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ประจ ำเดือน มกรำคม 2566



ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. ภำค 1 (เชียงใหม่)
งำน 1 ภำค 1 ผลิตภัณฑ์ประกันภัย

วันที่ 31 มกราคม 2566 ส านักงาน คปภ. ภาค 1 (เชียงใหม่) จัดกิจกรรมส่งเสริมและประชาสัมพันธ์กรมธรรม์
ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางส าหรับธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ ซึ่งเป็นโครงการที่ให้ความรู้และ
ประชาสัมพันธ์การประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางส าหรับธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ เพ่ือน าเอาระบบประกันภัย
เข้ามาเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจท่องเที่ยว การปฏิบัติตามกฎหมายของ
ภาคธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ ตลอดจนเป็นภาพลักษณ์ที่ดีต่อภาคธุรกิจน าเที่ยวมากยิ่งขึ้น โดยจัดอบรม 
ในหัวข้อ “เปิดกลยุทธ์สร้างความเชื่อมั่นการท่องเที่ยว ด้วยการประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางส าหรับธุรกิจน าเที่ยว
และมัคคุเทศก์” ณ โรงเรียนปายวิทยาคาร อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้เข้าอบรมจ านวน 150 คน



วันที่ 1 - 5 มกราคม 2566 ส านักงาน คปภ. จังหวัดล าปาง เข้าประชุมคณะท างานประเมินผลการป้องกนัและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 จังหวัดล าปาง เพ่ือประชุมติดตามวิเคราะห์การเกิดอุบัติเหตุ 
และปรับกลยุทธ์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 
ศาลากลางจังหวัดล าปาง ต าบลพระบาท อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดล ำปำง
กิจกรรมเผยแพร่ควำมรู้ประกันภัยผ่ำนสื่อต่ำงๆ ในส่วนภูมภิำค

(รณรงค์ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกำลวันหยุดยำว) สงกรำนต์/ปีใหม่



วันที่ 1 - 5 มกราคม 2566 ส านักงาน คปภ. จังหวัดแพร่ ร่วมประชุมคณะท างานประเมินผลการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 จังหวัดแพร่เพ่ือประชุมติดตามวิเคราะห์
การเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ณ ห้องประชุมเวียงโกศัย ชั้น 5 ศาลากลาง
จังหวัดแพร่ อ าเภอเมือง จังหวัดแพร่

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแพร่
กิจกรรมเผยแพร่ควำมรู้ประกันภัยผ่ำนสื่อต่ำงๆ ในส่วนภูมภิำค

(รณรงค์ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกำลวันหยุดยำว) สงกรำนต์/ปีใหม่



วันที่ 25 มกราคม 2566 นางสาวอารีรัตน์ พรหมมหาวัน ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ช านาญการ ส านักงาน คปภ. 
จังหวัดเชียงใหม่ บรรยายความรู้ดา้นประกันภัยในหัวขอ้กฎหมายดา้นการประกันภัย ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับขี่
ประเภทท่ี 2 จ านวนผู้เข้ารับการอบรม 50 คน ณ ส านักงานขนส่งอ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมอื่นๆ (ไม่ใช้งบประมำณ) 

(บรรยำยให้ควำมรู้ด้ำนกำรประกนัภัยกรมกำรขนสง่ทำงบก)



วันที่ 23 มกราคม 2566 นายวิษณุ  อังกุรนาค ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่อาวุโส ส านักงาน คปภ. จังหวัดสุโขทัย 
บรรยายให้ความรู้ด้านการประกันภัย ในหัวข้อเรื่อง ความรู้ด้านการประกันภัยรถภาคบังคับ (พ.ร.บ.),
การประกันวินาศภัย, การประกันชีวิต และบทบาทหน้าที่ของส านักงาน คปภ. ให้แก่ ผู้สอบใบอนุญาตขับรถ 
จ านวน 50 คน ณ ห้องประชุมส านักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย ต าบลธานี อ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดสุโขทัย
กิจกรรมอื่นๆ (ไม่ใช้งบประมำณ) 

(บรรยำยให้ควำมรู้ด้ำนกำรประกนัภัยกรมกำรขนสง่ทำงบก)



วันที่ 25 มกราคม 2566 นางสาวสิภัทภรณ์ ชูกรณ์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดตาก 
บรรยายความรู้ด้านประกันภัย ในหัวข้อกฎหมายด้านการประกันภัย ให้แก่ผู้ขอรับในอนุญาตเป็นผู้ประจ ารถ 
รุ่นที่ 1/2566 จ านวน 22 คน ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ส านักงานขนส่งจังหวัดตาก อ าเภอเมืองตาก 
จังหวัดตาก

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดตำก
กิจกรรมอื่นๆ (ไม่ใช้งบประมำณ) 

(บรรยำยให้ควำมรู้ด้ำนกำรประกนัภัยกรมกำรขนสง่ทำงบก)



วันที่ 15 มกราคม 2566 นายอนุชิต บุญเรือง ต าแหน่ง นักวิชาการประกันภัย ส านักงาน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่
บรรยายให้ความรู้ด้านประกันภัย ในหัวข้อเรื่อง แนะน าหน่วยงาน คปภ., ให้ความรู้ด้านการประกันภัยรถ
ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) และบทบาทหน้าที่ของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ในโครงการ
ส านักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ สาขาอ าเภอแม่แตง เคลื่อนที่ เพ่ิมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 
ประจ าปีงบประมาณ 2566 ในเขตเมือง เขตชุมชน หรือพ้ืนที่ห่างไกล ผู้เข้าร่วมจ านวน 70 คน ณ เทศบาลต าบล
แม่นะ ต าบลเชียงดาว อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ)

(บรรยำยให้ควำมรู้แก่กลุ่มบุคคลตำ่งๆ)



วันที่ 27 มกราคม 2566 นางกาญจนาภรณ์ หาญประกอบสุข ต าแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญ ส านักงาน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่
บรรยายความรู้ด้านประกันภัย ในหัวข้อเรื่อง กฎหมายด้านการประกันภัย ให้แก่ประชาชนผู้ถูกคุมความ ประพฤติ
จ านวน 104 คน ณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด ต าบลเชิงดอย อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ)

(บรรยำยให้ควำมรู้แก่กลุ่มบุคคลตำ่งๆ)



วันที่ 7 มกราคม 2566 นางพรทิพย์ อินทวงศ์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดเชียงราย 
บรรยายให้ความรู้ด้านการประกันภัย ในหัวข้อเรื่ อง แนะน าบทบาทหน้าที่  ส านักงาน คปภ. ,
สิทธิประโยชน์ของการท าประกันภัยรถยนต์ และประชาสัมพันธ์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม ปีใหม่ เที่ยวไทย 
(ไมโครอินชัวรันส์) ให้แก่ ผู้น าชุมชนและประชาชนทั่วไป จ านวน 30 คน ณ หอประชุมโรงเรียน
บ้านห้วยส้านยาววิทยา ต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงรำย
กิจกรรมอื่นๆ (ไม่ใช้งบประมำณ)

(บรรยำยให้ควำมรู้แก่กลุ่มบุคคลตำ่งๆ)



วันที่ 27 มกราคม 2566 นางวนิดา ศรีวิชัย ต าแหน่ง นักวิชาการประกันภัย ส านักงาน คปภ. จังหวัดเชียงราย 
บรรยายให้ความรู้ด้านการประกันภัย ในหัวข้อเรื่อง แนะน าบทบาทหน้าที่ ส านักงาน คปภ., สิทธิประโยชน์ของ
การท าประกันภัยรถยนต์ และประชาสัมพันธ์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม ปีใหม่ เที่ยวไทย (ไมโครอินชัวรันส์) ให้แก่ 
ผู้น าชุมชนและประชาชนทั่วไป จ านวน 30 คน ณ อาคารเอนกประสงค์บ้านแม่สรวย หมู่ที่ 12 อ าเภอแม่สรวย 
จังหวัดเชียงราย 

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงรำย
กิจกรรมอื่นๆ (ไม่ใช้งบประมำณ)

(บรรยำยให้ควำมรู้แก่กลุ่มบุคคลตำ่งๆ)



วันที่ 14 มกราคม 2566 ส านักงาน คปภ. จังหวัดพะเยา ร่วมกับสถานีต ารวจทางหลวง 5 กองก ากับการ 5 
กองบังคับการต ารวจทางหลวง จัดโครงการ "จิตอาสาเสริมสร้างพลังชุมชนสองข้างทางหลวงเปลี่ยนไฟท้าย
รถจักรยานยนต์ฟรี" บรรยายให้ความรู้ด้านการประกันภัย ในหัวข้อเรื่อง การประกันภัยรถภาคบังคับ (พ.ร.บ.) 
ณ บ้านสันป่างิ้ว ต าบลแม่นาเรือ อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา ให้กับผู้น าชุมชนและประชาชนทั่วไป 
จ านวน 30 คน

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดพะเยำ
กิจกรรมอื่นๆ (ไม่ใช้งบประมำณ)

(บรรยำยให้ควำมรู้แก่กลุ่มบุคคลตำ่งๆ)



