 2565 ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงรำย จัดกิจกรรม ประชุมบริษัทประกันภัยในพ้ืนที่ 
เพ่ือเตรียมควำมพร้อมในกำรรณรงค์กำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนน รวมถึงกำรช่วยเหลือหลังเกิด
อุบัติเหตุในช่วงเทศกำลปีใหม่ ประจ ำปี 2566 ณ ห้องประชุมส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงรำย

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงรำย
กิจกรรมเผยแพร่ควำมรู้ประกันภัยผ่ำนสื่อต่ำงๆ ในส่วนภูมภิำค

(เข้ำร่วมประชุมเพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตทุำงถนน) สงกรำนต์/ปีใหม่
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วันที่ 29 ธันวำคม 2565 –กวันที่ 31 ธันวำคม 2565 ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงรำย ร่วมรับฟังพิธีเปิดศูนย์
อ ำนวยกำรป้องกันและอุบัติเหตุทำงถนนช่วงเทศกำลปีใหม่ 2566 และกำรประชุมคณะกรรมกำรศูนย์อ ำนวยกำร
ควำมปลอดภัยทำงถนน ครั้ งที่  3/2565 ณ ห้องประชุมจอมกิตติ ชั้น 3 ศำลำกลำงจังหวัดเชียงรำย 
อ ำเภอเมืองเชียงรำย จังหวัดเชียงรำย

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงรำย
กิจกรรมเผยแพร่ควำมรู้ประกันภัยผ่ำนสื่อต่ำงๆ ในส่วนภูมภิำค

(เข้ำร่วมประชุมเพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตทุำงถนน) สงกรำนต์/ปีใหม่
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วันที่ 29 ธันวำคม 2565 –ก31 ธันวำคม 2565 ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดพะเยำ ร่วมประชุม
คณะกรรมกำรศูนย์อ ำนวยกำรควำมปลอดภัยทำงถนนจังหวัดพะเยำ ครั้งที่ 3/2565 ผ่ำนระบบ
ประชุมทำงไกลผ่ำนจอภำพ (videodConferenced)กโดยมี  พลเอก อนุพง ษ์ เผ่ำจินดำ 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย เป็นประธำนกำรประชุม ณ ห้องศูนย์บัญชำกำรจังหวัดพะเยำ 
ชั้น 3 ศำลำกลำงจังหวัดพะเยำ อ ำเภอเมืองพะเยำ จังหวัดพะเยำ

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดพะเยำ
กิจกรรมเผยแพร่ควำมรู้ประกันภัยผ่ำนสื่อต่ำงๆ ในส่วนภูมภิำค

(เข้ำร่วมประชุมเพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตทุำงถนน) สงกรำนต์/ปีใหม่
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วันที่  27 ธันวำคม 2565 - วันที่31 ธันวำคม 2565 ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดล ำปำง 
เข้ำร่วมประชุมเพ่ือติดตำมประเมินเสริมพลังd“ถนนปลอดภัย 5 ด้ำน” และร่วมประชุม
คณะกรรมกำรศนูย์อ ำนวยกำรควำมปลอดภัยทำงถนนจังหวัดล ำปำง ณ ห้องประชุมส ำนักงำนป้องกัน
และบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดล ำปำง ชั้น 4 ศำลำกลำงจังหวัดล ำปำง

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัด.ล ำปำง
กิจกรรมเผยแพร่ควำมรู้ประกันภัยผ่ำนสื่อต่ำงๆ ในส่วนภูมภิำค

(เข้ำร่วมประชุมเพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตทุำงถนน) ปีใหม่
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วันที่ 28 ธันวำคม 2565 –กวันที่ 31 ธันวำคม 2565 ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแพร่ เข้ำร่วมประชุมติดตำม
ประเมินเสริมพลัง "ถนนปลอดภัย 5 ด้ำน" แผนงำนสนับสนุนกำรด ำเนินงำนป้องกันอุบัติเหตุจรำจรระดับจังหวัด 
เพ่ือเป็นแนวทำงกำรจัดท ำรำยงำนสถำนกำรณ์อุบัติเหตุจรำจร ปี 2565 และประชุมคณะท ำงำนประเมินผลกำร
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนช่วงเทศกำลปีใหม่ พ.ศ. 2566 เพ่ือประชุมติดตำมวิเครำะห์กำรเกิดอุบัติเหตุทำง
ถนนช่วงเทศกำลปีใหม่ พ.ศ. 2566ณ ห้องไชยบูรณ์ ชั้น 5 ศำลำกลำงจังหวัดแพร่

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแพร่
กิจกรรมเผยแพร่ควำมรู้ประกันภัยผ่ำนสื่อต่ำงๆ ในส่วนภูมภิำค

(เข้ำร่วมประชุมเพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตทุำงถนน) สงกรำนต์/ปีใหม่
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วันที่d19 ธันวำคม 2565 ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดน่ำน จัดประชุมบริษัทประกันภัยในจังหวัดน่ำน เพื่อหำรือ
ในกำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรมร่วมกับจังหวัดน่ำน เพ่ือรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนน ช่วงเทศกำล
ปีใหม่ 2566 ณ ห้องประชุม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดน่ำน ชั้น 2 ศำลำกลำงจังหวัดน่ำน 

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดน่ำน
(ประชุมร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน) 
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วันที่ 29 ธันวำคม 2565 –กวันที่ 31 ธันวำคม 2565 ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดน่ำน เข้ำร่วมประชุม
คณะกรรมกำรศูนย์ปฏิบัติกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนช่วงเทศกำลปีใหม่ และร่วมพิธีเปิดศูนย์
อ ำนวยกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนช่วงเทศกำลปีใหม่ 2566 ณ ห้องประชุมเจ้ำอนันตวรฤทธิเดช 
ชั้น 3 ศำลำกลำงจังหวัดน่ำน ต ำบลไชยสถำน อ ำเภอเมือง จังหวัดน่ำน 

31

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดน่ำน
กิจกรรมเผยแพร่ควำมรู้ประกันภัยผ่ำนสื่อต่ำงๆ ในส่วนภูมภิำค

(เข้ำร่วมกิจกรรมเพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนน) สงกรำนต/์ปีใหม่



วันที่ 20 ธันวำคม 2565 นำงวรำภรณ์ พันธนะ ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำร ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดสุโขทัย
ร่วมประชุมและเปิดศูนย์ปฏิบัติกำรป้องกันและลดอุบัติ เหตุทำงถนนช่วงเทศกำลปีใหม่ 2566
โดยมีท่ำนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสุโขทัย นำยสุชำติ ทีคะสุข เป็นประธำน ณ ห้องประชุม ชั้น 5 ศำลำกลำง
จังหวัดสุโขทัย 

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดสุโขทัย
กิจกรรมเผยแพร่ควำมรู้ประกันภัยผ่ำนสื่อต่ำงๆ ในส่วนภูมภิำค

(เข้ำร่วมประชุมเพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตทุำงถนน) สงกรำนต์/ปีใหม่
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วันที่ 30 ธันวำคม 2565 นำงศศิวิมล สำหร่ำย ต ำแหน่ง นักวิชำกำรประกันภัย ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดสุโขทัย 
ณ ห้องประชุมศรีนคร ชั้น 3 ศำลำกลำงจังหวัดสุโขทัย ต ำบลธำนี อ ำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ร่วมประชุม
คณะท ำงำนประเมินผลกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนช่วงเทศกำลปีใหม่ พ.ศ. 2566

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดสุโขทัย
กิจกรรมเผยแพร่ควำมรู้ประกันภัยผ่ำนสื่อต่ำงๆ ในส่วนภูมภิำค

(เข้ำร่วมประชุมเพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตทุำงถนน) สงกรำนต์/ปีใหม่
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วันที่ 19 ธันวำคม 2565 ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดประชุมบริษัทสำขำ/ส ำนักงำนตัวแทน/นำยหน้ำ
ประกันภัยในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อหำรือในกำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรม และบูรณำกำรร่วมกับศูนย์อ ำนวยกำร
ควำมปลอดภัยทำงถนนจังหวัดอุตรดติถ์ ในช่วงเทศกำลปีใหม่ 2566 และบริษัทได้สนับสนุนเครือ่งอุปโภคบริโภค
ให้จังหวัด เพ่ือมอบให้แก่ผู้ปฏิบัติงำนตำมจุดตรวจในพ้ืนที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ช่วงเทศกำลปีใหม่ ณ ห้องประชุม
ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์ อำคำรศูนย์รำชกำรกระทรวงกำรคลังจังหวัดอุตรดิตถ์ ชั้น 5 ต ำบลท่ำอิฐ 
อ ำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์
กิจกรรมเผยแพร่ควำมรู้ประกันภัยผ่ำนสื่อต่ำงๆ ในส่วนภูมภิำค

(เข้ำร่วมประชุมเพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตทุำงถนน) สงกรำนต์/ปีใหม่
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วันที่ 20 ธันวำคม 2565 นำงดวงสมร จันเสนำ ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์  
ร่วมประชุมและเปิดศูนย์ปฏิบัติกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนช่วงเทศกำลปีใหม่ 2566
ณ ห้องประชุมศิลำอำสน์ ชั้น 5 ศำลำกลำงจังหวัดอุตรดิตถ์

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์
กิจกรรมเผยแพร่ควำมรู้ประกันภัยผ่ำนสื่อต่ำงๆ ในส่วนภูมภิำค

(เข้ำร่วมประชุมเพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตทุำงถนน) สงกรำนต์/ปีใหม่
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วันที่ 29 ธันวำคม 2565 –กวันที่ 31 ธันวำคม 2565 ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมประชุม
คณะท ำงำนวิเครำะห์และประเมินสถำนกำรณ์ประจ ำวันศูนย์ปฏิบัติกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนช่วง
เทศกำลปีใหม่ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสวำงคบุรี ชั้น 5 ศำลำกลำงจังหวัดอุตรดิตถ์

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์
กิจกรรมเผยแพร่ควำมรู้ประกันภัยผ่ำนสื่อต่ำงๆ ในส่วนภูมภิำค

(เข้ำร่วมประชุมเพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตทุำงถนน) สงกรำนต์/ปีใหม่
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วันที่ 7 ธันวำคม 2565 นำงสำวสิภัทภรณ์ ชูกรณ์ ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน คปภ. จังหวัดตำก 
ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนช่วงเทศกำลปีใหม่ พ .ศ. 2566
ณ ห้องประชุมตำกสินมหำรำช ชั้น 5 ศำลำกลำงจังหวัดตำก อ ำเภอเมือง จังหวัดตำก 

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดตำก
กิจกรรมเผยแพร่ควำมรู้ประกันภัยผ่ำนสื่อต่ำงๆ ในส่วนภูมภิำค

(เข้ำร่วมประชุมเพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตทุำงถนน) สงกรำนต์/ปีใหม่
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วันที่ 20 ธันวำคม 2565 นำงสำวสิภัทภรณ์ ชูกรณ์ ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน คปภ. จังหวัด
ตำก ประชุมร่วมกับบริษัทประกันภัยในพ้ืนที่ เพ่ือเตรียมควำมพร้อมเกี่ยวกับกำรจัดกิจกรรมตำม 
“โครงกำรรณรงค์ควำมปลอดภัยทำงถนนในช่วงเทศกำลปี ใหม่ ประจ ำปี 2566” ณ ห้องประชุม 
ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดตำก อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก 

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดตำก
กิจกรรมเผยแพร่ควำมรู้ประกันภัยผ่ำนสื่อต่ำงๆ ในส่วนภูมภิำค

(เข้ำร่วมประชุมเพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตทุำงถนน) สงกรำนต์/ปีใหม่
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วันที่ 29 ธันวำคม 2565 –กวันที่ 31 ธันวำคม 2565 ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดตำก ร่วมรับฟังพิธีเปิดศูนย์
อ ำนวยกำรป้องกันและอุบัติเหตุทำงถนนช่วงเทศกำลปีใหม่ 2565 และกำรประชุมคณะกรรมกำร
ศูนย์อ ำนวยกำรควำมปลอดภัยทำงถนน ณ ห้องประชุมตำกสินมหำรำช ชั้น 5 ศำลำกลำงจังหวัดตำก 
อ ำเภอเมืองตำก จังหวัดตำก

