
 
 
 

สรุปภาพกิจกรรม 
การด าเนินงาน 

ของส านักงาน คปภ.จังหวัดชัยนาท 
ประจ าปี 2560 

 



 
ภาพกิจกรรมด าเนินงานจังหวัดชัยนาท 

 1. โครงการส่งเสริมการให้ความรู้เชิงรุกต่อสาธารณชนทั่วประเทศ  
งานส่งเสริมการให้ความรู้แก่กลุ่มผู้มีศักยภาพ (Change Agent) ในส่วนภูมิภาค  

 

 
บรรยายกิจกรรม เช่น ใหค้วามรู้ด้านการประกันภัยให้แกก่ลุ่มผู้น าชุมชน(กลุ่มเป้าหมาย) 

หัวข้อบรรยายเจ็บจากรถมีคนจ่าย ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลบ้านเชี่ยน  
ต าบลบ้านเชี่ยน อ าเภอหันคา  จังหวัดชัยนาท วันท่ี 23 เดือนกุมภาพันธ์ 2560 

 

ใสรู่ปภาพกิจกรรม ใสรู่ปภาพกิจกรรม 



 
  

 
ภาพกิจกรรมด าเนินงานจังหวัดชัยนาท 

 4. โครงการพัฒนาเครือข่ายและการมีส่วนร่วมด้านการประกันภัย 
4.1 งานส่งเสริมและบูรณการกับหน่วยงานความร่วมมือ (MOU) ในส่วนภูมิภาค 

 

 
บรรยายกิจกรรม เช่น ใหค้วามรู้ด้านการประกันภัยให้แก่ ปภ.เขต 16 จ.ชัยนาท และปภ. จังหวัดชัยนาท 

หัวข้อบรรยายเจ็บจากรถมีคนจ่าย ณ ห้องประชุม ปภ.เขต 16 จ.ชัยนาท 
 ต าบลเขาท่าพระ อ าเภอเมือง  จังหวัดชัยนาท วันท่ี  22 เดือนกุมภาพันธ์ 2560 

 

ใสรู่ปภาพกิจกรรม ใสรู่ปภาพกิจกรรม 



 
  

 
ภาพกิจกรรมด าเนินงานจังหวัดชัยนาท 

 3. โครงการอาสาสมัครประกันภัย  

 
บรรยายกิจกรรม เช่น ให้ความรู้ด้านการประกันภัยให้แก่อาสาสมัครประกันภัยใหม่ (ผู้น าชุมชน) 

ณ ห้องประชุมศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารภัยเขต 16 จังหวัดชัยนาท 
 ต าบลเขาท่าพระ อ าเภอเมือง  จังหวัดชัยนาท วันท่ี 9 เดือนมีนาคม 2560 

 

แผนปฏิบตัิงานเดือนมีนาคม 2560 แผนปฏิบตัิงานเดือนมีนาคม 2560 



 
  

 
ภาพกิจกรรมด าเนินงานจังหวัดชัยนาท 

 4. โครงการพัฒนาเครือข่ายและการมีส่วนร่วมด้านการประกันภัย 
4.2 งานพัฒนาเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของชมรมประกันภัยในส่วนภูมิภาค 

 
บรรยายกิจกรรมประชุมชมรมประกันภัยจังหวัดชัยนาทจัดต้ังชมรมประกันวินาศภัยในจังหวัดและข้อบังคับ

ชมรมประกันภัยแล้วเสร็จ ณ ห้องประชุมOR ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชัยนาท 
 ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดชัยนาท วันที่  30  เดือนมีนาคม 2560 

 

ใสรู่ปภาพกิจกรรม ใสรู่ปภาพกิจกรรม 



 
  

 
ภาพกิจกรรมด าเนินงานจังหวัดชัยนาท 

 4. โครงการพัฒนาเครือข่ายและการมีส่วนร่วมด้านการประกันภัย 
4.2 งานพัฒนาเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของชมรมประกันภัยในส่วนภูมิภาค 