วันที่ 24 มกราคม 2566 ส านักงาน คปภ. จังหวัดพะเยา ร่วมบูรณาการกับส านักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศยั (กศน.) จังหวัดพะเยา และโรงเรียนผู้สูงอายุบ้านแมน่าเรือ อ าเภอเมือง 
จังหวัดพะเยา ประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจหลักของส านักงาน คปภ., การบริการประชาชนด้านการ
ประกันภัย ให้ความรู้การประกัน และอัคคีภัย ให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุบ้านแม่นาเรือ จ านวน 
50 คน ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ต าบลแม่นาเรือ อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดพะเยำ
กิจกรรมอื่นๆ (ไม่ใช้งบประมำณ)

(บรรยำยให้ควำมรู้แก่กลุ่มบุคคลตำ่งๆ)



วันที่ 25 มกราคม 2566 ส านักงาน คปภ. จังหวัดพะเยา ร่วมบูรณาการกับส านักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จังหวัดพะเยา ประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจหลักของส านักงาน คปภ.,
การบริการประชาชนด้านการประกันภัย , ให้ความรู้การประกัน และประกันภัยอัคคีภัย ให้แก่นักเรียน กศน. 
ต าบลบ้านต๋อม จ านวน 40 คน ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ต าบลบ้านต๋อม 
อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดพะเยำ
กิจกรรมอื่นๆ (ไม่ใช้งบประมำณ)

(บรรยำยให้ควำมรู้แก่กลุ่มบุคคลตำ่งๆ)



วันที่ 25 มกราคม 2566 นางพัชรา สุภาวรรณ์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดพะเยา
ร่วมเสวนาเรื่อง การคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี พร้อมด้วยหน่วยงาน
ที่ เกี่ยวข้องร่วมเสวนาในครั้งนี้  เพื่อให้นักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา 
มีความรู้ เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและสามารถช่วยเหลือแนะน าทางกฎหมายให้แก่ผู้ที่ถูกละเมิด 
ผู้เข้าอบรมจ านวน 250 คน ณ หอประชุมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา ต าบลบ้านต๋อม อ าเภอเมือง 
จังหวัดพะเยา

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดพะเยำ
กิจกรรมอื่นๆ (ไม่ใช้งบประมำณ)

(บรรยำยให้ควำมรู้แก่กลุ่มบุคคลตำ่งๆ)



วันที่ 25 มกราคม 2566 นายนคร สาริวงค์ ต าแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญ ส านักงาน คปภ. จังหวัดล าปาง บรรยาย
ให้ความรู้ด้านประกันภัย ในหัวข้อเรื่อง การประกันภัยรถภาคบังคับ (พ.ร.บ.) ให้แก่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้น าชุมชน จ านวน 50 คน ณ ห้องประชุม องค์กรบริหารส่วนต าบลแจ้ห่ม อ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดล ำปำง
กิจกรรมอื่นๆ (ไม่ใช้งบประมำณ)

(บรรยำยให้ควำมรู้แก่กลุ่มบุคคลตำ่งๆ)



วันที่ 18 มกราคม 2566 ส านักงาน คปภ. จังหวัดล าปาง เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ 
ประจ าปีงบประมาณ 2566 (บ าบัดทุกข์  บ ารุงสุข ) พร้อมออกบูธให้ความรู้ด้านการประกันภัย 
แนะน าบทบาทหน้าที่ส านักงาน คปภ. และให้ค าปรึกษาด้านการประกันภัย ณ โรงเรียนไหล่หนวิทยา 
ต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดล ำปำง
กิจกรรมอื่นๆ (ไม่ใช้งบประมำณ)

(จังหวัดเคลื่อนที่)



วันที่ 6 มกราคม 2566 ส านักงาน คปภ. จังหวัดแพร่ ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และ
หน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจ าเดือน มกราคม 2566 ออกบูธประชาสัมพันธ์  
แนะน าหน่วยงาน คปภ., ให้ค าปรึกษาปัญหาด้านประกันภัย และประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านประกันภัย 
ณ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม ต าบลท่าข้าม อ าเภอเมือง จังหวัดแพร่

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแพร่
กิจกรรมอื่นๆ (ไม่ใช้งบประมำณ)

(จังหวัดเคลื่อนที่)



วันที่ 25 มกราคม 2566 ส านักงาน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรมโครงการออกหน่วย "บ าบัดทุกข์ 
บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์ " ประจ าเดือน มกราคม 2566 พร้อมจัดบูท
ประชาสัมพันธ์แนะน าบทบาทส านักงาน คปภ. และให้ค าปรึกษาด้านประกันภัย ณ เทศบาลต าบลจริม 
หมู่ที่ 5 ต าบลจริม อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์
กิจกรรมอื่นๆ (ไม่ใช้งบประมำณ)

(จังหวัดเคลื่อนที่)



วันที่ 14 มกราคม 2566 ส านักงาน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน " คบจ. ร่วมใจแก้หนี้ " 
เพ่ือประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงานและสิทธิประโยชน์ของประชาชนด้านการประกันภัยรวมทั้งการ
ประกันภัยกลุ่ม ณ งานฤดูหนาวงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจ าปี 2566

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ)

(จัดบูธประชำสัมพันธ์)



วันที่ 26 –ก31 เดือน มกราคม 2566 ส านักงาน คปภ. จังหวัดเชียงราย จัดบูธประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่
ส านักงาน คปภ., เผยแพร่ความรู้ด้านการประกันภัย และให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับประกันภัย ณ งานพ่อขุนเม็งราย
มหาราช และงานกาชาด ประจ าปี 2566 อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงรำย
กิจกรรมอื่นๆ (ไม่ใช้งบประมำณ)

(จัดบูธประชำสัมพันธ์)



วันที่ 5 มกราคม 2566 นายกิตติพงษ์ มีศิริ ต าแหน่ง ผู้ช านาญงานอาวุโส ส านักงาน คปภ. จังหวัดแพร่
จัดบูธประชาสัมพันธ์ ร่วมประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ของผู้ประสบภัยจากรถ ตามสัญญา
ประกันภัยรถภาคบังคับ ในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวขึ้นปีใหม่ 2566 และรณรงค์ให้ประชาชนท าการ
ประกันภัยรถภาคบังคับ ให้กับก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และบุคลากรส่วนราชการที่ว่าการอ าเภอเมืองแพร่ 
จ านวน 350 คน ณ หอประชุมอ าเภอเมืองแพร่

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแพร่
กิจกรรมอื่นๆ (ไม่ใช้งบประมำณ)

(จัดบูธประชำสัมพันธ์)



วันที่ 13 มกราคม 2566 ส านักงาน คปภ. จังหวัดแพร่ ร่วมกับบริษัทประกันชีวิตและวินาศภัยในพ้ืนที่ 
และส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่ ออกบูธประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ประกันภัย ให้ความรู้ด้านการประกันภัย, แนะน าหน่วยงาน, การประกันภัยรถภาคบังคับ (พ.ร.บ.)  
และโครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ มอบหมวกนิรภัยที่ได้รับสนับสนุนจากบริษัท 
ทิพยประกันภัย จ ากัด (มหาชน), บริษัท เอ.ไอ.เอ. จ ากัด และบริษัท วิริยะประกันภัย จ ากัด (มหาชน)
เพ่ือรณรงค์สวมหมวกนิรภัยในโรงเรียน และมอบของขวัญ ขนม เครื่องดื่ม เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ  
ให้แก่นักเรียน ณ อาคารศิษย์เก่ารวมใจสามัคคี โรงเรียนวัดพระหลวง อ าเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแพร่
กิจกรรมอื่นๆ (ไม่ใช้งบประมำณ)

(จัดบูธประชำสัมพันธ์)



วันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นางสาววรรณภา ฤกษนันทน ์ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.
จังหวัดแพร่ มอบหมายนายกติตพิงษ์ มีศิริ  ผู้ช านาญงานอาวุโส  จัดท าโครงการรณรงคป์ระกนัภัย พ.ร.บ. 
100 % จังหวัดแพร่ เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้เจ้าของรถ ผู้ใช้รถ เห็นประโยชน์และความส าคญัของการ
ประกันภัย   โดยนายกิตติพงษ์ มีศิริ  เจ้าหน้าที่ช านาญการอาวุโส   ออกบูธประขาสัมพันธ์การประกนัภัย  
และบริษัทประกันภัยออกให้บริการจัดท าประกนัภัยรถตาม พ.ร.บ. มีรถจักรยานยนต์ จัดท าประกันภัย 
พ.ร.บ.จ านวน 32 คัน ณ ที่ท าการผู้ใหญ่บา้นหมู ่3 ต.ท่าข้าม อ.เมือง จ.แพร่

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแพร่
กิจกรรมอื่นๆ (ไม่ใช้งบประมำณ)

(จัดบูธประชำสัมพันธ์)