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดตำก
กิจกรรมเผยแพร่ควำมรู้ประกันภัยผ่ำนสื่อต่ำงๆ ในส่วนภูมภิำค

(เข้ำร่วมประชุมเพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตทุำงถนน) สงกรำนต์/ปีใหม่

39



วันที่ 6 ธันวำคม 2565 นำยจรัส คะละภู ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ร่วมประชุมคณะกรรมกำรศูนย์อ ำนวยกำรควำมปลอดภัยทำงถนนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 11/2565
ณ ห้องประชุมขุนลุมประพำส ชั้น 4 ศำลำกลำงจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
กิจกรรมเผยแพร่ควำมรู้ประกันภัยผ่ำนสื่อต่ำงๆ ในส่วนภูมภิำค

(เข้ำร่วมประชุมเพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตทุำงถนน) สงกรำนต์/ปีใหม่
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ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
กิจกรรมเผยแพร่ควำมรู้ประกันภัยผ่ำนสื่อต่ำงๆ ในส่วนภูมภิำค

(เข้ำร่วมประชุมเพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตทุำงถนน) สงกรำนต์/ปีใหม่

วันที่ 27 ธันวำคม 2565 นำงวิภำ รำชแผน ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่อำวุโส เข้ำร่วมประชุมเพื่อติดตำมประเมินเสริมพลัง 
"ถนนปลอดภัย 5 ด้ำน" เพื่อท ำควำมเข้ำใจและจัดท ำแบบประเมินเสริมพลังจังหวัดถนนปลอดภัย เพื่อเป็นแนว
ทำงกำรจัดท ำรำยงำนสถำนกำรณ์อุบัติเหตุจรำจร ปี 2565 น ำไปสู่กำรจัดกำรปัญหำอุบัติเหตุทำงถนน 
ร่วมกับส ำนักงำน ปภ.จังหวัดแม่ฮ่องสอน สอจร. และ ภำคีเครือข่ำย ณ ห้องประชุมส ำนักงำน ปภ.จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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วันที่ 29 ธันวำคม 2565 – วันที่ 31 ธันวำคม 2565 ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้ำร่วมพิธีเปิด
ศูนย์อ ำนวยกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนช่วงเทศกำลปีใหม่ พ .ศ. 2566 และกำรประชุม
คณะกรรมกำรศูนย์อ ำนวยกำรควำมปลอดภัยทำงถนน ณ ห้องประชุมรำชธรรมพิทักษ์ ศำลำกลำงจังหวัด
แม่ฮ่องสอน

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
กิจกรรมเผยแพร่ควำมรู้ประกันภัยผ่ำนสื่อต่ำงๆ ในส่วนภูมภิำค

(เข้ำร่วมประชุมเพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตทุำงถนน) สงกรำนต์/ปีใหม่
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วันที่ 23 ธันวำคม 2565 ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับบริษัทประกันภัยในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ 
ชมรมบริษัทประกันวินำศภัยและสมำคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษำกำรเงินจังหวัดเชียงใหม่ 
มอบเครื่องอุปโภคบริโภคพร้อมน้ ำดื่มสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน ของศูนย์ปฏิบัติกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทำงถนนช่วงเทศกำลปีใหม่ พ.ศ. 2566 ณ ส ำนักงำน ปภ.จังหวัดเชียงใหม่

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่
(เข้ำร่วมกิจกรรมเพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนน) สงกรำนต/์ปีใหม่

43



วันที่ 30 ธันวำคม 2565 ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับมอบหมำยให้ออกเยี่ยมจุดตรวจจุด
บริกำรประชำชนในช่วงเทศกำลปีใหม่ 2566 และมอบเครื่องอุปโภคบริโภค และเอกสำรแผ่นพับ
ประชำสัมพันธ์กำรท ำประกันภัย ให้แก่ประชำชนทั่วไป จ ำนวน 2 แห่ง ได้แก่ หน้ำสถำนีต ำรวจภูธร 
สภ. หนองตอง อ ำเภอหำงดง และบริเวณด้ำนข้ำงปั๊มน้ ำมันคำลเท็กซ์สำขำฟ้ำฮ่ำม 

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่
(เข้ำร่วมกิจกรรมเพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนน) สงกรำนต/์ปีใหม่
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วันที่ 29 ธันวำคม 2565 ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงรำย รณรงค์ประชำสัมพันธ์ (มอบน้ ำดื่ม) 
จ ำนวนd1,440 ขวด พร้อมเครื่องดื่มอุปโภค บริโภค สนับสนุนโดยชมรมประกันวินำศภัยจังหวัด
เชียงรำย และบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน) สำขำเชียงรำย ให้แก่ ศูนย์ปฏิบัติกำร
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนช่วงเทศกำลปีใหม่ 2566 และประชำสัมพันธ์กำรประกันภัย พ.ร.บ. 
กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มปีใหม่ เที่ยวไทย ปลอดภัย (ไมโครอินชัวรันส์) และกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย
ที่อยู่อำศัย ปีใหม่สุขใจบ้ำนปลอดภัย (ไมโครอินชัวรันส์) ณ พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติกำรป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทำงถนนช่วงเทศกำลปีใหม่ พ.ศ. 2566 จังหวัดเชียงรำย กิจกรรมเนื่องในวันป้องกัน
อุบัติภัยแห่งชำติ ประจ ำปี 2565 และกำรรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงรำย
(เข้ำร่วมกิจกรรมเพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนน) สงกรำนต/์ปีใหม่
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วันที่ 29 ธันวำคม 2565 ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงรำย ลงพ้ืนที่หน่วยบริกำรต ำรวจทำงหลวงจังหวัด
เชียงรำย มอบน้ ำดื่ม และเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่จุดตรวจบ้ำนห้วยส้ำนยำว พร้อมทั้งได้ประชำสัมพันธ์
บทบำทภำรกิจของส ำนักงำน คปภ. ประกันภัยรถภำคบังคับ (พ.ร.บ.) และประชำสัมพันธ์กรมธรรม์
ประกันภัยกลุ่ม ปีใหม่ เที่ยวไทยปลอดภัย และกรมธรรม์ประกันภัยที่อยู่อำศัย ปีใหม่สุขใจบ้ำนปลอดภัย 
ณ จุดตรวจบ้ำนห้วยส้ำนยำว,กจุดตรวจเทศบำลต ำบลดงมะดะ, จุดตรวจองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโป่งแพร่ 
จังหวัดเชียงรำย 

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงรำย
กิจกรรมเผยแพร่ควำมรู้ประกันภัยผ่ำนสื่อต่ำงๆ ในส่วนภูมภิำค

(เข้ำร่วมกิจกรรมเพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนน) สงกรำนต/์ปีใหม่
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วันที่ 21 ธันวำคม 2565 ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดพะเยำ ร่วมจัดบูธกิจกรรม ( KickdOffd)กกำรรณรงค์
สวมหมวกกันนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนน ช่วงเทศกำล
ปีใหม่ 2566 จังหวัดพะเยำ วันป้องกันอุบัติภัยแห่งชำติ ประจ ำปี 2565 กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำไฟป่ำ
หมอกควันและฝุ่นละอองขนำดเล็ก ภัยแล้ง และกำรปล่อยขบวนรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนน 
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม จ ำนวน 500 คน

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดพะเยำ
(เข้ำร่วมกิจกรรมเพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนน) สงกรำนต/์ปีใหม่
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วันที่ 29 ธันวำคม 2565  ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดพะเยำ ร่วมกับที่ว่ำกำรอ ำเภอเชียงม่วน กิจกรรม (KickdOff) 
กำรรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนช่วงเทศกำล
ปีใหม่ 2566 อ ำเภอเชียงม่วน วันป้องกันอุบตัิเหตแุหง่ชำติ ประจ ำปี 2565 กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำไฟป่ำหมอก
ควันและฝุ่นละอองขนำดเล็กและภัยแล้ง พร้อมทั้งร่วมพิธีปล่อยแถวกวำดล้ำงอำชญำกรรม และรักษำควำมสงบ
เรียบร้อยในช่วงเทศกำล “ส่งท้ำยปีเก่ำ ต้อนรับปีใหม่ 2566”

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดพะเยำ
(เข้ำร่วมกิจกรรมเพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนน) สงกรำนต/์ปีใหม่
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วันที่ 26 ธันวำคม 2565 ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดล ำปำง ร่วมกับบริษัทประกันภัยในพ้ืนที่จังหวัดล ำปำง 
สนับสนุนสิ่งของเครื่องดื่มอุปโภค บริโภค ให้กับศูนย์ปฏิบัติกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนน ช่วงเทศกำล
ปีใหม่ 2566 ณ บริเวณห้องโถงด้ำนหลังศำลำกลำง ชั้น 1 อำคำรศำลำกลำงจังหวัดล ำปำง

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดล ำปำง
เข้ำร่วมกิจกรรมเพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัตเิหตทุำงถนน) สงกรำนต์/ปีใหม่
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วันที่ 29 ธันวำคม 2565 – 30 ธันวำคม 2565 ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดล ำปำง ร่วมพิธีเปิดจุดตรวจ
ควำมพร้อมของส ำนักงำนขนส่งจังหวัดล ำปำง และลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ/ด่ำนตรวจร่วม และ
กำรปฏิบัติงำนของศูนย์ปฏิบัติกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนช่วงเทศกำลปีใหม่ 2565
ระดับอ ำเภอ และมอบเครื่องดื่มอุปโภค

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดล ำปำง
(เข้ำร่วมกิจกรรมเพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนน) สงกรำนต/์ปีใหม่
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วันที่ 29 ธันวำคม 2565 –ก30 ธันวำคม 2565 ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแพร่ ออกตรวจเยี่ยม
จุดตรวจเทศกำลปีใหม่ 2566 ณ ด่ำนตรวจร้องเข็ม จังหวัดแพร่

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแพร่
(เข้ำร่วมกิจกรรมเพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนน) สงกรำนต/์ปีใหม่
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วันที่ 21 ธันวำคม 2565 ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดน่ำน ร่วมกับบริษัทประกันภัยในพ้ืนที่จังหวัดน่ำน 
มอบน้ ำดื่ม เครื่องดื่ม จ ำนวน 360 ขวด ให้แก่ ศูนย์ปฏิบัติกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนน
ช่วงเทศกำลปีใหม่ 2566

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดน่ำน
(เข้ำร่วมกิจกรรมเพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนน) สงกรำนต/์ปีใหม่
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วันที่ 30 ธันวำคม 2565 ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดน่ำน ลงพ้ืนที่มอบน้ ำดื่ม และประชำสัมพันธ์บทบำท
ภำรกิจของส ำนักงำน คปภ. กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มปีใหม่ เที่ยวไทยปลอดภัย (ไมโครอินชัวรันส์) และ
กรมธรรม์ประกันภัยที่อยู่อำศัย ปีไหมสุขใจบ้ำนปลอดภัย (ไมโครอินชัวรันส์) สงกรำนต์สุขใจ ให้แก่ 
เจ้ำหน้ำที่ประจ ำจุดตรวจ

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดน่ำน
(เข้ำร่วมกิจกรรมเพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนน) สงกรำนต/์ปีใหม่
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วันที่ 21 ธันวำคม 2565 ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดสุโขทัย ร่วมกับสมำคมประกันชีวิต และชมรมประกันวินำศ
ภัยจังหวัดสุโขทัย ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนช่วงเทศกำลปีใหม่ 2566 และ
ปล่อยขบวนรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนช่วงเทศกำลปีใหม่ และ kickdoff กำรสวมหมวกนิรภัย 
100 เปอร์ เซนต์ พร้อมมอบน้ ำดื่ม เครื่องอุปโภคบริโภค เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนช่วงเทศกำลปีใหม่ 
ตำมจุดตรวจอ ำเภอต่ำงๆ ในพ้ืนที่จังหวัดสุโขทัย ณ บริเวณหน้ำเทศบำลเมืองธำนี อ ำเภอเมืองสุโขทัย 
จังหวัดสุโขทัย