 
ภาพกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและประชาสัมพันธ์กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุสงกรานต์สุขใจ 

ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารรถจังหวัดชัยนาท ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดชัยนาท  
วันท่ี  8-12  เดือนเมษายน 2560 

 

ใสรู่ปภาพกิจกรรม ใสรู่ปภาพกิจกรรม 



 
  

 
ภาพกิจกรรมด าเนินงานจังหวัดชัยนาท 

 5. . โครงการพัฒนาสื่อความรู้ประกันภัยในยุคดิจิทัล  
5.3 เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์กับหน่วยงานอื่นในแต่ละจังหวัด 

 
ภาพกิจกรรมเข้าร่วมกิจกรรมเปิดศูนย์บริการประชาชนช่วงเทศกาล และตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัย

จากรถช่วงเทศกาลสงกรานต์ รณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ณ จุดจอดรถอู่ตะเภา อ.มโนรมย์ จ.
ชัยนาท สถานท่ีจัดกิจกรรมระหว่างวันท่ี 10-17 เมษายน 2560 

 
 

แผนปฏิบตัิงานเดือนเมษายน/
ธนัวาคม 2560 

แผนปฏิบตัิงานเดือนเมษายน/
ธนัวาคม 2560 



 
ภาพกิจกรรมด าเนินงานจังหวัดชัยนาท 

 1. โครงการส่งเสริมการให้ความรู้เชิงรุกต่อสาธารณชนทั่วประเทศ  
งานส่งเสริมการให้ความรู้แก่กลุ่มผู้มีศักยภาพ (Change Agent) ในส่วนภูมิภาค  

 

 
ให้ความรู้ด้านการประกันภัยให้แก่กลุ่มผู้น าชุมชน(กลุ่มเป้าหมาย) 

หัวข้อบรรยายเจ็บจากรถมีคนจ่าย ณ ห้องประชุมที่ว่าการอ าเภอหนองมะโมง 
ต าบลหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 

 

ใสรู่ปภาพกิจกรรม ใสรู่ปภาพกิจกรรม 



 
  

 
ภาพกิจกรรมด าเนินงานจังหวัดชัยนาท 

 4. โครงการพัฒนาเครือข่ายและการมีส่วนร่วมด้านการประกันภัย 
4.2 งานพัฒนาเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของชมรมประกันภัยในส่วนภูมิภาค 

 
ส านักงาน คปภ. จังหวัดชัยนาท และชมรมประกันภัยจังหวัดชัยนาท อู่กลางประกันภัยมอบกระเป๋าให้กาชาด

จังหวัดชัยนาท ในวันท่ี 29 พฤษภาคม 2560 
 
 

ใสรู่ปภาพกิจกรรม 



 
  

 
ภาพกิจกรรมด าเนินงานจังหวัดชัยนาท 

 4. โครงการพัฒนาเครือข่ายและการมีส่วนร่วมด้านการประกันภัย 
4.2 งานพัฒนาเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของชมรมประกันภัยในส่วนภูมิภาค 

 
ส านักงาน คปภ. จังหวัดชัยนาท และชมรมประกันภัยจังหวัดชัยนาท โดย บมจ.วิริยะประกันภัยมอบสินไหม
ค่าปลงศพ จ านวนเงิน 300,000.00 บาท ในวันท่ี 28 มิถุนายน 2560 โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัด

ชัยนาทร่วมเป็นสักขีพยานการจ่าย 
 
 

ใสรู่ปภาพกิจกรรม ใสรู่ปภาพกิจกรรม 



 
  

 
ภาพกิจกรรมด าเนินงานจังหวัดชัยนาท 

 4. โครงการพัฒนาเครือข่ายและการมีส่วนร่วมด้านการประกันภัย 
4.2 งานพัฒนาเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของชมรมประกันภัยในส่วนภูมิภาค 

 
ส านักงาน คปภ. จังหวัดชัยนาท และคณะผู้บริหารกระทรวงการคลังจังหวัดชัยนาท เสนอผลงานผู้ตรวจ