วันที่ 27 มกราคม 2566 ส านักงาน คปภ. จังหวัดแพร่ จัดท าโครงการรณรงค์ประกันภัย พ.ร.บ. 100% 
จังหวัดแพร่ เพ่ือรณรงค์ส่งเสริมให้เจ้าของรถ และผู้ใช้รถ เห็นประโยชน์และความส าคัญของการประกันภัย   
โดยนายกิตติพงษ์ มีศิริ ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ช านาญการอาวุโส และนางสาวฐาณิดา จันทร์ใส ต าแหน่ง 
นักวิชาการประกันภัย ออกบูธประชาสัมพันธ์การประกันภัย และน าบริษัทประกันภัยออกให้บริการ
จัดท าประกันภัยรถภาคบังคับ (พ.ร.บ.) มีรถจักรยานยนต์ จัดท าประกันภัยรถภาคบังคับ (พ.ร.บ.) 
จ านวน 51 คัน ณ เทศบาลต าบลวังหงส์ ต าบลวังหงส์ อ าเภอเมือง จังหวัดแพร่

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแพร่
กิจกรรมอื่นๆ (ไม่ใช้งบประมำณ)

(จัดบูธประชำสัมพันธ์)



วันที่ 31 มกราคม 2566 นายกิตติพงษ์ มีศิริ ต าแหน่ง ผู้ช านาญงานอาวุโส ส านักงาน คปภ. จังหวัดแพร่ 
ร่วมออกบูธจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ตามประกันภัยรถภาคบังคับ (พ.ร.บ.) และ
การประกันอุบัติเหตุปีใหม่เที่ยวไทยปลอดภัย ในโครงการ อบต .สัญจรพบประชาชน โดยมีประชาชน 
ต าบลบ้านหนุน อ าเภอสอง จังหวัดแพร่ เข้าร่วมงานจ านวน 130 คน และได้น าบริษัท กลางคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด สาขาแพร่ ให้บริการจัดท าประกันภัยรถภาคบังคับ (พ.ร.บ.) มีรถจักรยานยนต์
สนใจท า (พ.ร.บ.) จ านวน 16 คัน

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแพร่
กิจกรรมอื่นๆ (ไม่ใช้งบประมำณ)

(จัดบูธประชำสัมพันธ์)



วันที่ 16 มกราคม 2566 ส านักงาน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์ ออกบูธประชาสัมพันธ์ด้านการประกันภัย 
ในงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจ าปี 2566 ร่วมกับคณะผู้บริหาร
การคลังประจ าจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมประชาสัมพันธ์กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่ม ปีใหม่ เที่ยวไทย 
ปลอดภัย และกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัย ปีใหม่ สุขใจ บ้านปลอดภัย (ไมโครอินชัวรันส์) 
ณ บริเวณสนามกีฬากลางท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหัก หน้าศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์
กิจกรรมอื่นๆ (ไม่ใช้งบประมำณ)

(จัดบูธประชำสัมพันธ)์



ส านักงาน คปภ. ภาค 1 (เชียงใหม่) ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Socail Miedia ผ่าน Facebook page “ส านักงาน 
คปภ. ภาค 1 (เชียงใหม่)” และ Line official “@oicregion1” จ านวน 24 เรื่อง ได้แก่ คปภ. เผยช่วง 7 วัน
อันตรายปีนี้ มอเตอร์ไซร์ยังครองแชมป์เกิดอุบัติเหตุสูงสุด , ส านักงาน คปภ. ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมประกันภัย 
มอบกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มปีใหม่เที่ยวไทยปลอดภัย (ไมโครอินชัวรันส์) แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวชาวไทย 
จ านวน 20,000 กรมธรรม์, ส านักงาน คปภ. บูรณาการการท างานกับจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพ้ืนที่จัดโครงการ 
1 ภาค 1 ผลิตภัณฑ์ประกันภัย ในหัวข้อ “เปิดกลยุทธ์สร้างความเชื่อมั่นการท่องเที่ยว ด้วยการประกันภัย
อุบัติเหตุเดินทางส าหรับธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์” และประชาสัมพันธ์อื่นๆ เกี่ยวกับการประกันภัย .
ด าเนินการระหว่างวันที่ 1 – 31 มกราคม 2566

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

(ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ Social Media)



ส านักงาน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Socail Miedia ผ่าน Facebook page “ส านักงาน 
คปภ. จังหวัดเชียงใหม่” และ Line official “@oicchiangmai” จ านวน 15 เรื่อง ได้แก่ คปภ. เผยช่วง 7 วัน
อันตรายปีนี้  มอเตอร์ไซร์ยังครองแชมป์เกิดอุบัติเหตุสูงสุด , ส านักงาน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับ 
คณะผู้บริหารการคลังจังหวัดเชียงใหม่จัดนิทรรศการ คบจ. เชียงใหม่ ร่วมใจแก้ไขหนี้ และประชาสัมพันธ์อื่นๆ 
เกี่ยวกับการประกันภัย ด าเนินการระหว่างวันที่ 1 – 31 มกราคม 2566

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมอื่นๆ (ไม่ใช้งบประมำณ)

(ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ Social Media)



ส านักงาน คปภ. จังหวัดเชียงราย ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Socail Miedia ผ่าน Facebook page “ส านักงาน คปภ. 
จั งหวั ด เชี ยงราย” และ Linedofficiald“@oicchiangrai”กจ านวนd4กเรื่ อ ง  ได้ แก่  เ รื่ อ ง  รณรงค์ด้ าน
การจัดท าประกันภัยรถภาคบังคับ (พ.ร.บ.) ในช่วงเทศกาลปีใหม่ การลงนามยกระดับคุณภาพด้านการประกันภัย
ด้วยสถานพยาบาลมาตรฐานการรับรองกระบวนการคุณภาพ HA, การประกันภัยอุบัติเหตุอาสาดับไฟป่า 
และประชาสัมพันธ์อื่นๆ เกี่ยวกับการประกันภัย ด าเนินการระหว่างวันที่ 1 – 31 มกราคม 2566

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงรำย
กิจกรรมอื่นๆ (ไม่ใช้งบประมำณ)

(ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ Social Media)



ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดล ำปำง
กิจกรรมอื่นๆ (ไม่ใช้งบประมำณ)

(ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ Social Media)

ส านักงาน คปภ. จังหวัดล าปาง ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Facebook page “ส านักงาน คปภ. จังหวัดล าปาง” 
และ Line official “@oiclampang” จ านวน 22 เรื่อง ได้แก่ เรื่อง คปภ. เพ่ิมภูมิคุ้มกันให้ “ผู้ประกอบ
ธุรกิจน าเที่ยว มัคคุเทศก์ และนักท่องเที่ยว” จังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วยระบบประกันภัย, คปภ. มอบกรมธรรม์
ประกันภัย ทุนประกันภัยรวม 7 ล้านบาท เพ่ือคุ้มครองความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิทักษ์ป่าในพ้ืนที่
อุทยานแห่งชาติแม่ปิง และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการประกันภัยอื่นๆ ด าเนินการระหว่างวันที่ 
1 – 31 มกราคม 2566



ส านักงาน คปภ. จังหวัดพะเยา ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Facebook page “ส านักงาน คปภ. จังหวัดพะเยา” 
และ Line official “@oicphayao” จ านวน 27 เรื่อง ได้แก่ เรื่อง คปภ. เพิ่มภูมิคุ้มกันให้ “ผู้ประกอบธุรกิจ
น าเที่ยว มัคคุเทศก์ และนักท่องเที่ยว” จังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วยระบบประกันภัย , คปภ. มอบกรมธรรม์
ประกันภัย ทุนประกันภัยรวม 7 ล้านบาท เพ่ือคุ้มครองความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิทักษ์ป่าในพ้ืนที่
อุทยานแห่งชาติแม่ปิง และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการประกันภัยอื่นๆ ด าเนินการระหว่างวันที่ 
1 – 31 มกราคม 2566

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดพะเยำ
กิจกรรมอื่นๆ (ไม่ใช้งบประมำณ)

(ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ Social Media)



ส านักงาน คปภ. จังหวัดแพร่ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Socail Miedia ผ่าน Facebook page “ส านักงาน 
คปภ. จังหวัดแพร่” และ Linedofficiald“@oicphrae” จ านวน 34 เรื่อง ได้แก่ คปภ. เผยช่วง 7 วัน
อันตราย ปีนี้มอเตอร์ไซค์ยังครองแชมป์เกิดอุบัติเหตุสูงสุด พบไม่ท าประกันภัย พ.ร.บ. ถึง 44 %, ส านักงาน 
คปภ. ภาค 1 (เชียงใหม่) จัดงานเสวนาภายใต้ โครงการ 1 ภาค 1 ผลิตภัณฑ์, 5 ข้อเสีย ที่เจ้าของรถ
ไม่จัดท าประกันภัย พ.ร.บ. ควรรู้, เรื่องลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมแนะน าและให้ก าลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจ า
จุดตรวจป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 และประชาสัมพันธ์อื่นๆ เกี่ยวกับการ
ประกันภัย ด าเนินการระหว่างวันที่ 1 – 31 มกราคม 2566

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแพร่
กิจกรรมอื่นๆ (ไม่ใช้งบประมำณ)

(ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ Social Media)