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดสุโขทัย
เข้ำร่วมกิจกรรมเพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัตเิหตทุำงถนน) สงกรำนต์/ปีใหม่
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วันที่ 27 ธันวำคม 2565 ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดสุโขทัย ร่วมกับส ำนักงำนสวัดิกำรและคุ้มครอง
แรงงำนจังหวัดสุโขทัย จัดกิจกรรมประชำสัมพันธ์รณรงค์ส่งเสริมกำรป้องกันอุบัติเหตุทำงถนนแก่
สถำนประกอบกำรกิจกำรในจังหวัดสุโขทัย ในช่วงเทศกำลปีใหม่ 2566 และแนะน ำหน่วยงำน คปภ. 
พร้อมบรรยำยให้ควำมรู้ด้ำนประกันภัยรถภำคบังคับ (พ.ร.บ.) และบทบำทหน้ำที่ของกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย ประชำสัมพันธ์กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่ม ปีใหม่ เที่ยวไทย ปลอดภัย และประกันอัคคีภัย
บ้ำนที่อยู่อำศัย ปีใหม่ สุขใจ บ้ำนปลอดภัย รวมถึงรณรงค์ให้ประชำชนสวมหมวกนิรภัย 100% 
ณ บริษัท สยำมเทคนิคคอนกรีต จ ำกัด (มหำชน) และ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ำกัด (มหำชน)

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดสุโขทัย
เข้ำร่วมกิจกรรมเพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัตเิหตทุำงถนน) สงกรำนต์/ปีใหม่
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วันที่ 29 ธันวำคม 2565 ถึงวันที่ 30 ธันวำคม 2565 ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดสุโขทัย ออกตรวจ
เยี่ยมจุดตรวจเทศกำลปีใหม่ 2566 มอบสิ่งของให้กับจุดตรวจ อ ำเภอคีรีมำศ และอ ำเภอบ้ำน
ด่ำนลำนหอย และอ ำเภอทุ่งเสลีย่ม จังหวัดสุโขทัย จ ำนวน 5 จุด

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดสุโขทัย
เข้ำร่วมกิจกรรมเพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัตเิหตทุำงถนน) สงกรำนต์/ปีใหม่
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วันที่ 21 ธันวำคม 2565 ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับสมำคมประกันชีวิตและที่ปรึกษำ
กำรเงินจังหวัดอุตรดิตถ์ และชมรมประกันวินำศภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติกำรป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทำงถนนช่วงเทศกำลปีใหม่ 2566 จังหวัดอุตรดิตถ์ และปล่อยขบวนรณรงค์ป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทำงถนนช่วงเทศกำลปีใหม่ และ kick off กำรสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซนต์ พร้อมมอบ
น้ ำดื่ม เครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนช่วงเทศกำลปีใหม่ ตำมจุดตรวจอ ำเภอต่ำงๆ 
ในพ้ืนที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ณ บริเวณหน้ำอนุสำวรีย์พระยำพิชัยดำบหัก ถนนประชำนิมิตร อ ำเภอเมือง 
จังหวัดอุตรดิตถ์

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์
เข้ำร่วมกิจกรรมเพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัตเิหตทุำงถนน) สงกรำนต์/ปีใหม่
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วันที่ 27 ธันวำคม 2565 นำยณัฐจักร ไชยวุฒิจักร ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่อำวุโส ส ำนักงำน คปภ. เข้ำร่วมกิจกรรม
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนช่วงเทศกำลปีใหม่ 2566 จัดกิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์ ตีเส้นจรำจรและ
ทำงม้ำลำยร่วมกับ ส ำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดตำก สำขำแม่สอด และสถำนีต ำรวจภูธรแม่สอด ประชำสัมพันธ์
กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มปีใหม่ เที่ยวไทยปลอดภัย (ไมโครอินชัวรันส์) และกรมธรรม์ประกันภัยอัคคีภัย
ที่อยู่อำศัยปีใหม่ สุขใจ บ้ำนปลอดภัย ให้แก่ ผู้ถูกคุมประพฤติและเจ้ำหน้ำที่ ณ บริเวณหน้ำสถำนีต ำรวจภูธร
แม่สอด อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดตำก
(เข้ำร่วมกิจกรรมเพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนน) สงกรำนต/์ปีใหม่
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วันที่ 29 ธันวำคม 2565 นำงสำวสิภัทภรณ์ ชูกรณ์ ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน คปภ. จังหวัดตำก ร่วมกับ
ชมรมประกันภัยจังหวัดตำก มอบน้ ำดื่มให้แก่จุดตรวจอำชญำกรรมและยำเสพติด ต ำรวจภูธรภำค 6 ต ำบลแม่ท้อ 
อ ำเภอเมืองตำก จังหวัดตำก

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดตำก
(เข้ำร่วมกิจกรรมเพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนน) สงกรำนต/์ปีใหม่
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วันที่ 29 ธันวำคม 2565 ถึง 30 ธันวำคม 2565 ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดตำก ร่วมกับชมรมประกันภัย
จังหวัดตำก เข้ำร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนช่วงเทศกำลปีใหม่ 2566 และ
กิจกรรมขบวนรณรงค์ส่งเสริมกำรสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ พร้อมทั้งมอบน้ ำดื่ม และของสนับสนุนแก่
จุดตรวจ/จุดบริกำร ที่ปฏิบัติงำนในช่วงเทศกำลปีใหม่ 2566 บริเวณหน้ำศำลำกลำงจังหวัดตำก ถนนพหลโยธิน 
อ ำเภอเมืองตำก จังหวัดตำก

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดตำก
(เข้ำร่วมกิจกรรมเพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนน) สงกรำนต/์ปีใหม่

60



วันที่ 5 ธันวำคม 2565 ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับศูนย์อ ำนวยควำมปลอดภัยทำงถนนจังหวัด
แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนน กิจกรรมรณรงค์ประชำสัมพันธ์ อ ำนวยควำมสะดวกแก่
นักท่องเที่ยว ห้วงฤดูกำรท่องเที่ยวและเทศกำลส ำคัญ สืบเนื่องจำก โค้ง "บ้ำนทบศอก" ซึ่งเป็นจุดเกิดอุบัติเหตุซ้ ำซำก 
และร่วมบูรณำกำรอ ำนวยควำมสะดวกจุดพักรถอุทยำนแห่งชำติ ถ้ ำปลำ - น้ ำตกผำเสื่อ ในห้วงฤดูกำลท่องเที่ยวและ
เทศกำลส ำคัญ เพ่ือเป็นกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนในจุดดังกล่ำว และเป็นกำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้กับ
นักท่องเที่ยวที่จะเดินทำงเข้ำมำท่องเที่ยวในจังหวัดแม่ฮ่องสอน และในโอกำศนี้ได้ประชำสัมพันธ์บทบำทหน้ำที่ 
ส ำนักงำน คปภ. และกำรประกันภัยรถภำคบังคับ (พ.ร.บ.) ณ ที่ท ำกำรอุทยำนน้ ำตกผำเสื่อ ต ำบลหมอกจ ำแป่ 
อ ำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เข้ำร่วมกิจกรรมเพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัตเิหตุทำงถนน) สงกรำนต/์ปีใหม่
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วันที่ 12 ธันวำคม 2565 ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับศูนย์อ ำนวยกำรควำมปลอดภัย
ทำงถนนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมรณรงค์ ประชำสัมพันธ์ อ ำนวยควำมสะดวกแก่นักท่องเที่ยว 
ห้วงฤดูกำลท่องเที่ยวและเทศกำลส ำคัญ เพ่ือให้เพ่ิมควำมระมัดระวังในกำรใช้รถใช้ถนน ณ จุดตรวจแม่ปิง 
ถนนทำงหลวงหมำยเลข 1095 ต ำบลแม่ฮี้ อ ำเภอปำย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจุดตรวจถ้ ำผำมอญ 
ต ำบลสบป่อง อ ำเภอปำงมะผ้ำ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เข้ำร่วมกิจกรรมเพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัตเิหตุทำงถนน) สงกรำนต/์ปีใหม่
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วันที่ 21 ธันวำคม 2565 นำยจรัส คะละภู ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมลงนำม
บันทึกข้อตกลง (MOU : Memorandum of Understanding) กิจกรรมกำรรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ 
ระหว่ำงศูนย์อ ำนวยกำรควำมปลอดภัยทำงถนนจังหวัดแม่ฮ่องสอน กับหน่วยงำนภำคีเครือข่ำยในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
พร้อมนี้ได้จัดบูธรณรงค์ประชำสัมพันธ์ บทบำทภำรกิจส ำนักงำน คปภ. และกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มปีใหม่ 
เที่ยวไทยปลอดภัย(ไมโครอินชัวรันส์) และกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยที่อยู่อำศัย ปีใหม่สุขใจ บ้ำน ปลอดภัย
(ไมโครอินชัวรันส์) ให้แก่ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมดังกล่ำว ณ ศำลำประชำคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เข้ำร่วมกิจกรรมเพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัตเิหตทุำงถนน) สงกรำนต์/ปีใหม่
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วันที่ 26 ธันวำคม 2565 ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทำงถนนช่วงเทศกำลปีใหม่ 2566 จังหวัดแม่ฮ่องสอน และกิจกรรมวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชำติ 2565 พร้อมทั้งได้
ร่วมกับบริษัทประกันภัยในจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบน้ ำดื่ม เครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ ศูนย์ปฏิบัติกำรป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทำงถนนจังหวัดแม่ฮ่องสอน และจัดบูธรณรงค์ประชำสัมพันธ์กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มปีใหม่เที่ยวไทย
ปลอดภัย (ไมโครอินชัวรันส์) และกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยที่อยู่อำศัย ปีใหม่สุขใจ บ้ำนปลอดภัย (ไมโครอินชัวรันส์) 
ณ บริเวณหน้ำศำลำกลำง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เข้ำร่วมกิจกรรมเพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัตเิหตทุำงถนน) สงกรำนต์/ปีใหม่
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วันที่ 29 ธันวำคม 2565 นำยจรัส  คะละภู ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแม่ฮ่องสอน ออกตรวจเยี่ยม
จุดตรวจเทศกำลปีใหม่ 2566 ร่วมกับคณะ ตรวจเยี่ยมจ ำนวน 6 จุด พร้อมมอบสิ่งของ น้ ำดื่ม เครื่องดื่มชูก ำลัง กำแฟ 
ให้กับจุดตรวจ ที่ 1 คือ จุดตรวจสำมแยกป้อมต ำรวจ อ ำเภอขุนยวม, จุดตรวจหน้ำวัดม่วยต่อ, จุดตรวจหนองแห้ง 
อ ำเภอขุนยวม, จุดตรวจพักรถหนองปลำก่อ อ ำเภอขุนยวม, จุดตรวจแม่ลำหลวง อ ำเภอแม่ลำน้อย และจุดตรวจ
ทุ่งสำรภี อ ำเภอแม่ลำน้อย