ราชการกระทรวงการคลัง (นางสาวกุลยา  ตันติเตมิท) ในวันท่ี 13 มิถุนายน 2560 
 

ใสรู่ปภาพกิจกรรม ใสรู่ปภาพกิจกรรม 



 
  

 
ภาพกิจกรรมด าเนินงานจังหวัดชัยนาท 

 4. โครงการพัฒนาเครือข่ายและการมีส่วนร่วมด้านการประกันภัย 
4.2 งานพัฒนาเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของชมรมประกันภัยในส่วนภูมิภาค 

 
ส านักงาน คปภ. จังหวัดชัยนาท และชมรมประกันภัยจังหวัดชัยนาท โดย บมจ.วิริยะประกันภัยมอบน้ าด่ืม 
โครงการ “ป่ัน ปัก รักษ์วัด รักษ์สิ่งแวดล้อม ในวันท่ี 28 กรกฎาคม 2560 โดยมีผู้พิพากษาสมทบศาล

เยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท (นายองอาจ หล าอุบล) เป็นประธานการรับมอบน้ าด่ืม 
 

ใสรู่ปภาพกิจกรรม ใสรู่ปภาพกิจกรรม 



 
  

 
ภาพกิจกรรมด าเนินงานจังหวัดชัยนาท 

 4. โครงการพัฒนาเครือข่ายและการมีส่วนร่วมด้านการประกันภัย 
4.2 งานพัฒนาเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของชมรมประกันภัยในส่วนภูมิภาค 

 
ส านักงาน คปภ. จังหวัดชัยนาท และชมรมประกันภัยจังหวัดชัยนาทจัดกิจกรรม”วันประกันชีวิต” บ าเพ็ญ

สาธารณประโยชน์ และทอดผ้าป่า ในวันท่ี 31 กรกฎาคม 2560 ณ วัดหนองยาง อ าเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท 
 

ใสรู่ปภาพกิจกรรม ใสรู่ปภาพกิจกรรม 



 
  

 
ภาพกิจกรรมด าเนินงานจังหวัดชัยนาท 

 4. โครงการพัฒนาเครือข่ายและการมีส่วนร่วมด้านการประกันภัย 
4.2 งานพัฒนาเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของชมรมประกันภัยในส่วนภูมิภาค 

 
ส านักงาน คปภ. จังหวัดชัยนาท และชมรมประกันภัยจังหวัดชัยนาท จัดบูธให้ความรู้ดานประกันภัย และกิจกรรมตอบค าถาม งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจ าปี 

2560 ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท อ าเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ร่วมกับชมรมประกันภัยจังหวัดชัยนาท ในวันที่ 30 สิงหาคม 2560 

ใสรู่ปภาพกิจกรรม ใสรู่ปภาพกิจกรรม 



 
  

 
ภาพกิจกรรมด าเนินงานจังหวัดชัยนาท 

 6. โครงการส่งเสริมความรู้เชิงรุกต่อสาธารณชนทั่วประเทศ  
งานส่งเสริมการให้ความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัยให้กับประชาชนในภูมิภาค (ไม่ใช้งบประมาณ)  

 

 
วันท่ี 22 สิงหาคม 2560 ให้ความรู้ด้านการประกันภัยให้แก่ผู้ประกอบการรถบรรทุก ณ ห้องประชุม

ส านักงานขนส่งจังหวัดชัยนาท ชั้น 3 อ.เมือง จ. ชัยนาท โดย  
ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดชัยนาท (นางสาววราภรณ์  แกล้วเกษตรกรณ์) 

 

ใสรู่ปภาพกิจกรรม ใสรู่ปภาพกิจกรรม 



 
  

 
ภาพกิจกรรมด าเนินงานจังหวัดชัยนาท 

 4. โครงการพัฒนาเครือข่ายและการมีส่วนร่วมด้านการประกันภัย 
4.2 งานพัฒนาเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของชมรมประกันภัยในส่วนภูมิภาค 