ส านักงาน คปภ. จังหวัดน่าน ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ SocaildMiedia ผ่าน Facebookdpage 
“ส านักงาน คปภ. จังหวัดน่าน” และ Linedofficiald“@oicnan” จ านวน 16 เรื่อง ได้แก่ 
7 วันอันตราย, ประกันภัย พ.ร.บ. ระยะยาว คืออะไร, ประกันภัย พ.ร.บ. กับป้ายภาษีต่างกันอย่างไร, 
กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มปีใหม่เที่ยวไทยปลอดภัย (ไมโครอินชัวรันส์ ) ความคุ้มครองสูงสุด 
100,000 บาท, และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ การประกันภัยอื่นๆ ด าเนินการระหว่างวันที่ 
1 - 31 มกราคม ๒๕๖6

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดน่ำน
กิจกรรมอื่นๆ (ไม่ใช้งบประมำณ)

(ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ Social Media)



ส านักงาน คปภ. จังหวัดสุโขทัย ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Socail Miedia ผ่าน Facebook page “ส านักงาน 
คปภ. จังหวัดสุโขทัย” และ Linedofficiald“@oicsukhothai” จ านวน 4 เรื่อง ได้แก่ เปิดกลยุทธ์สร้าง
ความเชื่อมั่นการท่องเที่ยว ด้วยการประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางส าหรับธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ และ
ประชาสัมพันธ์อื่นๆ เกี่ยวกับการประกันภัย ด าเนินการระหว่างวันที่ 1 – 31 มกราคม 2566

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดสุโขทัย
กิจกรรมอื่นๆ (ไม่ใช้งบประมำณ)

(ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ Social Media)



ส านักงาน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Socail Miedia ผ่าน Facebook page “ส านักงาน คปภ. จังหวัด
อุตรดิตถ์”และ Line official “@oicuttaradit” จ านวน 13 เรื่อง  ได้แก่ สถิติอุบัติเหตุ 7 วันอันตราย เทศกาลปีใหม่,
อุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้นกับทุกคนได้, จัดงานเสวนาภายใต้ โครงการ 1 ภาค 1 ผลิตภัณฑ์, คปภ. ภาค 1 (เชียงใหม่) 
จัดงานเสวนาภายใต้โครงการ 1 ภาค 1 ผลิตภัณฑ์, เปิดกลยุทธ์สร้างความเชื่อมัน่การท่องเที่ยวด้วยประกันภัยอุบัติเหตุ
เดินทาง และประชาสัมพันธ์อื่นๆ เกี่ยวกับการประกันภัย ด าเนินการระหว่างวันที่ 1 – 31 มกราคม 2566

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์
กิจกรรมอื่นๆ (ไม่ใช้งบประมำณ)

(ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ Social Media)



ส านักงาน คปภ. จังหวัดตาก ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Socail Miedia ผ่าน Facebook page “ส านักงาน คปภ. 
จังหวัดตาก”และ Line official “@oictak” จ านวน 51 เรื่อง  ได้แก่ สถิติอุบัติเหตุ 7 วันอันตราย เทศกาลปี
ใหม่, อุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้นกับทุกคนได้, จัดงานเสวนาภายใต้ โครงการ 1 ภาค 1 ผลิตภัณฑ์, คปภ. ภาค 
1 (เชียงใหม่) จัดงานเสวนาภายใต้โครงการ 1 ภาค 1 ผลิตภัณฑ์, เปิดกลยุทธ์สร้างความเชื่อมั่นการ
ท่องเที่ยวด้วยประกันภัยอุบัติเหตุเดินทาง และประชาสัมพันธ์อื่นๆ เกี่ยวกับการประกันภัย ด าเนินการ
ระหว่างวันที่ 1 – 31 มกราคม 2566

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดตำก
กิจกรรมอื่นๆ (ไม่ใช้งบประมำณ)

(ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ Social Media)
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ส านักงาน คปภ. จังหวัดแมฮ่่องสอน ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Socail Miedia ผ่าน Facebook Page “ส านักงาน คปภ. 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน” และ Linedofficiald“@oicmaehongson” จ านวน 24 เรื่อง ได้แก่ คปภ. มอบกรมธรรม์
ประกันภัย ทุนประกันภัยรวม 7 ล้านบาท เพ่ือคุ้มครองความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิทักษ์ป่าในพ้ืนที่อุทยาน
แห่งชาติแม่ปิง, คปภ. ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมประกันภัย มอบกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มปีใหม่เที่ยวไทยปลอดภัย 
แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวชาวไทย, ประชาสัมพันธ์งานโครงการ 1 ภาค 1 ผลิตภัณฑ์, ประกันภัย พ.ร.บ. 
ระยะยาวส าหรับรถจักรยานยนต์ และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการประกันภัยอื่นๆ ด าเนินการระหว่างวันที่ 
1 – 31 มกราคม 2566

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
กิจกรรมอื่นๆ (ไม่ใช้งบประมำณ)

(ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ Social Media)



วันที่ 12 มกราคม 2566 นางสาวสิภัทภรณ์ ชูกรณ์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดตาก 
ประชาสัมพันธ์การจัดท าประกันภัยรถภาคบังคับ (พ.ร.บ.) ส าหรับรถ ที่จดทะเบียน ในต่างประเทศและ
น าเช้ามาใช้ในราชอาณาจักรไทยเป็นการชั่วคราว (รถผ่านแดน) ผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
อ าเภอแม่สอด ณ สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 1 ต าบลท่าสายลวด อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดตำก
กิจกรรมอื่นๆ (ไม่ใช้งบประมำณ)

(ออกอำกำศผ่ำนสถำนีวิทยุ/โทรทัศน)์



วันที่ 11 มกราคม 2566 นางสาวนาถญา ศิริสายัณห์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่
เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการใหค้วามช่วยเหลือประจ าจังหวัดล าพูน ครั้งที่ 1/2566 และคณะอนุกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา ครั้งที่  1/2566
ณ ห้องประชุมส านักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ต าบลข้างเผือก อ าเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมอื่นๆ (ไม่ใช้งบประมำณ)
(ประชุมร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน)



วันที่ 20 มกราคม 2566 นางกาญจนาภรณ์ หาญประกอบสุข ต าแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญ ส านักงาน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อ านวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2566
ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ (POC) ชั้น 3 อาคารอ านวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมอื่นๆ (ไม่ใช้งบประมำณ)
(ประชุมร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน)



วันที่ 24 มกราคม 2566 นางสาวนาถญา ศิริสายัณห์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่
เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัด ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมส านักงาน
ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ต าบลช้างเผือก อ าเภอเมืองเชียงใหม่

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมอื่นๆ (ไม่ใช้งบประมำณ)
(ประชุมร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน)



วันที่ 25 มกราคม 2566 นางสาวนาถญา ศิริสายัณห์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่
เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการใหค้วามช่วยเหลือประจ าจังหวัดล าพูน ครั้งที่ 1/2566 และคณะอนุกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนผู้ เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา ครั้งที่  1/2566
ณ ห้องประชุมอนันตยศ ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดล าพูน

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมอื่นๆ (ไม่ใช้งบประมำณ)
(ประชุมร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน)



วันที่ 31 มกราคม 2566 นางสาวอารีรัตน์ พรหมมหาวัน ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ช านาญการ ส านักงาน คปภ.
จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดล าพูน 
เดือน มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ศาลากลางจังหวัดล าพูน

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมอื่นๆ (ไม่ใช้งบประมำณ)
(ประชุมร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน)



วันที่ 18 มกราคม 2566 นายกิตติพงษ์ มีศิริ ต าแหน่ง ผู้ช านาญงานอาวุโส เข้าประชุมคณะอนุกรรมการ
ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดแพร่ ด้านการบังคับใช้กฎหมาย ต ารวจภูธรจังหวัดแพร่ 
ณ ห้องประชุม ต ารวจภูธรจังหวัดแพร่ ชั้น 2 อาคารต ารวจภูธรจังหวัดแพร่

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแพร่
กิจกรรมอื่นๆ (ไม่ใช้งบประมำณ)
(ประชุมร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน)



วันที่ 25 มกราคม 2566 นางสาววรรณภา ฤกษนันทน์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดแพร่ 
เข้าประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลย
ในคดีอาญา ประจ าจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมส านักงานยุติธรรมจังหวัดแพร่ อาคาร
บูรณาการกระทรวงยุติธรรม ชั้น 1

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแพร่
กิจกรรมอื่นๆ (ไม่ใช้งบประมำณ)
(ประชุมร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน)



วันที่ 26 มกราคม 2566 นายกิตติพงษ์ มีศิริ ต าแหน่ง ผู้ช านาญงานอาวุโส เข้าประชุมคณะอนุกรรมการ
ให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมส านักงานยุติธรรมจังหวัดแพร่ ชั้น 1 
อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรมจังหวัดแพร่

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแพร่
กิจกรรมอื่นๆ (ไม่ใช้งบประมำณ)
(ประชุมร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน)



วันที่ 26 มกราคม 2566 นางสาวรัตนาภรณ์ เปี่ยมจ าเริญ ต าแหน่ง เจ้าหน้าอาวุโส ร่วมประชุม
ถอดบทเรียนผลการด าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 2565 และช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566
เพ่ือก าหนดแนวทาง มาตรการแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ ณ ห้องประชุม
เวียงโกศัย ชั้น 2 อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดแพร่ อ าเภอเมือง จังหวัดแพร่