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เข้ำร่วมกิจกรรมเพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัตเิหตทุำงถนน) สงกรำนต์/ปีใหม่
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วันที่ 21 ธันวำคม 2565 นำงสำวอำรีรัตน์ พรหมมหำวัน ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่ช ำนำญกำร ส ำนักงำน คปภ.
จังหวัดเชียงใหม่ บรรยำยให้ควำมรู้ด้ำนกำรประกันภัย ในหัวข้อเรื่อง กำรประกันภัยรถภำคบังคับ (พ.ร.บ.),
ประกันภัยภำคสมัครใจ, บทบำทหน้ำที่ส ำนักงำน คปภ., ประชำสัมพันธ์กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มปีใหม่
เที่ยวไทยปลอดภัย (ไมโครอินชัวรันส์) และกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยที่อยู่อำศัยปีใหม่สุขใจบ้ำนปลอดภัย
(ไมโครอินชัวรันส์) ให้กับผู้เข้ำขอรับใบอนุญำตขับขี่ จ ำนวน 50 คน ณ ส ำนักงำนขนส่งอ ำเภอแม่แตง 
จังหวัดเชียงใหม่

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ) 

(บรรยำยให้ควำมรู้ด้ำนกำรประกนัภัยกรมกำรขนสง่ทำงบก)
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วันที่ 19 ธันวำคม 2565 นำยวิษณุ อังกุรนำค ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่อำวุโส ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดสุโขทัย 
บรรยำยให้ควำมรู้ด้ำนกำรประกันภัย ในหัวข้อเรื่อง กำรประกันภัยรถภำคบังคับ (พ.ร.บ.) ให้แก่ ผู้มำขอรับ
ใบขับขี่  ผู้เข้ำรับกำรอบรม จ ำนวน 50 คน

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดสุโขทัย
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ) 

(บรรยำยให้ควำมรู้ด้ำนกำรประกนัภัยกรมกำรขนสง่ทำงบก)
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วันที่ 21 ธันวำคม 2565 นำยพัลลภ ศรีใจทุ่ง ต ำแหน่ง ผู้เชี่ยวชำญส ำนักงำน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์  
บรรยำยให้ควำมรู้ด้ำนประกันภัย ในหัวข้อเรื่อง แนะน ำบทบำทหน้ำที่ส ำนักงำน คปภ., กำรประกันภัยรถ
ภำคบังคับ  (พ.ร .บ . ) , ประชำสัมพันธ์กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่ ม  ปี ใหม่  เที่ ยว ไทย ปลอดภัย 
(ไมโครอินชัวรันส์) และกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยท่ีอยู่อำศัย ปีใหม่สุขใจ บ้ำนปลอดภัย ให้แก่ ผู้เข้ำรับกำร
อบรมเพ่ือขอรับใบอนุญำตขับขี่ จ ำนวน 6 คน ณ ห้องประชุมส ำนักงำนขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ ชั้น 4 
อ ำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ) 

(บรรยำยให้ควำมรู้ด้ำนกำรประกนัภัยกรมกำรขนสง่ทำงบก)
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วันที่ 8 ธันวำคม 2565 ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดล ำปำง เข้ำร่วมกิจกรรมออกบูธให้ควำมรู้ด้ำนกำรประกันภัย 
ทั้งนี้ได้ให้ค ำแนะน ำและปรึกษำด้ำนกำรประกันภัย แนะน ำบทบำทหน้ำที่ส ำนักงำน คปภ. ตำมโครงกำรจังหวัด
เคลื่อนที่ ประจ ำปีงบประมำณ 2566 (บ ำบัดทุกข์ บ ำรุงสุข) ณ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลร่องเคำะ หมู่ 9
ต ำบลร่องเคำะ อ ำเภอวังเหนือ จังหวัดล ำปำง

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดล ำปำง
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ)

(จังหวัดเคลื่อนที่)
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ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดน่ำน
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ)

(จังหวัดเคลื่อนที่)

วันที่ 7 ธันวำคม 256๕ ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดน่ำน ร่วมกิจกรรมโครงกำร “หน่วยบ ำบัดทุกข์ 
บ ำรุงสุข สร้ำงร้อยยิ้มให้ประชำชน” โดยออกบูธคลินิกประกันภัย บริกำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำ และ
ให้ควำมรู้ด้ำนกำรประกันภัยให้แก่ประชำชนทั่ ว ไปในพ้ืนที่อ ำเภอบ้ำนหลวง จั งหวัดน่ำน 
จ ำนวนผู้เข้ำร่วมงำน 200 คน ผู้รับบริกำรจ ำนวน 71 คน ณ ที่ว่ำกำรอ ำเภอบ้ำนหลวง อ ำเภอ
บ้ำนหลวง จังหวัดน่ำน 
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71

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดน่ำน
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ)

(จังหวัดเคลื่อนที่)

วันที่ 29 ธันวำคม 2565 ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดน่ำน ร่วมกิจกรรมโครงกำร “หน่วยบ ำบัดทุกข์ 
บ ำรุงสุข สร้ำงร้อยยิ้มให้ประชำชน” โดยออกบูธคลินิกประกันภัย บริกำรให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ และ
ให้ควำมรู้ด้ำนกำรประกันภัยให้แก่ประชำชนทั่วไปในพ้ืนที่อ ำเภอภูเพียง จังหวัดน่ำน จ ำนวนผู้เข้ำร่วมงำน 
จ ำนวน 320 คน และผู้รับบริกำร จ ำนวน 69 คน ณ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำน้ำว บ้ำนท่ำน้ำว 
หมู่ที่ 2 ต ำบลท่ำน้ำวอ ำเภอภูเพียง จังหวัดน่ำน



วันที่ 26 ธันวำคม 2565 ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์ ออกบูธประชำสัมพันธ์ด้ำนกำรประกันภัย 
ให้ค ำแนะน ำปรึกษำด้ำนกำรประกันภัย ตำมโครงกำร "ออกหน่วย บ ำบัดทุกข์ บ ำรุงสุข สร้ำงรอยยิ้มให้
ประชำชนจังหวัดอุตรดิตถ์" ประจ ำเดือน ธันวำคม 2565 ณ โรงเรียนป่ำกั้งวิทยำ หมู่ที่ 5 ต ำบลท่ำแฝก 
อ ำเภอน้ ำปำด จังหวัดอุตรดิตถ์

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ)

(จังหวัดเคลื่อนที่)
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วันที่ 15 ธันวำคม 2565 ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมจัดนิทรรศกำรในวันโลกร ำลึกถึงผู้สูญเสีย
จำกอุบัติเหตุทำงถนนประจ ำปี 2565 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อำคำรอ ำนวยกำร ศำลำกลำงจังหวัด
เชียงใหม่

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ)

(จัดบูธประชำสัมพันธ์)
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วันที่ 15 ธันวำคม 2565 ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงรำย ร่วมจัดบูธกิจกรรมตำมโครงกำรเคลือนที่ใน
พระรำชำนุเครำะห์ สมเด็จพระบรมโอรสำธิรำชฯ สยำมมกุฎรำชกุมำร ครั้งที่ 1 ประจ ำปีงบประมำณ 2566
ณ บริเวณหอประชุมหมู่บ้ำนหมู่ที่ 18 ต ำบลไม้ยำ อ ำเภอพญำเม็งรำย จังหวัดเชียงรำย ผู้เข้ำร่วมงำน 
จ ำนวน 300 คน 

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงรำย
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ)

(จัดบูธประชำสัมพันธ์)
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วันที่ 29 ธันวำคม 2565 ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดพะเยำ ร่วมจัดบูธกิจกรรมงำน “วันคนพิกำรสำกลจังหวัดพะเยำ” 
กำรปฏิรูปสู่กำรพัฒนำเพื่อคนทั้งมวล พลังนวัตกรรมสู่โลกที่เข้ำถึงได้และเป็นธรรม ปี 2565 ณ อำคำรปฏิบัติธรรม 
วัดศรีโคมค ำ พระอำรำมหลวง อ ำเภอเมืองพะเยำ จังหวัดพะเยำ ผู้เข้ำร่วมงำน 550 คน

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดพะเยำ
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ)

(จัดบูธประชำสัมพันธ์)
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วันที่ 24 ธันวำคม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดล ำปำง เข้ำร่วมออกบูธในกิจกรรมงำนฤดูหนำวและของดีนครล ำปำง  
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรด้ำนกำรประกันภัย ประชำสัมพันธ์บทบำทหน้ำที่ของหน่วยงำน รวมถึงประชำสัมพันธ์
กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มปีใหม่เที่ยวไทยปลอดภัย (ไมโครอินชัวรันส์) และกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยที่อยู่อำศัย
ปีใหม่สุขใจบ้ำนปลอดภัย (ไมโครอินชัวรันส์) ณ มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดล ำปำง
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ)

(จัดบูธประชำสัมพันธ์)
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วันที่ 3 ธันวำคม 2565 นำยอนุชิต บุญเรือง ต ำแหน่ง นักวิชำกำรประกันภัย ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่ 
บรรยำยให้ควำมรู้ด้ำนประกันภัย ในหัวข้อเรื่อง แนะน ำหน่วยงำน คปภ., กำรประกันภัยรถภำคบังคับ (พ.ร.บ.) 
และบทบำทหน้ำที่ของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ให้แก่ผู้เข้ำรับกำรอบรม ในโครงกำรส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
เขียงใหม่ สำขำอ ำเภอแม่แตง เคลื่อนที่ เพ่ิมควำมปลอดภัยในกำรใช้รถใช้ถนน ประจ ำปีงบประมำณ 2565 ใน
เขตเมือง เขตชุมชน หรือพ้ืนที่ห่ำงไกล ผู้เข้ำอบรม จ ำนวน 70 คน ณ อบต.ป่ำแป๋ ต ำบลป่ำแป๋ อ ำเภอแม่แตง 
จังหวัดเชียงใหม่

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ)

(บรรยำยให้ควำมรู้แก่กลุ่มบุคคลตำ่งๆ)
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วันที่ 15 ธันวำคม 2565 นำงกำญจนำภรณ์ หำญประกอบสุข ต ำแหน่ง ผู้เชี่ยวชำญ ส ำนักงำน คปภ.
จังหวัดเชียงใหม่ บรรยำยให้ควำมรู้ด้ำนประกันภัย ในหัวข้อเรื่อง บทบำทหน้ำที่ของส ำนักงำน คปภ.,
ประกันภัยรถภำคบังคับ และประกันภัยภำครถสมัครใจ ให้แก่ผู้น ำชุมชน จ ำนวน 50 คน ณ ห้องประชุม
เทศบำลต ำบลเชียงดำว อ ำเภอเชียงดำว จังหวัดเชียงใหม่

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ)

(บรรยำยให้ควำมรู้แก่กลุ่มบุคคลตำ่งๆ)
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วันที่ 27 ธันวำคม 2565 นำงกำญจนำภรณ์ หำญประกอบสุข ต ำแหน่ง ผู้เชี่ยวชำญ ส ำนักงำน คปภ. 
จังหวัดเชียงใหม่ บรรยำยให้ควำมรู้ด้ำนประกันภัย ในหัวข้อเรื่อง กำรประกันภัยรถภำคบังคับ (พ.ร.บ.),
กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยที่อยู่อำศัยปีใหม่ สุขใจ บ้ำนปลอดภัย และกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มปีใหม่ 
เที่ยวไทยปลอดภัย (ไมโครอินชัวรันส์) ให้แก่ ผู้ถูกคุมประพฤติ จ ำนวน 65 คน ณ ศูนย์ฝึกขับขี่
ปลอดภัยฮอนด้ำ เชียงใหม่ ต ำบลสันปูเลย อ ำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ)

(บรรยำยให้ควำมรู้แก่กลุ่มบุคคลตำ่งๆ)
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วันที่ 6 ธันวำคม 2565 ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงรำย บรรยำยให้ควำมรู้ด้ำนกำรประกันภัย 
ในหัวข้อเรื่อง แนะน ำหน่วยงำน คปภ., ให้ควำมรู้ด้ำนกำรประกันภัยรถภำคบังคับ (พ.ร.บ.) และบทบำท
หน้ำที่ของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ให้แก่ ประชำชนทั่วไป ในโครงกำรกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
ไฟป่ำหมอกควันและฝุ่นละอองอย่ำงสร้ำงสรรค ์ผู้เข้ำรับกำรอบรม จ ำนวน 40 คน ณ ห้องประชุมองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลโป่งผำ อ ำเภอแม่สำย จังหวัดเชียงรำย