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแพร่
กิจกรรมอื่นๆ (ไม่ใช้งบประมำณ)
(ประชุมร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน)



วันที่ 30 มกราคม 2566 นายกิตติพงษ์ มีศิริ ต าแหน่ง ผู้ช านาญงานอาวุโส เข้าประชุมศูนย์อ านวยการ
ความปลอดภัยทางถนน จังหวัดแพร่ วิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนน เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2566
เวลาประมาณ 04.23 น. รถยนต์มีประกันภัยภาคบังคับ กับบริษัท ไทยศรีประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
เฉี่ยวชนคนเดินข้ามถนนยังผลให้มีผู้ เสียชีวิต 1 ศพ บริเวณปากซอยเทศบาล 11 หน้าตลาดบ้านปิน  
ต าบลบ้านปิน อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ เพื่อสืบหาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุเชิงลึก สามารถวิเคราะห์ และก าหนด
มาตรการในการป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุซ้ า ณ ห้องประชุมเทศบาลบ้านปิน ต าบลบ้านปิน อ าเภอลอง 
จังหวัดแพร่

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแพร่
กิจกรรมอื่นๆ (ไม่ใช้งบประมำณ)
(ประชุมร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน)



วันที่ 31 มกราคม 2566 นางสาวรัตนาภรณ์ เปี่ยมจ าเริญ ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่อาวุโสอาวุโส ส านักงาน คปภ . 
จังหวัดแพร่ เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม "โครงการเสริมหนุนกลไกเครือข่ายทางสังคมเพ่ือการ
ขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ปีงบประมาณ 2566 (จังหวัดแพร่ ) " เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทาง
การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และชุมชน
คุณธรรม รวมจ านวน 200 คน ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแพร่นครา อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแพร่
กิจกรรมอื่นๆ (ไม่ใช้งบประมำณ)
(ประชุมร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน)



วันที่  25 มกราคม 2566 ส านักงาน คปภ. จังหวัดสุโขทัย ประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมการให้
ความช่วยเหลือประจ าจังหวัด ครั้งที่ 1/2566 และคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่า
ทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา ประจ าจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมส านักงาน
ยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย ชั้น 2 ต าบลบ้านกล้วย อ าเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดสุโขทัย
กิจกรรมอื่นๆ (ไม่ใช้งบประมำณ)
(ประชุมร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน)



วันที่ 1 - 5 มกราคม 2566 ส านักงาน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมประชุมคณะท างานวิเคราะห์และ
ประเมินสถานการณ์ประจ าวันศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566
จังหวัดอุตรดิตถ์ ณ ห้องประชุมสวางคบุรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์
กิจกรรมอื่นๆ (ไม่ใช้งบประมำณ)
(ประชุมร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน)



วันที่ 3 มกราคม 2566 ส านักงาน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมเป็นสักขีพยานการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
ของบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด เป็นค่าปลงศพให้กับทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภัย 
จ านวน 35,000 บาท

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์
กิจกรรมอื่นๆ (ไม่ใช้งบประมำณ)
(ประชุมร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน)



วันที่ 1 - 5 มกราคม 2566 นางสาวสิภัทภรณ์ ชูกรณ์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดตาก 
ร่วมประชุมศูนย์ ปฏิบัติการปัองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 จังหวัดตาก 
ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตาก อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดตำก
กิจกรรมอื่นๆ (ไม่ใช้งบประมำณ)
(ประชุมร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน)



วันที่ 12 มกราคม 2566 นางสาวสิภัทภรณ์ ชูกรณ์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดตาก 
ร่วมพิธีเปิดสะพาน มิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 1 ณ สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 1 และห้องประชุม
อาคารตรวจจับบุคคล (TERMINAL) ชั้น 2 บ้านริมเมย ต าบลท่าสายลวด อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดตำก
กิจกรรมอื่นๆ (ไม่ใช้งบประมำณ)
(ประชุมร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน)



วันที่ 10 มกราคม 2566 นางสาวสิภัทภรณ์ ชูกรณ์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดตาก 
ร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการข้ามแดนสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 1 ณ ห้องประชุม ชั้น 2
ที่ว่าการอ าเภอแม่สอด อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดตำก
กิจกรรมอื่นๆ (ไม่ใช้งบประมำณ)
(ประชุมร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน)



วันที่ 18 มกราคม 2566 นางสาวสิภัทภรณ์ ชูกรณ์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดตาก 
ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2566 และกรรมการ
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 จังหวัดตาก ณ ห้องประชุมตากสิน
มหาราช ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตาก อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดตำก
กิจกรรมอื่นๆ (ไม่ใช้งบประมำณ)
(ประชุมร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน)



วันที่ 19 มกราคม 2566 นางสาวสิภัทภรณ์ ชูกรณ์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดตาก 
ร่วมประชุมคณะท าการพิจารณาก าหนดแนวทางในการอ านวยความสะดวกด้านการขนส่งสินค้าชายแดน
แม่สอด - เมียวดี ณ ห้องประชุมทีลอซู ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตาก อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดตำก
กิจกรรมอื่นๆ (ไม่ใช้งบประมำณ)
(ประชุมร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน)



วันที่ 27 มกราคม 2566 นายณัฐจักร ไชยวุฒิจักร ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่อาวุโส เข้าประชุมคณะอนุกรรมการให้
ความช่วยเหลือประจ าจังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2566 และคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและ
ค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา ประจ าจังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตากชาติ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดตาก อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดตำก
กิจกรรมอื่นๆ (ไม่ใช้งบประมำณ)
(ประชุมร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน)



วันที่ 1 - 5 มกราคม 2566 ส านักงาน คปภ. จังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าประชุมคณะท างานประเมินผลการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพ่ือประชุมติดตามวิเคราะห์
การเกิดอุบัติเหตุ และปรับกลยุทธ์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ณ ห้องประชุม
ราชธรรมพิทักษ์ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
กิจกรรมอื่นๆ (ไม่ใช้งบประมำณ)
(ประชุมร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน)



ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
กิจกรรมอื่นๆ (ไม่ใช้งบประมำณ)
(ประชุมร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน)

วันนี้  17 มกราคม 2566 ส านักงาน คปภ. จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมประชุมคณะกรรมการ
ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนครั้งที่ 1 / 2566 เพื่อติดตามความคืบหน้าผลการเกิดอุบัติเหตุ
ทางถนน 2565 และในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 และสรุปถอดบทเรียนการเกิดอุบัติเหตุทางถนน 
ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน



ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
กิจกรรมอื่นๆ (ไม่ใช้งบประมำณ)
(ประชุมร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน)

วันที่ 20 มกราคม 2566 นางวิภา ราชแผน ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่อาวุโส ส านักงาน คปภ. จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
เข้าร่วมสัมมนาระดมความคิดเห็น เรื่อง แนวทางการติดตามแผนปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน 
ณ ห้องประชุมราชธรรมพิทักษ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน



วันที่  11 มกราคม 2566 ส านักงาน คปภ. จังหวัดน่าน ประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมการ
ให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัดน่าน ครั้งที่ 1/2566กณ ห้องประชุมเจ้าสุมนเทวราช ชั้นd6
ศาลากลางจังหวัดน่าน ต าบลไชยสถาน อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน 

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดน่ำน
กิจกรรมอื่นๆ (ไม่ใช้งบประมำณ)
(ประชุมร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน)



วันที่ 19 มกราคม 2566 ส านักงาน คปภ. จังหวัดน่าน ประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยกในคดีอาญาครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุม
เจ้าสุมนเทวราช ชั้น 6 ศาลากลางจังหวัดน่าน ต าบลไชยสถาน อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดน่ำน
กิจกรรมอื่นๆ (ไม่ใช้งบประมำณ)
(ประชุมร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน)



วันที่ 18 มกราคม 2566 นางพัชรา สุภาวรรณ์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการ ส านักงาน คปภ. จังหวัดพะเยา 
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2566 และคณะอนุกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา ประจ าจังหวัดพะเยา 
ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุม 1 อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม ชั้น 2 ต าบลบ้านต  า อ าเภอเมือง
จังหวัดพะเยา

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดพะเยำ
กิจกรรมอื่นๆ (ไม่ใช้งบประมำณ)
(ประชุมร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน)



วันที่ 20 มกราคม 2566 นางลัดดา โพธิตุ้ย ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดล าปาง 
เข้าร่วมประชุมคณะท างานบูรณาการสนับสนุนขับเคลื่อนแผงงานต าบล “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ประจ าปี
งบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดล าปาง

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดล ำปำง
กิจกรรมอื่นๆ (ไม่ใช้งบประมำณ)
(ประชุมร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน)



วันที่ 18 มกราคม 2566 นางลัดดา โพธิตุ้ย ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดล าปาง เข้าร่วม
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนค่าเสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา 
ครั้งที่  1/2566 และคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัดล าปาง ครั้งที่  1/2566
ณ ห้องประชุมส านักงานยุติธรรมจังหวัดล าปาง ชั้น 2 อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม อ าเภอเมือง 
จังหวัดล าปาง