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงรำย
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ)

(บรรยำยให้ควำมรู้แก่กลุ่มบุคคลตำ่งๆ)
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วันที่ 7 ธันวำคม 2565 ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงรำย บรรยำยให้ควำมรู้ด้ำนกำรประกันภัย ในหัวข้อ
เรื่อง กำรประกันอัคคีภัย, ประกันภัยรถภำคบังคับ (พ.ร.บ.) และบทบำทหน้ำที่ของกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย ให้แก่ ผู้น ำชุมชนในโครงกำรกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำไฟป่ำหมอกควันและฝุ่นละออง
อย่ำงสร้ำงสรรค์ ผู้เข้ำรับกำรอบรม จ ำนวน 50 คน ณ วิสำหกิจชุมชนแม่ฟ้ำหลวงพัฒนำ อ ำเภอ
แม่ฟ้ำหลวง จังหวัดเชียงรำย

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงรำย
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ)

(บรรยำยให้ควำมรู้แก่กลุ่มบุคคลตำ่งๆ)
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วันที่ 13 ธันวำคม 2565 ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียง รำยบรรยำยให้ควำมรู้ด้ำนกำรประกันภัย ใน
หัวข้อเรื่อง หัวข้อกำรบรรยำย กำรประกันอัคคีภัย ประกันภัย พ.ร.บ. และบทบำทหน้ำที่ของกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัย ให้แก่ ประชำชนทั่วไปในโครงกำรกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำไฟป่ำหมอกควันและ
ฝุ่นละอองอย่ำงสร้ำงสรรค์ ผู้เข้ำรับกำรอบรม จ ำนวน 232 คน ณ หอประชุมโรงเรียนห้วยสักวิทยำคม 
อ ำเภอเมือง จังหวัดเชียงรำย

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงรำย
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ)

(บรรยำยให้ควำมรู้แก่กลุ่มบุคคลตำ่งๆ)
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วันที่ 14 ธันวำคม 2565 ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงรำย บรรยำยให้ควำมรู้ด้ำนกำรประกันภัย 
ในหัวข้อเรื่อง กำรประกันอัคคีภัย , ประกันภัยรถภำคบังคับ (พ.ร.บ.) และบทบำทหน้ำที่ของกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัย ให้แก่ ประชำชนทั่วไปในโครงกำรกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำไฟป่ำหมอกควันและ
ฝุ่นละอองอย่ำงสร้ำงสรรค์ ผู้ เข้ำรับกำรอบรม จ ำนวน 101 คน ณ ห้องประชุมเทศบำลต ำบล
ห้วยซ้อ อ ำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรำย

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงรำย
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ)

(บรรยำยให้ควำมรู้แก่กลุ่มบุคคลตำ่งๆ)
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วันที่ 14 ธันวำคม 2565 ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงรำย ได้รับเชิญเข้ำร่วมประชำสัมพันธ์บทบำท
หน้ำที่ของส ำนักงำน คปภ. รวมถึงชี้ให้เห็นประโยชน์ของกำรท ำประกันภัยรถภำคบังคับ (พ.ร.บ.)
ของรถจักรยำนยนต์เก่ำ และรถใช้เพ่ือกำรเกษตร ในกำรประชุมคณะกรรมกำรเครือข่ำย ศพก .ระดับ
จังหวัด ครั้งที่ 1 โครงกำรศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร ปี 2566  ผู้เข้ำประชุม
รวม 60 คน ณ โรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท ต ำบลริมกก อ ำเภอเมืองเชียงรำย 

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงรำย
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ)

(บรรยำยให้ควำมรู้แก่กลุ่มบุคคลตำ่งๆ)
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วันที่ 15 ธันวำคม 2565 ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงรำย บรรยำยให้ควำมรู้ด้ำนกำรประกันภัย 
ในหัวข้อเรื่อง กำรประกันอัคคีภัย ประกันภัย พ.ร.บ. และบทบำทหน้ำที่ของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 
ให้แก่ ประชำชนทั่วไปในโครงกำรกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำไฟป่ำหมอกควันและฝุ่นละออง
อย่ำงสร้ำงสรรค์ ผู้เข้ำรับกำรอบรม จ ำนวน 100 คน ณ หอประชุมที่ว่ำกำรอ ำเภอเทิง อ ำเภอเทิง
จังหวัดเชียงรำย

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงรำย
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ)

(บรรยำยให้ควำมรู้แก่กลุ่มบุคคลตำ่งๆ)
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วันที่ 20 ธันวำคม 2565 – 27 ธันวำคม 2565 ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงรำย บรรยำยให้ควำมรู้
ด้ำนกำรประกันภัย ในหัวข้อเรื่อง กำรประกันอัคคีภัย , ประกันภัยรถภำคบังคับ (พ.ร.บ.) และบทบำท
หน้ำที่ของกองทนุทดแทนผู้ประสบภัย ให้แก่ ประชำชนทั่วไปในโครงกำรกำรปอ้งกันและแก้ไขปัญหำไฟป่ำ
หมอกควันและฝุ่นละอองอย่ำงสร้ำงสรรค์ ผู้เข้ำรับกำรอบรม จ ำนวน 470 คน ณ หอประชุมโรงเรียน
เทศบำลบ้ำนแซว อ ำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงรำย

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงรำย
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ)

(บรรยำยให้ควำมรู้แก่กลุ่มบุคคลตำ่งๆ)
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วันที่ 5 ธันวำคม 2565 ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดพะเยำ ร่วมกับสถำนีต ำรวจทำงหลวง 5 กองก ำกับกำร 5 
กองบังคับกำรต ำรวจทำงหลวง จัดโครงกำร "จิตอำสำ เสริมสร้ำงพลังชุมชนสองข้ำงทำงหลวงเปลี่ยนไฟท้ำย
รถจักรยำนยนต์ฟรี" โดยบรรยำยควำมรู้ด้ำนกำรประกันภัย ในหัวข้อเรื่อง กำรประกันภัยรถภำคบังคับ 
(พ.ร.บ.) และบทบำทหน้ำที่ของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ให้กับผู้น ำชุมชนและประชำชนทั่วไป 
จ ำนวน 50 คน ณ ที่ท ำกำรผู้ใหญ่บ้ำน หมู่ 3 บ้ำนร่องค ำหลวง ต ำบลแม่นำเรือ อ ำเภอเมือง จังหวัดพะเยำ

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดพะเยำ
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ)

(บรรยำยให้ควำมรู้แก่กลุ่มบุคคลตำ่งๆ)
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วันที่  6 ธันวำคม 2565 ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดพะเยำ ร่วมบูรณำกำรกับก ำนันต ำบลบ้ำนถ้ ำ อ ำเภอ
ดอกค ำใต้ จังหวัดพะเยำ บรรยำยควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภัย ในหัวข้อเรื่อง บทบำทภำรกิจหลักของส ำนักงำน คปภ.,
กำรประกันภัยรถภำคบังคับ (พ.ร.บ.) และบทหน้ำที่ของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจำกรถ ให้แก่กลุ่มผู้สูงอำยุและ
ประชำชนทั่วไป จ ำนวน 50 คน ณ วัดศรปันต้น ต ำบลคือเวียง อ ำเภอดอกค ำใต้ จังหวัดพะเยำ

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดพะเยำ
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ)

(บรรยำยให้ควำมรู้แก่กลุ่มบุคคลตำ่งๆ)
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วันที่ 22 ธันวำคม 2565 นำงพัชรำ สุภำวรรณ์ ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน คปภ. จังหวัดพะเยำ                   
ร่วมเป็นวิทยำกรให้กับส ำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดพะเยำ บรรยำยควำมรู้ด้ำนกำรประกันภัย ในหัวข้อเรื่อง 
บทบำทหน้ำที่และภำรกิจหลักของส ำนักงำน คปภ., กำรประกันภัยรถภำคบังคับ (พ.ร.บ.) และประชำสัมพันธ์
กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่ม ปีใหม่ เที่ยวไทยปลอดภัย และกรมธรรม์ประกันภัยที่อยู่อำศัย ปีใหม่สุขใจ
บ้ำนปลอดภัย ให้แก่กลุ่มผู้ถูกคุมควำมประพฤติ จ ำนวน 60 คน ณ ห้องประชุมอำคำรบูรณำกำรกระทรวง
ยุติธรรม ต ำบลบ้ำนต๊ ำ อ ำเภอเมือง จังหวัดพะเยำ

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดพะเยำ
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ)

(บรรยำยให้ควำมรู้แก่กลุ่มบุคคลตำ่งๆ)
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วันที่ 28 ธันวำคม 2565 นำงพัชรำ สุภำวรรณ์ ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน คปภ. จังหวัดพะเยำ ร่วมกับ
คณะผู้บริหำรกำรคลังประจ ำจังหวัดพะเยำ ร่วมงำนโครงกำรอบรมฟ้ืนฟูลูกค้ำปรับปรุงโครงสร้ำงหนี้และ
หนี้นอกระบบ ในโอกำสนี้ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดพะเยำ ได้ประชำสัมพันธ์บทบำทภำรกิจของส ำนักงำน คปภ. 
พร้อมทั้งประชำสัมพันธ์กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่ม ปีใหม่ เที่ยวไทยปลอดภัย และกรมธรรม์ประกันภัยที่อยู่อำศัย 
ปีใหม่สุขใจบ้ำนปลอดภัย ผู้เข้ำร่วมจ ำนวน 150 คน ณ ห้องประชุมที่ว่ำกำรอ ำเภอภูกำมยำว อ ำเภอภูกำมยำว 
จังหวัดพะเยำ

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดพะเยำ
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ)

(บรรยำยให้ควำมรู้แก่กลุ่มบุคคลตำ่งๆ)
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วันที่ 29 ธันวำคม 2565 ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดพะเยำ ร่วมกับที่ว่ำกำรอ ำเภอเชียงม่วน จัดกิจกรรม 
(KickdOff)กกำรรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ และบรรยำยให้ควำมรู้ด้ำนประกันภัยในหัวข้อเรื่อง 
บทบำทภำรกิจของส ำนักงำน คปภ., ประชำสัมพันธ์กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่ม ปีใหม่ เที่ยวไทยปลอดภัย
และกรมธรรม์ประกันภัยที่อยู่อำศัย ปีใหม่สุขใจบ้ำนปลอดภัย มีผู้เข้ำร่วมงำน จ ำนวน 100 คน ณ หน้ำที่ว่ำกำร
อ ำเภอเชียงม่วน ต ำบลเชียงม่วน อ ำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยำ

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดพะเยำ
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ)

(บรรยำยให้ควำมรู้แก่กลุ่มบุคคลตำ่งๆ)
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วันที่ 20 ธันวำคม 2565 นำยนคร สำริวงค์ ต ำแหน่ง ผู้เชี่ยวชำญ ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดล ำปำง 
บรรยำยให้ควำมรู้ด้ำนกำรประกันภัย ในหัวข้อเรื่อง บทบำทหน้ำที่ส ำนักงำน คปภ. และกำรประกันภัย
รถภำคบังคับ (พ.ร.บ.) ให้กับพนักงำนบริษัท ล ำปำงฟู้ดโปรดักส์ จ ำกัด จ ำนวน 100 คน ณ โรงอำหำร
ของบริษัท ล ำปำงฟู้ดโปรดักส์ จ ำกัด อ ำเภอเมือง จังหวัดล ำปำง

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดล ำปำง
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ)

(บรรยำยให้ควำมรู้แก่กลุ่มบุคคลตำ่งๆ)
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วันที่ 6 ธันวำคม 2565 นำยกิตติพงษ์ มีศิริ ต ำแหน่ง ผู้ช ำนำญงำนอำวุโส บรรยำยให้ควำมรู้ด้ำนประกันภัย ใน
หัวข้อเรื่อง แนะน ำบทบำทและหน้ำที่ส ำนักงำน คปภ. และควำมส ำคัญของกำรประกันภัยรถภำคบังคับ 
(พ.ร.บ.) ในที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติกำรควำมปลอดภัยทำงถนนเทศบำลต ำบลวังชิ้น ครั้งที่  1/2565
ณ ห้องประชุมเวียงสลอบ ชั้น 2 ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลวังชิ้น มีผู้เข้ำรับกำรฟังบรรยำยอบรมจ ำนวน 50 คน

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแพร่
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ)

(บรรยำยให้ควำมรู้แก่กลุ่มบุคคลตำ่งๆ)
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วันที่ 13 ธันวำคม 2565 นำยกิตติพงษ์ มีศิริ ต ำแหน่ง ผู้ช ำนำญงำนอำวุโส ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแพร่ 
บรรยำยให้ควำมรู้ด้ำนประกันภัย ในหัวข้อเรื่อง แนะน ำบทบำทและหน้ำที่ส ำนักงำน คปภ. และควำมส ำคัญ
ของกำรประกันภัยรถภำคบังคับ (พ.ร.บ.) มีผู้เข้ำรับงำนจ ำนวน 120 คน ณ โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ
ต ำบลหัวฝำย ต ำบลหัวฝำย อ ำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแพร่
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ)

(บรรยำยให้ควำมรู้แก่กลุ่มบุคคลตำ่งๆ)
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วันที่ 15 ธันวำคม 2565 นำยกิตติพงษ์ มีศิริ ต ำแหน่ง ผู้ช ำนำญงำนอำวุโส บรรยำยให้ควำมรู้ด้ำนประกันภัย ใน
หัวข้อเรื่อง แนะน ำบทบำทและหน้ำที่ส ำนักงำน คปภ. และควำมส ำคัญของกำรประกันภัยรถภำคบังคับ (พ.ร.บ.) 
ผู้เข้ำรับงำนจ ำนวน 130 คน ณ โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลป่ำผึ้ง ต ำบลหัวฝำย อ ำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแพร่
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ)

(บรรยำยให้ควำมรู้แก่กลุ่มบุคคลตำ่งๆ)
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วันที่ 28 ธันวำคม 2565 นำยกิตติพงษ์ มีศิริ ต ำแหน่ง ผู้ช ำนำญงำนอำวุโส  เป็นวิทยำกรบรรยำยให้ควำมรู้ด้ำน
ประกันภัย ในหัวข้อเรื่อง สิทธิประโยชน์ของผู้ประสบภัยจำกรถ ตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้ประกันภัยจำกรถ 
พ.ศ. 2535 และประชำสัมพันธ์กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่ม ปีใหม่เที่ยวไทยปลอดภัย และกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย
ที่อยู่อำศัยปีใหม่สุขใจบ้ำนปลอดภัย ให้กับผู้ถูกคุมควำมประพฤติจรำจร ผู้เข้ำร่วมงำนจ ำนวน 50 คน 
ณ ส ำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดแพร่

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแพร่
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ)

(บรรยำยให้ควำมรู้แก่กลุ่มบุคคลตำ่งๆ)
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วันที่  29 ธันวำคม 2565 ส ำนักงำน คปภ.จังหวัดแพร่ ร่วมกับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนหนุน 
อ ำ เภอสอง จั งหวัดแพร่  จัดบูธประชำสัมพันธ์  บรรยำยควำมรู้ด้ ำนกำรประกันภัย ในหัวข้อเรื่ อง 
สิทธิประโยชน์พระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้ประกันภัยจำกรถ พ.ศ. 2535, ประชำสัมพันธ์กรมธรรม์ประกันภัย
ปีใหม่เที่ยวไทยปลอดภัย และกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยที่อยู่อำศัยปีใหม่สุขใจบ้ำนปลอดภัย ให้แก่ ประชำชน
ทั่วไป จ ำนวน 50 คน ณ ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนหนุน อ ำเภอสอง จังหวัดแพร่

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแพร่
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ)

(บรรยำยให้ควำมรู้แก่กลุ่มบุคคลตำ่งๆ)
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วันที่ 21 ธันวำคม 2565 นำงสำวสิภัทภรณ์ ชูกรณ์ ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน คปภ. จังหวัดตำก 
บรรยำยให้ควำมรู้ด้ำนกำรประกันภัย ในหัวข้อเรื่อง ข้อกฎหมำยด้ำนประกันภัย , ประชำสัมพันธ์กรมธรรม์
ประกันภัยกลุ่ม ปีใหม่ท่องเที่ยวปลอดภัย และกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยที่อยู่อำศัย ปีใหม่สุขใจ ให้แก่ผู้ขอรับ
ใบอนุญำตขับขี่รถยนต์ จ ำนวน 19 คน ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดตำก อ ำเภอเมืองตำก 
จังหวัดตำก

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดตำก
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ)

(บรรยำยให้ควำมรู้แก่กลุ่มบุคคลตำ่งๆ)
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วันที่ 23 ธันวำคม 256๕ นำงวรณัฐธยำน์ กองค ำ ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน คปภ. จังหวัดน่ำน 
บรรยำยให้ควำมรู้ด้ำนกำรประกันภัยภัย ในหัวข้อเรื่อง กำรประชำสัมพันธ์กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย
ที่อยู่อำศัยปีใหม่ สุขใจ บ้ำนปลอดภัย และกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มปีใหม่ เที่ยวไทยปลอดภัย 
ให้แก่ ผู้ถูกคุมประพฤติ ในจังหวัดน่ำน จ ำนวน 50 คน ณ ห้องประชุมส ำนักงำนคุมประพฤติ จังหวัดน่ำน

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดน่ำน
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ)

(บรรยำยให้ควำมรู้แก่กลุ่มบุคคลตำ่งๆ)
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วันที่ 27 ธันวำคม 2565 นำงดวงสมร จันเสนำ ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์  
บรรยำยให้ควำมรู้ด้ำนกำรประกันภัย ในหัวข้อเรื่อง แนะน ำบทบำทหน้ำที่ส ำนักงำน คปภ., กำรประกันภัย
รถภำคบังคับ, ประกันภัยรถภำคสมัครใจ และประชำสัมพันธ์กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่ม ปีใหม่ เที่ยวไทย 
ปลอดภัย และกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยท่ีอยู่อำศัย ปีใหม่สุขใจ บ้ำนปลอดภัย ผู้ถูกคุมประพฤติ จ ำนวน 50 คน 
ณ ห้องอบรมส ำนักงำนคุมประพฤติ ชั้น 3 อำคำรบูรณำกำรกระทรวงยุติธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ อ ำเภอเมือง  
จังหวัดอุตรดิตถ์

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ)

(บรรยำยให้ควำมรู้แก่กลุ่มบุคคลตำ่งๆ)
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วันที่ 1 ธันวำคม 2565 นำงสำวนำถญำ ศิริสำยัณห์ ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำร ส ำนักงำน คปภ.จังหวัดเชียงใหม่
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมกำรให้ควำมช่วยเหลือประจ ำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้ งที่  11/2565 และ
คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนผู้เสียหำยและค่ำทดแทนและค่ำใช้จ่ำยแก่จ ำเลยในคดีอำญำ ประจ ำ
จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 11/2565 ณ ห้องประชุมส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่
(ประชุมร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน)
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วันที่ 22 ธันวำคม 2565 นำงสำวนำถญำ ศิริสำยัณห์ ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำร ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมกำรใหค้วำมช่วยเหลือประจ ำจังหวัดเชียงใหม ่ครั้งที่ 12/2565 และคณะอนุกรรมกำร
พิจำรณำค่ำตอบแทนผู้เสียหำยและค่ำทดแทนและค่ำใช้จ่ำยแก่จ ำเลยในคดีอำญำ ประจ ำจังหวัดเชียงใหม่ 
ครั้งที่ 12/2565 ณ ห้องประชุมส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่
(ประชุมร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน)
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วันที่ 28 ธันวำคม 2565 นำงสำวนำถญำ ศิริสำยัณห์ ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำร ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่
เข้ำร่วมประชุมคณะอนุกรรมกำรให้ควำมช่วยเหลือประจ ำจังหวัดล ำพูน ครั้ งที่  11/2565 และ
คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนผู้เสียหำยและค่ำทดแทนและค่ำใช้จ่ำยแก่จ ำเลยในคดีอำญำครั้งที่ 
11/2565

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่ 
(ประชุมร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน)
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วันที่ 21 ธันวำคม 2565 นำงพัชรำ สุภำวรรณ์ ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน คปภ.จังหวัดพะเยำ ร่วม
ประชุมคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนผู้เสียหำยและค่ำทดแทนและค่ำใช้จ่ำยแก่จ ำเลยในคดีอำญำ 
ประจ ำจังหวัดพะเยำ ครั้งที่ 12/2565 ณ ห้องประชุม 1 อำคำรบูรณำกำรกระทรวงยุติธรรม ชั้น 2 
ต ำบลบ้ำนต๊ ำ อ ำเภอเมืองพะเยำ จังหวัดพะเยำ

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดพะเยำ
(ประชุมร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน)
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วันที่  21 ธันวำคม 2565 นำงลัดดำ โพธิตุ้ย ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน คปภ. จังหวัดล ำปำง
เข้ำร่วมประชุมคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนค่ำเสียหำยและค่ำทดแทนและค่ำใช้จ่ำยแก่จ ำเลย 
ในคดีอำญำ ครั้งที่ 12/2565 และคณะอนุกรรมกำรให้ควำมช่วยเหลือประจ ำจังหวัดล ำปำง ครั้งที่ 
12/2565  ณ ห้องประชุมส ำนักงำนคลังจังหวัดล ำปำง ชั้น 1 อำคำรศำลำกลำงจังหวัดล ำปำง อ ำเภอเมือง 
จังหวัดล ำปำง

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดล ำปำง
(ประชุมร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน)
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วันที่  21 ธันวำคม 2565 ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดน่ำน ประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมกำรให้
ควำมช่วยเหลือประจ ำจังหวัดน่ำน ครั้งที่ 7/2565 และคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน
ผู้ เสียหำยและค่ำทดแทนค่ำใช้จ่ำยแก่จ ำเลยในคดีอำญำครั้ งที่  10/2565 ณ ห้องประชุม
เจ้ำสุมนเทวรำช ชั้น6 ศำลำกลำงจังหวัดน่ำน ต ำบลไชยสถำน อ ำเภอเมือง จังหวัดน่ำน 

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดน่ำน
(ประชุมร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน) 
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วันที่ 21 ธันวำคม 2565 นำงวรำภรณ์ พันธนะ ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน คปภ. จังหวัดสุโขทัย
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมกำรให้ควำมช่วยเหลือประจ ำจังหวัด ครั้งที่ 11/2565 ณ ห้องประชุมส ำนักงำน
ยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย ชั้น 2 ต ำบลบ้ำนกล้วย อ ำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 
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ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดสุโขทัย
(ประชุมร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน)



วันที่ 21 ธันวำคม 2565 นำงวรำภรณ์ พันธนะ ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน คปภ. จังหวัดสุโขทัย 
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนผู้เสียหำยและค่ำทดแทนและค่ำใช้จ่ำยแก่จ ำเลย
ในคดีอำญำ ประจ ำจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 12/2565 ณ ห้องประชุมส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย 
ช้ัน 2 ต ำบลบ้ำนกล้วย อ ำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 
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ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดสุโขทัย
(ประชุมร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน)



วันที่ 23 ธันวำคม 2565 นำงดวงสมร จันเสนำ ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์  
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนผู้เสียหำย และค่ำตอบแทนและค่ำใช้จ่ำยแก่จ ำเลยใน
คดีอำญำ ประจ ำจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 12/2565 และประชำสัมพันธ์กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่ม ปีใหม่ 
เที่ยวไทย ปลอดภัย และกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยที่อยู่อำศัย ปีใหม่สุขใจ บ้ำนปลอดภัย ณ ห้องประชุม 1 
อำคำรบูรณำกำรกระทรวงยุติธรรม ชั้น 2 ต ำบลท่ำอิฐ อ ำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์
(ประชุมร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน)
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วันที่ 1 ธันวำคม 2565 นำงสำวสิภัทภรณ์ ชูกรณ์ ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน คปภ. จังหวัดตำก
ร่วมประชุมหำรือแก้ไขปัญหำอุบัติเหตุทำงถนนจำกเหตุกำรณ์รถยนต์โดยสำรบรรทุกแรงงำนต่ำงด้ำว
ประสบอุบัติเหตุ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกำยน 2565 ณ ห้องประชุมชื่นมงคลสกุล แขวงทำงหลวงตำก 
อ ำเภอเมือง จังหวัดตำก 