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดล ำปำง
กิจกรรมอื่นๆ (ไม่ใช้งบประมำณ)
(ประชุมร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน)



วันที่ 1 มกราคม 2566 ส านักงาน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นสักขีพยานในการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นเป็น
ค่าปลงศพให้แก่ทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภัยซึ่งประสบอุบัติเหตุจากการขี่รถจักรยานยนต์แฉลบล้มเอง
เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งท าประกันภัยตาม พ.ร.บ. ไว้กับบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด  
พร้อมชี้แจงสิทธิประโยชน์ที่ได้รับและให้ตรวจสอบการท าประกันภัยของผู้ประสบภัย ณ บ้านเลขที่ 79 หมู่ 5 
ต าบลแม่แฝกใหม่ อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมอื่นๆ (ไม่ใช้งบประมำณ)

(จ่ำยค่ำสินไหมทดแทน)



วันที่ 4 มกราคม 2566 ส านักงาน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นสักขีพยานในการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น
เป็นค่าปลงศพให้แก่ทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภัย ซึ่งประสบอุบัติเหตุจากการขี่รถจักรยานยนต์แฉลบล้มเอง 
ซึ่งท าประกันภัยตาม พ.ร.บ. ไว้กับบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด พร้อมชี้แจงสิทธิประโยชน์
ที่ได้รับและให้ตรวจสอบการท าประกันภัยของผู้ประสบภัย ณ วัดสันป่าเรียง จังหวัดเชียงใหม่

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมอื่นๆ (ไม่ใช้งบประมำณ)

(จ่ำยค่ำสินไหมทดแทน)



วันที่ 5 มกราคม 2566 ส านักงาน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นสักขีพยานในการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น
เป็นค่าปลงศพให้แกท่ายาทโดยธรรมของผู้ประสบภัยซึ่งประสบอุบัตเิหตจุากการขีร่ถจักรยานยนต์แฉลบล้มเอง  
ซึ่งท าประกันภัยตาม พ.ร.บ. ไว้กับบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด พร้อมชี้แจงสิทธิประโยชน์
ที่ได้รับและให้ตรวจสอบการท าประกันภัยของผู้ประสบภัย ณ วัดป่าแดด จังหวัดเชียงใหม่

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมอื่นๆ (ไม่ใช้งบประมำณ)

(จ่ำยค่ำสินไหมทดแทน)



วันที่ 16 มกราคม 2566 นางสาวนาถญา ศิริสายัณห์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงาน  คปภ. จังหวัดเชียงใหม่
ร่วมกับผู้แทน บริษัท ทิพยประกันภัย จ ากัด (มหาชน) จ่ายเงินค่าสินไหมมรณกรรม แก่ทายาทโดยธรรมของ 
นายวีรวัฒน์ อินต๊ะสุวรรณ มัคคุเทศก์ที่เสียชีวิต จ านวนเงิน 1,000,000 บาท กรณีรถยนต์พลัดตกเหว 
ที่ จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 ซึ่งท าประกันภัยอุบัติเหตุท่องเที่ยวส าหรับธุรกิจน าเที่ยวและ
มัคคุเทศก์ พร้อมแนะน าสิทธิประโยชน์จากการท าประกันภัยรวมทั้งการท าประกันภัยตาม พ.ร.บ. ณ อ าเภอ
แม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมอื่นๆ (ไม่ใช้งบประมำณ)

(จ่ำยค่ำสินไหมทดแทน)



วันที่ 3 มกราคม 2566 ส านักงาน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นสักขีพยานในการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น
เป็นค่าปลงศพให้แกท่ายาทโดยธรรมของผู้ประสบภัยซึ่งประสบอุบัตเิหตจุากการขีร่ถจักรยานยนต์แฉลบล้มเอง 
เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2566 และเสียชีวิตในวันที่ 3 มกราคม 2566 ซึ่งท าประกันภัยตาม พ.ร.บ. 
ไว้กับบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด พร้อมชี้แจงสิทธิประโยชน์ที่ได้รับและให้ตรวจสอบ
การท าประกันภัยของผู้ประสบภัย ณ ห้องนิติเวชและรักษาศพ โรงพยาบาลล าพูน

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมอื่นๆ (ไม่ใช้งบประมำณ)

(จ่ำยค่ำสินไหมทดแทน)



วันที่ 2 มกราคม 2566 ส านักงาน คปภ. จังหวัดเชียงราย ร่วมเป็นสักขีพยานในการจ่ายค่าสินไหมทดแทน
เป็นค่าปลงศพให้แก่ทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภัยซึ่งประสบอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์
เสียหลักแฉลบล้มเอง เหตุเกิดเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566 ซึ่งท าประกันภัยตาม พ.ร.บ. ไว้กับบริษัท
กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด พร้อมชี้แจงสิทธิประโยชน์ที่ได้รับและให้ตรวจสอบการท าประกันภัย
ของผู้ประสบภัย ณ วัดไชยเจริญ ต าบลเวียงชัย อ าเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงรำย
กิจกรรมอื่นๆ (ไม่ใช้งบประมำณ)

(จ่ำยค่ำสินไหมทดแทน)



วันที่ 4 มกราคม 2566 ส านักงาน คปภ. จังหวัดเชียงราย ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน ลงพ้ืนที่วิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ กรณีรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน 
2ขฬ-5004 กรุงเทพมหานคร เกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์คันหมายเลขทะเบียน 
กษย-47 พะเยา เหตุเกิดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งในที่เกิดเหตุมีผู้ เสียชีวิต จ านวน 3 ราย 
บริเวณหน้าบริษัท ฮุนได มอเตอร์ ไทยแลนด์ จ ากัด สาขาเชียงราย ถนนพหลโยธิน หมู่ที่ 1 ต าบลริมกก 
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงรำย
กิจกรรมอื่นๆ (ไม่ใช้งบประมำณ)

(ลงพื้นที่เกิดเหต)ุ



วันที่ 2 มกราคม 2566 นางสาวรัตนาภรณ์ เปี่ยมจ าเริญ เจ้าหน้าที่อาวุโส ส านักงาน คปภ. จังหวัดแพร่ 
ร่วมเป็นสักขีพยานการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนของบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด 
ให้กับทายาทผู้ประสบภัย จ านวน 35,000 บาท ณ บ้านพักของผู้ประสบภัย อ าเภอลอง จังหวัดแพร่

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแพร่
กิจกรรมอื่นๆ (ไม่ใช้งบประมำณ)

(จ่ำยค่ำสินไหมทดแทน)



วันที่ 3 มกราคม 2566 นายกิตติพงษ์  มีศิริ ต าแหน่ง ผู้ช านาญงานอาวุโส ส านักงาน คปภ. จังหวัดแพร่ 
ร่วมเป็นสักขีพยานการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนของบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด 
ให้กับทายาทผู้ประสบภัย จ านวน 35,000 บาท ณ บ้านพักของผู้ประสบภัย อ าเภอสอง จังหวัดแพร่

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแพร่
กิจกรรมอื่นๆ (ไม่ใช้งบประมำณ)

(จ่ำยค่ำสินไหมทดแทน)



วันที่ 3 มกราคม 2566 นางปรานี สุภา ต าแหน่ง นักวิชาการประกันภัย ส านักงาน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์  
ร่วมเป็นสักขีพยานการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนของบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด ให้กับทายาท
โดยธรรมของผู้ประสบภัย จ านวน 35,000 บาท ณ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด สาขาอุตรดิตถ์

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์
กิจกรรมอื่นๆ (ไม่ใช้งบประมำณ)

(จ่ำยค่ำสินไหมทดแทน)



วันที่ 4 มกราคม 2566 ส านักงาน คปภ. จังหวัดตาก ได้ลงพ้ืนที่ที่เกิดเหตุ และแจ้งสิทธิประโยชน์แก่
ผู้ประสบภัย จากการเกิดอุบัติเหตุ บริเวณถนนพหลโยธินฝั่งขาขึ้น เลยแยกปากทางเขื่อนภูมิพล 
อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก รถโดยสาร บขส. หมายเลขทะเบียน 16 –ก1429 กทม. เสียหลักตกข้างทาง 
มีผู้ได้รับบาดเจ็บ จ านวน 18 ราย ปัจจุบันมีผู้บาดเจ็บพักรักษาตัวที่ โรงพยาบาลสามเงา จ านวน 2 ราย 
อีก 16 ราย บาดเจ็บเล็กน้อยและเดินทางกลับภูมิล าเนาแล้ว

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดตำก
กิจกรรมอื่นๆ (ไม่ใช้งบประมำณ)

(จ่ำยค่ำสินไหมทดแทน)



วันที่ 19 มกราคม 2566 ส านักงาน คปภ. จังหวัดตาก ลงพ้ืนที่แจ้งสิทธิแก่ผู้ประสบภัย ณ โรงพยาบาล
ท่าสองยาง กรณีเกิดอุบัติเหตุเหตุรถยนต์ คันหมายเลขทะเบียน กม 5664 จันทบุรี พลิกคว่ าเอง 
มีผู้บาดเจ็บ จ านวน 18 คน เหตุเกิดบริเวณถนนทางเข้าหมู่บ้านแม่หละ ต าบลแม่หละ อ าเภอท่าสองยาง 
จังหวัดตาก