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดตำก
(ประชุมร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน)
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วันที่ 22 ธันวำคม 2565 นำงสำวสิภัทภรณ์ ชูกรณ์ ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน คปภ. จังหวัดตำก 
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน ผู้เสียหำยและค่ำทดแทนและค่ำใช้จ่ำยแก่จ ำเลย
ในคดีอำญำ ประจ ำจังหวัดตำก ครั้งที่ 12/2565 และประชุมคณะอนุกรรมกำรให้ควำมช่วยเหลือ 
ประจ ำจังหวัดตำก ครั้งที่ 9/2565 ณ ห้องประชุมส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดตำก 
ศำลำกลำงจังหวัดตำก ชั้น 1 อ ำเภอเมืองตำก จังหวัดตำก 

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดตำก
(ประชุมร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน)
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วันที่ 19 ธันวำคม 2565 นำงสำวนำถญำ ศิริสำยัณห์ ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่ 
เข้ำร่วมประชุมและลงพ้ืนที่วิเครำะห์สำเหตุกำรเกิดอุบัติเหตุทำงถนน วันที่ 17 ธันวำคม 2565 เกิดอุบัติเหตุ
บริเวณน้ ำตกแม่ก ำปองส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 1 รำยและบำดเจ็บ 7 รำย ณ ที่ว่ำกำรอ ำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่
(อุบัติเหตุรำยใหญ่ กรณีจ่ำยค่ำสินไหมทดแทน)
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วันที่ 20 ธันวำคม 2565 นำงสำวนำถญำ ศิริสำยัณห์ ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่
ร่วมกับนำยนิรัตน์ พงษ์สิทธิถำวร ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเชียงใหม่ เข้ำเยี่ยมให้ก ำลังใจแก่ผู้บำดเจ็บจำกอุบัติเหตุ
รถตู้นักท่องเที่ยวพลิกคว่ ำตกข้ำงทำงบริเวณเส้นทำงบ้ำนแม่ก ำปอง ร่วมให้ก ำลังใจแก่ผู้ได้รับบำดเจ็บ
ณ โรงพยำบำลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่
(อุบัติเหตุรำยใหญ่ กรณีจ่ำยค่ำสินไหมทดแทน)
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วันที่ 30 ธันวำคม 2565 ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นสักขีพยำนในกำรจ่ำยค่ำเสียหำยเบื้องต้นเป็น
ค่ำปลงศพให้แกท่ำยำทโดยธรรมของผู้ประสบภัยซึ่งประสบอุบัตเิหตจุำกกำรขี่รถจักรยำนยนต์เฉี่ยวชนกับรถยนต์เมื่อ
วันที่ 29 ธันวำคม 2565 จะท ำประกันภัยตำม พ.ร.บ. ไว้กับบริษัทกลำงคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ จ ำกัด 
จ ำนวน 35,000 บำท ณ ห้องนิติเวชและรักษำศพ โรงพยำบำลล ำพูน จังหวัดล ำพูน

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่
(อุบัติเหตุรำยใหญ่ กรณีจ่ำยค่ำสินไหมทดแทน)

พื้นที่ปฏิบัติงำนจงัหวัดล ำพูน
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วันที่ 31 ธันวำคม 2565 ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นสักขีพยำนในกำรจ่ำยค่ำเสียหำยเบื้องต้น
เป็นค่ำปลงศพให้แก่ทำยำทโดยธรรมของผู้ประสบภัยซึ่งประสบอุบัติเหตุจำกกำรขี่รถจักรยำนยนต์แฉลบล้มเอง
เมื่อวันที่ 30 ธันวำคม 2565 ซึ่งท ำประกนัภัยรถภำคบงัคบั (พ.ร.บ.) ไว้กับบริษัทกลำงคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ 
จ ำกัด พร้อมชี้แจงสิทธิประโยชน์ที่ได้รับและให้ตรวจสอบกำรท ำประกันภัยของผู้ประสบภัย ณ บ้ำนเลขที่ 
388 ถนนซอยร่วมใจพัฒนำ ซอย 8 ต ำบลหนองจ๊อม อ ำเภอสันทรำย เชียงใหม่

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่
(อุบัติเหตุรำยใหญ่ กรณีจ่ำยค่ำสินไหมทดแทน)
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วันที่ 26 ธันวำคม 2565 นำงพัชรำ สุภำวรรณ์ ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน คปภ. จังหวัดพะเยำ 
ร่วมกับเหล่ำกำชำดจังหวัดพะเยำ, ส ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดพะเยำ, ภำคีเครือข่ำย 
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ลงพ้ืนที่ตรวจสอบและช่วยเหลือ พร้อมทั้งแนะน ำกำรใช้สิทธิด้ำนกำรประกันภัย  
กรณีเหตุไฟไหม้บ้ำนเรือนที่ได้รับควำมเสียหำย จ ำนวน 3 หลังคำเรือน เหตุเกิดวันที่ 25 ธันวำคม 2565
ณ หมู่ที่ 9 ต ำบลเจดีย์ค ำ อ ำเภอเชียงค ำ จังหวัดพะเยำ 

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดพะเยำ
(อุบัติเหตุรำยใหญ่ กรณีจ่ำยค่ำสินไหมทดแทน)
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วันที่ 29 ธันวำคม 2565 นำงพัชรำ สุภำวรรณ์ ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน คปภ. จังหวัดพะเยำ                   
ร่วมเป็นสักขีพยำนจ่ำยค่ำเสียหำยเบื้องต้น ค่ำปลงศพ จ ำนวนเงิน 35,000บำท ให้กับทำยำทผู้ประสบภัย              
เหตุเกิดวันที่ 28 ธันวำคม 2565 ณ ต ำบลดงสุวรรณ อ ำเภอดอกค ำใต้ จังหวัดพะเยำ

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดพะเยำ
(อุบัติเหตุรำยใหญ่ กรณีจ่ำยค่ำสินไหมทดแทน)
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วันที่ 9 ธันวำคม 2565 นำงสำวสิภัทภรณ์ ชูกรณ์ ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน คปภ. จังหวัดตำก 
ร่วมเป็นพยำนมอบค่ำสินไหมทดแทน กรณีเกิดไฟไหม้บ้ำน เหตุเกิดเมื่อวันที่ 20 ตุลำคม 2565
จำกบริษัท วิริยะประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) แก่นำงอังคำร ตะมะ (เจ้ำของบ้ำน) จ ำนวน 100,000 บำท 
ณ บ้ำนเลขที่ 6 หมู่ 13 ต ำบลแม่สลิด อ ำเภอบ้ำนตำก จังหวัดตำก

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดตำก
( กรณีจ่ำยค่ำสินไหมทดแทน)
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วันที่ 9 ธันวำคม 2565 นำงสำวสิภัทภรณ์ ชูกรณ์ ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน คปภ. จังหวัดตำก ร่วมกับ
ผู้จัดกำรบริษัท วิริยะประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) สำขำตำก ลงพ้ืนที่แจ้งสิทธิควำมคุ้มครองตำมกรมธรรม์
ประกันภัยร้ำนทอง แก่เจ้ำของร้ำนทองเยำวรำช กรณีถูกปล้นร้ำนทอง เมื่อวันที่  8 ธันวำคม 2565
ณ สถำนีต ำรวจภูธรเมืองตำก อ ำเภอเมืองตำก จังหวัดตำก

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดตำก
(อุบัติเหตุรำยใหญ่ กรณีจ่ำยค่ำสินไหมทดแทน)
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วันที่ 14 ธันวำคม 2565 ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับส ำนักงำนป้องกันบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัด
แม่ฮ่องสอน , ขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน สถำนีต ำรวจภูธรหมอกจ ำแป๋ , ทำงหลวงชนบทแม่ฮ่องสอน และ
บริษัท กลำงคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ จ ำกัด สำขำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมวิเครำะห์สำเหตุกำรเกิดอุบัติเหตุ
ทำงถนน กรณีรถจักรยำนยนต์เฉี่ยวชนกันบนถนนทำงหลวงชนบทเมื่อวันที่ 12 ธันวำคม 2565 มีผู้ได้รับบำดเจ็บ
จ ำนวน 4 รำย ณ จุดเกิดเหตุบริเวณทำงโค้งป่ำช้ำบ้ำนนำป่ำแปก ต ำบลหมอกจ ำแป๋ อ ำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
(อุบัติเหตุรำยใหญ่ กรณีจ่ำยค่ำสินไหมทดแทน)
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วันที่ 21 ธันวำคม 2565 นำยจรัส คะละภู ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ร่วมกับศูนย์อ ำนวยกำรกำรควำมปลอดภัยทำงถนนจังหวัดแม่ฮ่องสอน และภำคีเครือข่ำย ลงพ้ืนตรวจสอบและ
ช่วยเหลือ แนะน ำกำรใช้สิทธิด้ำนกำรประกันภัย กรณีรถปิกอัพเกิดอุบัติเหตุพลิกคว่ ำ บริเวณถนนเส้น 1095
ต ำบลปำงหมู อ ำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
(อุบัติเหตุรำยใหญ่ กรณีจ่ำยค่ำสินไหมทดแทน)
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วันที่ 15 ธันวำคม 2565 ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสมำคมตวัแทนประกนัชีวิตและที่ปรึกษำ
กำรเงินจังหวัดล ำพูน และบริษัทประกันภัยในพ้ืนที่จังหวัดล ำพูน มอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพ่ือสนับสนุน
กิจกรรมของจังหวัดล ำพูน โดยส ำนักงำน ปภ. จังหวัดล ำพูน เป็นผู้รับมอบ

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่ 
(กิจกรรมอื่นๆ)

พื้นที่ปฏิบัติงำน จังหวัดล ำพูน
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วันที่ 21 ธันวำคม 2565 นำงพรทิพย์ อินทวงศ์ ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงรำย ร่วม
จัดรำยกำรผ่ำนสถำนีวิทยุจัดรำยกำรผ่ำนสถำนีวิทยุสถำนีวิทยุ อสมท. จังหวัดเชียงรำย โดยประชำสัมพันธ์ 
กำรท ำประกันภัยรถภำคบังคับ (พ.ร.บ.) และกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่ม ปีใหม่ เที่ยวไทย ปลอดภัย และ
กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยท่ีอยู่อำศัย ปีใหม่สุขใจ บ้ำนปลอดภัย

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงรำย
(กิจกรรมอื่นๆ)
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วันที่ 5 ธันวำคม 2565  ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดพะเยำ ร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
บ่อสิบสองและปลูกปอเทือง เนื่องในวันคล้ำยวันพระรำชสมภพพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลย
เดชมหำรำช บรมนำถบพิตร วันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ 5 ธันวำคม 2565 ณ บริเวณบ่อสิบสอง ต ำบลบ้ำนต๋อม 
อ ำเภอเมืองพะเยำ

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดพะเยำ
(กิจกรรมอื่นๆ)
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วันที่ 9 ธันวำคม 2565 นำงพัชรำ สุภำวรรณ์ ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน คปภ. จังหวัดพะเยำ
ร่วมกิจกรรมงำนวันต่อต้ำนคอร์รัปชั่นสำกล (ประเทศไทย) ภำยใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทน
ต่อกำรทุจริต” ณ ห้องประชุมภูกำมยำวชั้น 5 ศำลำกลำงจังหวัดพะเยำ

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดพะเยำ
(กิจกรรมอื่นๆ)
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วันที่ 21 ธันวำคม 2565 นำงพัชรำ สุภำวรรณ์ ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน คปภ. จังหวัดพะเยำ 
ร่วมกิจกรรม “กำแฟยำมเช้ำ” จั งหวัดพะเยำ เ พ่ือ เป็นกำรพบปะ แลกเปลี่ ยนควำมคิด เห็น                     
กำรประสำนงำน อย่ำงไม่เป็นทำงกำร โดยมีว่ำที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดพะเยำ 
เป็นประธำนในกิจกรรม “กำแฟยำมเช้ำ” จังหวัดพะเยำ ณ ส ำนักงำนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคจังหวัดพะเยำ

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดพะเยำ
(กิจกรรมอื่นๆ)
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วันที่ 1 ธันวำคม 2565 นำงลัดดำ โพธิตุ้ย ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน คปภ. จังหวัดล ำปำง ออกอำกำศ
ประชำสัมพันธ์ผ่ำนรำยกำรสถำนีวิทยุ อสมท. จังหวัดล ำปำง ในหัวข้อศำลล้มละลำยกลำงมีค ำสั่งให้ฟ้ืนฟู
กิจกำรของบริษัท สินมั่นคงประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) เจ้ำหนี้ของบริษัทฯก่อนศำลล้มละลำยกลำงมีค ำสั่ง
จะต้องด ำเนินกำรอย่ำงไร

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดล ำปำง
(กิจกรรมอื่นๆ)
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วันที่ 1 ธันวำคม 2565  นำงลัดดำ โพธิตุ้ย ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน คปภ. จังหวัดล ำปำง 
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนำมบันทึกข้อตกลงจับคู่ เจรจำธุรกิจ งำนล ำปำงเซรำมิกแฟร์ ครั้งที่  ๓๕ 
ณ บริเวณหน้ำห้ำงไทวัสดุล ำปำง อ ำเภอเมืองล ำปำง จังหวัดล ำปำง โดยมีนำยชัชวำลย์ ฉำยะบุตร 
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดล ำปำง เป็นประธำนพิธีลงนำมบันทึกข้อตกลงจับคู่เจรจำธุรกิจ งำนล ำปำงเซรำมิกแฟร์
ครั้งที่ ๓๕

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดล ำปำง
(กิจกรรมอื่นๆ)
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วันที่ 15 ธันวำคม 2565 นำยนคร สำริวงค์ ต ำแหน่ง ผู้เชี่ยวชำญ ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดล ำปำง 
จัดรำยกำรสถำนีวิทยุ อ.ส.ม.ท. จังหวัดล ำปำง เพ่ือรณรงค์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนจัดท ำประกันภัยรถภำคบังคับ 
(พ.ร.บ.) และตรวจสอบรถก่อนใช้ ในช่วงเทศกำลส่งท้ำยปีเก่ำต้อนรับปีใหม่ 2566

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดล ำปำง
(กิจกรรมอื่นๆ)
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วันที่ 20 ธันวำคม 2565 ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดล ำปำง เข้ำร่วมกิจกรรมร่วมใจรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 
100 เปอร์เซ็นต์ ณ บริเวณข่วงนคร ห้ำแยกหอนำฬิกำ อ ำเภอเมือง จังหวัดล ำปำง

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดล ำปำง
(กิจกรรมอื่นๆ)
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วันที่ 22 ธันวำคม 2565 นำงลัดดำ โพธิตุ้ย ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน คปภ. จังหวัดล ำปำง  
เข้ำร่วมประชุมสภำกำแฟ ครั้งที่ 7/2565 เพื่อพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลรำชกำร รวมทั้ง
เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรประชำสัมพันธ์กจิกรรมของหนว่ยงำน ประชำสัมพันธ์กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มปี
ใหม่เที่ยวไทยปลอดภัย และกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยที่อยู่อำศัยปีใหม่สุขใจบ้ำนปลอดภัย 
ณ ลำนใต้ร่มไม้ บริเวณสวนสำธำรณะหนองกระทิง ต ำบลบ่อแฮ้ว อ ำเภอเมือง จังหวัดล ำปำง

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดล ำปำง
(กิจกรรมอื่นๆ)
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วันที่ 24 ธันวำคม 2565 นำยนคร สำริวงค์ ต ำแหน่ง ผู้เชี่ยวชำญ ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดล ำปำง 
ร่วมจัดรำยกำรกับอำสำสมัครประกันภัยจังหวัดล ำปำง เพ่ือรณรงค์ให้เจ้ำของรถ ผู้ครอบครองรถในกำรใช้
รถใช้ถนนให้จัดท ำประกันภัยรถภำคบังคับ (พ.ร.บ.) และอธิบำยสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับตำมกรมธรรม์ 
รวมถึงประชำสัมพันธ์กรมธรรม์ประกันภัยปีใหม่ เที่ยวไทย ปลอดภัย และกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยที่อยู่
อำศัยปีใหม่สุขใจ บ้ำนปลอดภัย ทำงสถำนีวิทยุกระจำยเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดล ำปำง

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดล ำปำง
(กิจกรรมอื่นๆ)
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วันที่ 20 ธันวำคม 2565 ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแพร่ ร่วมพิธีตักบำตร เพื่อถวำยพระพรสมเด็จพระเจ้ำลูกเธอ 
เจ้ำฟ้ำพัชรกิติยำภำ นเรนทิรำเทพยวดี กรมหลวงรำชสำริณีสิริพัชร มหำวัชรรำชธิดำ ให้ทรงหำยจำก
พระประชวร และเข้ำร่วมกิจกรรม “สภำกำแฟ” ประจ ำเดือนธันวำคม 2565 เพ่ือเป็นกำรพบปะ แลกเปลี่ยน
ควำมคิดเห็น กำรประสำนงำนและประชำสัมพันธ์ภำรกิจของหน่วยงำนต่ำงๆ อย่ำงไม่เป็นทำงกำร ระหว่ำงภำค
รำชกำร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรอิสระ และภำคเอกชนในจังหวัดแพร่  โดยมี นำยชุติเดช มีจันทร์ 
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดแพร่ เป็นประธำน และหน่วยงำนสังกัด กระทรวงกำรคลัง เป็นเจ้ำภำพในกำรจัดกิจกรรมและ
ออกบูธประชำสัมพันธ์ ณ วัดจอมสวรรค์ อ ำเภอเมือง จังหวัดแพร่

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแพร่
(กิจกรรมอื่นๆ)
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วันที่ 27 ธันวำคม 2565 นำงสำววรรณภำ ฤกษนันทน์ ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแพร่  
บันทึกเสียงออกอำกำศรำยกำรเก็บข่ำวมำคุยทำงสถำนีวิทยุกระจำยเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแพร่ 
ประชำสัมพันธ์ด้ำนกำรประกันภัย รณรงค์ควำมปลอดภัยทำงถนนช่วงเทศกำลปีใหม่ 2566 และประชำสัมพันธ์
ให้ทุกคนจัดท ำประกันภัยรถภำคบังคับ (พ.ร.บ.), ประกันภัยรถภำคสมัครใจ และประชำสัมพันธ์กรมธรรม์
ประกันภัยกลุ่ม ปีใหม่ เที่ยวไทย ปลอดภัย และกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยท่ีอยู่อำศัย ปีใหม่สุขใจ บ้ำนปลอดภัย

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแพร่
(กิจกรรมอื่นๆ)
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วันที่ 27 ธันวำคม 2565 นำงกรรณิกำร์ ชูเชิด ต ำแหน่ง ผู้เชี่ยวชำญ ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดน่ำน
ร่วมจัดรำยกำรผ่ำนสถำนีวิทยุกระจำยเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดน่ำน ในหัวข้อเรื่อง ภำรกิจหน้ำที่ของ
ส ำนักงำน คปภ., รณรงค์ให้ทุกคนท ำประกันภัยรถภำคบังคับ (พ.ร.บ.), ประชำสัมพันธ์กรมธรรม์ประกันภัย
ปีใหม่ เที่ยวไทย ปลอดภัย และกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยท่ีอยู่อำศัย ปีใหม่สุขใจ บ้ำนปลอดภัย

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดน่ำน
(กิจกรรมอื่นๆ)
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วันที่ 9 ธันวำคม 2565 ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับคณะผู้บริหำรกำรคลังประจ ำจังหวัดอุตรดิตถ์ 
และบริษัทประกันภัยในพ้ืนที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมบริจำคสิ่งของ "วันรวมน้ ำใจให้กำชำดจังหวัดอุตรดิตถ์ 
ประจ ำปี 2566" เพ่ือรณรงค์หำทุนในกำรด ำเนินกิจกำรสำธำรณกุศล ช่วยเหลือผู้ยำกไร้ ผู้ประสบภัย ผู้ป่วย 
ผู้พิกำร และผู้ด้อยโอกำสในพื้นที่ของจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีนำยสมหวัง พ่วงบำงโพ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอุตรดิตถ์ 
และนำยกเหล่ำกำชำดจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นผู้รับมอบ ณ จวนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอุตรดิตถ์ อ ำเภอเมือง 
จังหวัดอุตรดิตถ์

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์
(กิจกรรมอื่นๆ)
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วันที่ 19 ธันวำคม 2565 นำยพัลลภ ศรีใจทุ่ง ต ำแหน่ง ผู้เชี่ยวชำญ ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมจัด
รำยกำรกับวิทยุกระจำยเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์  ในหัวข้อเรื่อง ประชำสัมพันธ์ด้ำนกำรประกันภัย 
รณรงค์ให้ทุกคนจัดท ำประกันภัยรถภำคบังคับ เพื่อควำมอุ่นใจในกำรเดินทำงช่วงเทศกำลปีใหม่ 2566
พร้อมด้วยประชำสัมพันธ์กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่ม ปีใหม่ เที่ยวไทย ปลอดภัย และกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย
ที่อยู่อำศัย ปีใหม่สุขใจ บ้ำนปลอดภัย

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์
(กิจกรรมอื่นๆ)
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วันที่ 29 ธันวำคม 2565 นำงดวงสมร จันเสนำ ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์  
ออกอำกำศสถำนีวิทยุกระจำยเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ ในหัวข้อเรื่อง ประกันภัยรถภำคบังคับ (พ.ร.บ.),
กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่ม ปีใหม่ เที่ยวไทย ปลอดภัย และประกันอัคคีภัยบ้ำนที่อยู่อำศัย ปีใหม่ สุขใจ บ้ำนปลอดภัย

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์
(กิจกรรมอื่นๆ)
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วันที่ 30 ธันวำคม 2565 จัดรำยกำรผ่ำนสถำนีวิทยุกระจำยเสียงแห่งประเทศไทย อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก
เรื่องที่ออกอำกำศ ประชำสัมพันธ์ กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่ม ปีใหม่เที่ยวไทยปลอดภัย และกรมธรรม์ประกันภัย
อัคคีภัยที่อยู่อำศัย ปีใหม่สุขใจ บ้ำนปลอดภัย

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดตำก
(กิจกรรมอื่นๆ)
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วันที่ 20 ธันวำคม 2565 นำงพัชรำ สุภำวรรณ์ ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน คปภ. จังหวัดพะเยำ 
ร่วมกับสถำนีวิทยุกระจำยเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยำ ออกอำกำศประชำสัมพันธ์ด้ำนกำรประกันภัย 
รณรงค์ให้ทุกคนจัดท ำประกันภัยภำคบังคับ (พ.ร.บ.) เพื่อควำมอุ่นใจในกำรเดินทำงช่วงเทศกำลปีใหม่ 2566 และ
ประชำสัมพันธ์กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่ม ปีใหม่ เที่ยวไทย ปลอดภัย และกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยที่อยู่อำศัย 
ปีใหม่สุขใจ บ้ำนปลอดภัย เพื่อเป็นของขวัญให้กับประชำชนต่อไป

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดพะเยำ
(กิจกรรมอื่นๆ)