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดตำก
กิจกรรมอื่นๆ (ไม่ใช้งบประมำณ)

(จ่ำยค่ำสินไหมทดแทน)



วันที่ 4 มกราคม 2566 ส านักงาน คปภ. จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับคณะกรรมการศูนย์อ านวยการความปลอดภัย
ทางถนนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นสักขีพยาน การจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยรถภาคบังคับ 
(พ.ร.บ.) จ านวน 500,000 บาท ให้กับทายาทของผู้ประสบภัย กรณีเจ้าหน้าที่แขวงการทางจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ขณะปฏิบัติหน้าที่ ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน อ าเภอเมือง 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
กิจกรรมอื่นๆ (ไม่ใช้งบประมำณ)

(จ่ำยค่ำสินไหมทดแทน)



วันที่ 4 มกราคม 2566 ส านักงาน คปภ. จังหวัดน่าน ร่วมเป็นสักขีพยานการจ่ายค่าสินไหมทดแทนตาม
กรมธรรม์ประกันภัยรถภาคบังคับ (พ.ร.บ.) จ านวน 500,000 บาท ให้แก่ทายาทผู้ประสบภัย 
ณ ต าบลอ่ายนาไลย อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน กรณีประสบอุบัติเหตุจากการโดยสารรถยนต์กระบะ
หมายเลขทะเบียน ยง 8387 เชียงใหม่ ชนกับรถบรรทุกเทรนเลอร์ หมายเลขทะเบียน 70-4889 ล าปาง

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดน่ำน
กิจกรรมอื่นๆ (ไม่ใช้งบประมำณ)

(จ่ำยค่ำสินไหมทดแทน)



วันที่ 1 มกราคม 2566 ส านักงาน คปภ. จังหวัดพะเยา ร่วมเป็นสักขีพยานในการจ่ายค่าสินไหมทดแทน เป็น
ค่าปลงศพให้แก่ทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภัย กรณีประสบอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์
เสียหลักแฉลบล้มเอง เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริเวณหน้าวัดสันป่าเหียง ต าบลดงเจน อ าเภอ
ภูกามยาว จังหวัดพะเยา ซึ่งท าประกันภัยรถภาคบังคับ (พ.ร.บ.) ไว้กับบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถ จ ากัด พร้อมชี้แจงสิทธิประโยชน์ที่ได้รับและให้ตรวจสอบการท าประกันภัยของผู้ประสบภัย 
ณ บ้านเลขที่ 74 หมู่ 3 ต าบลเม็งราย อ าเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดพะเยำ
กิจกรรมอื่นๆ (ไม่ใช้งบประมำณ)

(จ่ำยค่ำสินไหมทดแทน)



วันที่ 1 มกราคม 2566 ส านักงาน คปภ. จังหวัดพะเยา ร่วมเป็นสักขพียานในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนเป็น
ค่าปลงศพ ให้แก่ทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภัย กรณีประสบอุบัติเหตุจากการขับขี่รถยนต์เก๋งเสียหลัก
ลงข้างทางทางหลวงชนบท จนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 2 ราย เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งท าประกันภัย
รถภาคบังคับ (พ.ร.บ.) ไว้กับบริษัท คุ้มภัยโตเกี่ยวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) พร้อม
ชี้แจงสิทธิประโยชน์ที่ได้รับและให้ตรวจสอบการท าประกันภัยของผู้ประสบภัย ณ บ้านเลขที่ 117
หมู่ 16 ต าบลจุน อ าเภอจุน จังหวัดพะเยา

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดพะเยำ
กิจกรรมอื่นๆ (ไม่ใช้งบประมำณ)

(จ่ำยค่ำสินไหมทดแทน)



วันที่ 1 มกราคม 2566 ส านักงาน คปภ. จังหวัดล าปาง ร่วมเป็นสักขีพยานในการจ่ายค่าสินไหมทดแทน
เป็นค่าปลงศพให้แก่ทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภัยซึ่งประสบอุบัติเหตุจากการขับขี่รถยนต์ชนเสาไฟกิ่ง 
เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2565 ซึ่งท าประกันภัยรถภาคบังคับ (พ.ร.บ.) ไว้กับบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา 
ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) พร้อมชี้แจงสิทธิประโยชน์ที่ได้รับและให้ตรวจสอบการท าประกันภัยของ
ผู้ประสบภัย ณ บ้านเลขที่ 35 หมู่ 8 บ้านศาลาบัวบก ต าบลท่าผา อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดล ำปำง
กิจกรรมอื่นๆ (ไม่ใช้งบประมำณ)

(จ่ำยค่ำสินไหมทดแทน)



วันที่ 5 - 16 มกราคม 2566 ส านักงาน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมมอบน้ าดื่มให้กองอ านวยการ 
ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือสนับสนุนการจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีจังหวัดเชียงใหม่ และ
ร่วมจัดนิทรรศการในงานฤดูหนาว

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่
(กิจกรรมอื่นๆ)



วันที่ 20 มกราคม 2566 นางสาวนาถญา ศิริสายัณห์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงาน
พิธีเปิดสาขาบริษัท เคดับบลิวไอ ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่ โดยมีนายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่
(กิจกรรมอื่นๆ)



วันที่ 6 มกราคม 2566 ส านักงาน คปภ. จังหวัดเชียงราย ร่วมกับกระทรวงการคลัง มอบเครื่องใช้ไฟฟ้า
สนับสนุนงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาด ประจ าปี 2566 ในวันรวมน้ าใจให้กาชาด 
ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ต าบลเวียง อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงรำย
กิจกรรมอื่นๆ (ไม่ใช้งบประมำณ)

(กิจกรรมอื่นๆ)



วันที่ 30 มกราคม 2566 ส านักงาน คปภ. จังหวัดเชียงราย มอบเกียรติบัตรให้อาสาสมัครประกันภัย
จ านวน 3 คน ที่ได้รับรางวัลอาสาสมัครประกันภัยดีเด่น ประจ าปี 2565 ในการประชุมกรมการจังหวัด 
หัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ประจ าจังหวัดเชียงราย นายอ าเภอ ผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารองค์กรภาคเอกชน ครั้งที่ 1/2566 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย 
นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ เป็นผู้มอบ ณ ห้องประชุมจอมกิตติ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ต าบลเวียง 
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงรำย
กิจกรรมอื่นๆ (ไม่ใช้งบประมำณ)

(กิจกรรมอื่นๆ)



วันที่ 17 มกราคม 2566 นางสาววรรณภา ฤกษนันทน์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดแพร่ 
ร่วมงานรัฐพิธี "วันพ่อขุนรามค าแหงมหาราช" ณ บริเวณพระบรมราชาอนุสารีย์พ่อขุนรามค าแหงมหาราช 
มหาวิทยาลัยบริการเฉลิมพระเกียรติ โดยมีนายธาตรี บุญมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธาน 
ในพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะและกล่าวค าถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันพ่อขุนรามค าแหงมหาราช

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแพร่
กิจกรรมอื่นๆ (ไม่ใช้งบประมำณ)

(กิจกรรมอื่นๆ)



วันที่ 6 มกราคม 2566 นางสาวสิภัทภรณ์ ชูกรณ์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดตาก 
ร่วมเป็นเกียรติพิธีลงนามบันทึก ข้อตกลงโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับ
การผลิตอ้อยคุณภาพ ณ บริษัท แม่สอดพลังงานสะอาด จ ากัด ต าบลแม่ตาว อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก  

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดตำก
กิจกรรมอื่นๆ (ไม่ใช้งบประมำณ)

(กิจกรรมอื่นๆ)



วันที่ 1 มกราคม 2566 ส านักงาน คปภ. จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับส านักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดแม่ฮ่องสอน , ขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน , สถานีต ารวจภูธรเมืองแม่ฮ่องสอน และบริษัท กลางคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด สาขาแม่ฮ่องสอน ร่วมวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนน กรณีรถจักรยานยนต์
หลุดโค้งบนถนนทางหลวงชนบท เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีผู้เสียชีวิต 1 ราย ณ จุดเกิดเหตุบริเวณ
ทางโค้งหน้าที่ท าการผู้ใหญ่บ้านบ้านใหม่ ต าบลปางหมู อ าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
กิจกรรมอื่นๆ (ไม่ใช้งบประมำณ)

(กิจกรรมอื่นๆ)



วันที่ 3 มกราคม 2566 ส านักงาน คปภ. จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับส านักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
แม่ฮ่องสอน, ขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน, สถานีต ารวจภูธรเมืองแม่ฮ่องสอน และบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถ จ ากัด สาขาแม่ฮ่องสอน ร่วมวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนน กรณีรถยนต์ชนกับรถจักรยานยนต์ 
เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2566 มีผู้เสียชีวิต 1 ราย ณ จุดเกิดเหตุบริเวณถนนบ้านใหม่-พะโข่โล่ ต าบลปางหมู อ าเภอเมือง 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
กิจกรรมอื่นๆ (ไม่ใช้งบประมำณ)

(กิจกรรมอื่นๆ)



วันที่ 6 มกราคม 2566 นายจรัส คะละภู ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ
หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงนามถวายพระชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติครบ 3 รอบ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา วันที่ 8 มกราคม 2566 โดยมีนายเชษฐา โมสิกรัตน์  
ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธาน ณ ห้องโถงศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน ชั้น 1 (หลังเก่า)  อ าเภอ
เมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
กิจกรรมอื่นๆ (ไม่ใช้งบประมำณ)

(กิจกรรมอื่นๆ)



วันที่ 16 มกราคม 2566 ส านักงาน คปภ. จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมรณรงค์สวมหมวกนิรภัย และรณรงค์
ประชาสัมพันธ์การท าประกันภัยรถภาคบังคับ (พ.ร.บ.) และกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่ม ปีใหม่เที่ยวไทย 
ปลอดภัย ให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ณ ศูนย์ราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ต าบลจองค า อ าเภอเมือง 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
กิจกรรมอื่นๆ (ไม่ใช้งบประมำณ)

(กิจกรรมอื่นๆ)



วันที่ 21 มกราคม 2566 นางวิภา ราชแผน ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่อาวุโส ส านักงาน คปภ. จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ร่วมกิจกรรม" วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน" เพ่ือมุ่งสร้างการรับรู้และปลูกฝังจิตส านึกด้านความปลอดภัยทางถนน
และกระตุ้นเตือนให้ประชาชนเกิดความตระหนักในการขับขี่ยานพาหนะทุกประเภทอย่างปลอดภัย ปฏิบัติตาม
กฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัดและมีวินัยในการใช้รถใช้ถนน เพ่ือป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พร้อมทั้งร่วม 
เปิดไฟฉายโทรศัพท์มือถือ เพ่ือร าลึกถึงหมอกระต่าย ในโอกาสครบรอบ 1 ปีของการจากไป และเนื่องใน
วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน ณ ลานหน้าธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขา แม่ฮ่องสอน

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
กิจกรรมอื่นๆ (ไม่ใช้งบประมำณ)

(กิจกรรมอื่นๆ)



วันที่ 24 มกราคม 2566 ส านักงาน คปภ. จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมรณรงค์สวมหมวกนิรภัย และ
รณรงค์ประชาสัมพันธ์การท าประกันภัยรถภาคบงัคบั (พ.ร.บ.) ให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ณ บริเวณ
ศูนย์ราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
กิจกรรมอื่นๆ (ไม่ใช้งบประมำณ)

(กิจกรรมอื่นๆ)



วันที่ 12 มกราคม 2566 นางพัชรา สุภาวรรณ์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดพะเยา 
ร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา 
ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 36 พรรษา วันที่ 8 มกราคม 2566 กิจกรรมน้อมน าแนวพระราชด าริ 
“ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ในการสวมใส่ผ้าไทย ภายใต้ชื่องาน “หิ้วตะกร้า สวมผ้าไทย ไปจ่ายกาด” ณ ตลาดนัด
คนไทยยิ้มได้

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดพะเยำ
กิจกรรมอื่นๆ (ไม่ใช้งบประมำณ)

(กิจกรรมอื่นๆ)



วันที่ 14 มกราคม 2566 นางพัชรา สุภาวรรณ์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดพะเยา 
ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม และออกบูทงานวันเด็กแห่งชาติ จังหวัดพะเยา ประจ าปี 2566 ภายใต้ค าขวัญ 
“รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี” ณ ลานอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดพะเยำ
กิจกรรมอื่นๆ (ไม่ใช้งบประมำณ)

(กิจกรรมอื่นๆ)



วันที่ 17 มกราคม 2566 ส านักงาน คปภ. จังหวัดพะเยา ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง และ
ส านักงานสรรพสามิต ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล และน้ าปานะแด่พระนวกะจ านวน 99 รูป 
เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร 
มหาวัชรราชธิดา ณ วัดพระธาตุจอมทอง อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดพะเยำ
กิจกรรมอื่นๆ (ไม่ใช้งบประมำณ)

(กิจกรรมอื่นๆ)



วันที่ 19 มกราคม 2566 นางพัชรา สุภาวรรณ์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดพะเยา 
ร่วมกิจกรรม “กาแฟยามเช้า” จังหวัดพะเยา ประจ าปีงบประมาณ 2566 จัดโดยหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการและอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 
ต าบลห้วยแก้ว อ าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดพะเยำ
กิจกรรมอื่นๆ (ไม่ใช้งบประมำณ)

(กิจกรรมอื่นๆ)



วันที่ 23 มกราคม 2566 นางพัชรา สุภาวรรณ์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดพะเยา
เข้าร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท 99 รูป เพ่ือถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยา
ภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมีนายเทวา ปัญญาบุญ รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน ณ โบราณสถานพระธาตุจอมทอง ต าบลบ้านต๋อม อ าเภอเมืองพะเยา 
จังหวัดพะเยา

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดพะเยำ
กิจกรรมอื่นๆ (ไม่ใช้งบประมำณ)

(กิจกรรมอื่นๆ)



วันที่ 26 มกราคม 2566 นางพัชรา สุภาวรรณ์  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดพะเยา 
ลงพ้ืนที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีได้รับการประสานจากศูนย์ด ารงค์ธรรมอ าเภอภูซาง จังหวัดพะเยา 
ว่าตัวแทนของ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) รายนางสาวนารีนาท อ ามาตย์ใหญ่ เสนอขาย
ประกันชีวิตให้กับประชาชนในพ้ืนที่ มีการรับเงินค่าเบี้ยประกันโดยไม่ออกใบเสร็จ และไม่น าเงินค่าเบี้ยประกัน
ส่งบริษัท เป็นเหตุให้ประชาชนรวมตัวกันไปขอรับความช่วยเหลือกับ ศูนย์ด ารงค์ธรรม จ านวน 185 ราย

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดพะเยำ
กิจกรรมอื่นๆ (ไม่ใช้งบประมำณ)

(กิจกรรมอื่นๆ)



วันที่ 31 มกราคม 2566 นางสาวสุภาณี บุญเรือง ต าแหน่ง นักวิชการประกันภัย ส านักงาน คปภ. จังหวัดพะเยา 
ร่วมพิธีเปิด "กาดพาเยาว์ คราฟท์" ด าเนินโครงการโดยเครือข่ายธุรกิจบิสคลับจังหวัดพะเยา ร่วมกับเทศบาลเมือง
พะเยา ซี่งมีวัตถุประสงค์ให้ประชาชนในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง อาทิ กลุ่มเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ผู้ใหญ่ 
ตลอดจนผู้ประกอบการในจังหวัดพะเยา มีสถานที่ในการพบปะผู้คนทุกกลุ่มวัย ได้ท ากิจกรรมร่วมกัน ลดช่องว่าง
ระหว่างวัย รวมทั้งเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายสินค้าอัตลักษณ์ ชุมชน แก่นักท่องเที่ยว ประชาชนทั่วไปตามสโลแกน 
“ปา ไป เป๋น ละอ่อน” โดยมีท่านบ ารุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน ณ ลานอเนกประสงค์
เทศบาลเมืองพะเยา อ.เมือง จ.พะเยา

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดพะเยำ
กิจกรรมอื่นๆ (ไม่ใช้งบประมำณ)

(กิจกรรมอื่นๆ)



วันที่ 5 มกราคม 2566 นางลัดดา โพธิตุ้ย ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดล าปาง 
เข้ามอบเกียรตบิัตรให้อาสาสมคัรประกันภัยดีเดน่ ประจ าปี 2565 ระดับจังหวัด จ านวน 3 รางวัล โดยมี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดล าปาง นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ เป็นผู้มอบ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอ าเภอ
เมืองล าปาง ชั้น 3 ต าบลหัวเวียง อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดล ำปำง
กิจกรรมอื่นๆ (ไม่ใช้งบประมำณ)

(กิจกรรมอื่นๆ)



วันที่ 12 มกราคม 2566 นางลัดดา โพธิตุ้ย ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดล าปาง 
มอบเกียรติบัตรให้กับครูและนักเรียนโรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษาที่เข้าร่วมโครงการและชนะการประกวด
ตามโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจ าปี 2565 ณ โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา อ าเภอแม่ทะ 
จังหวัดล าปาง

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดล ำปำง
กิจกรรมอื่นๆ (ไม่ใช้งบประมำณ)

(กิจกรรมอื่นๆ)



วันที่ 20 มกราคม 2566 นายนคร สาริวงค์ ต าแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญ ส านักงาน คปภ. จังหวัดล าปาง เข้าร่วม
ประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 1/2566 เพ่ือพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อราชการ รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยงาน ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ต าบลสบตุ๋ย อ าเภอเมือง 
จังหวัดล าปาง

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดล ำปำง
กิจกรรมอื่นๆ (ไม่ใช้งบประมำณ)

(กิจกรรมอื่นๆ)