 
ส านักงาน คปภ. จังหวัดชัยนาท และชมรมประกันภัยจังหวัดชัยนาท มอบเงินค่าสินไหมให้กับทายาทผู้เสียชีวิต กรณีอุบัติเหตุรายใหญ่รถรับส่งนักเรียน  

เดือนกันยายน 2560 

ใสรู่ปภาพกิจกรรม ใสรู่ปภาพกิจกรรม 



 
  

 
ภาพกิจกรรมด าเนินงานจังหวัดชัยนาท 

 6. โครงการส่งเสริมความรู้เชิงรุกต่อสาธารณชนทั่วประเทศ  
งานส่งเสริมการให้ความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัยให้กับประชาชนในภูมิภาค (ไม่ใช้งบประมาณ)  

 

 
วันท่ี 19 กันยายน 2560 ให้ความรู้ด้านการประกันภัยให้แก่ผู้ประกอบการรถบรรทุก ณ ห้องประชุม

ส านักงานขนส่งจังหวัดชัยนาท ชั้น 3 อ.เมือง จ. ชัยนาท โดย  
ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดชัยนาท (นางสาววราภรณ์  แกล้วเกษตรกรณ์) 

 

ใสรู่ปภาพกิจกรรม ใสรู่ปภาพกิจกรรม 



 
  

 
ภาพกิจกรรมด าเนินงานจังหวัดชัยนาท 

 4. โครงการพัฒนาเครือข่ายและการมีส่วนร่วมด้านการประกันภัย 
4.2 งานพัฒนาเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของชมรมประกันภัยในส่วนภูมิภาค 

 
ส านักงาน คปภ. จังหวัดชัยนาท และชมรมประกันภัยจังหวัดชัยนาท มอบน  าดื่มในวัน 

งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ เมรุมาศจ าลอง อ.เมือง จ.ชัยนาท 
ในวันที่ 25-26 ตุลาคม 2560 

ใสรู่ปภาพกิจกรรม ใสรู่ปภาพกิจกรรม 



 
  

 
ภาพกิจกรรมด าเนินงานจังหวัดชัยนาท 

 6. โครงการส่งเสริมความรู้เชิงรุกต่อสาธารณชนทั่วประเทศ  
งานส่งเสริมการให้ความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัยให้กับประชาชนในภูมิภาค (ไม่ใช้งบประมาณ)  

 

 
วันท่ี 17 ตุลาคม 2560 ให้ความรู้ด้านการประกันภัยให้แก่ผู้ประกอบการรถบรรทุก ณ ห้องประชุม

ส านักงานขนส่งจังหวัดชัยนาท ชั้น 3 อ.เมือง จ. ชัยนาท โดย  
นักวิชาการประกันภัย (นางสาววรรส  สายัณห์กุล) 

 

ใสรู่ปภาพกิจกรรม ใสรู่ปภาพกิจกรรม 



 
  

 
ภาพกิจกรรมด าเนินงานจังหวัดชัยนาท 

  5. โครงการพัฒนาสื่อความรู้ประกันภัยในยุคดิจิทัล  
5.1 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ผ่านสถานีวิทยุ 

ใสรู่ปภาพกิจกรรม  ใสรู่ปภาพกิจกรรม 

 
บรรยายกิจกรรม จัดรายการวิทยุ สถานีวิทยุ SPICE F.M. 99.50 MHzณ ห้องออกอากาสถานีวิทยุ SPICE 

F.M. 99.50 MHz ต าบลในเมือง  อ าเภอเมืองจังหวัดชัยนาท วันที7่/14/21/28 เดือนพฤศจิกายน 2560 
 



 
  

 
ภาพกิจกรรมด าเนินงานจังหวัดชัยนาท 

 6. โครงการส่งเสริมความรู้เชิงรุกต่อสาธารณชนทั่วประเทศ  
งานส่งเสริมการให้ความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัยให้กับประชาชนในภูมิภาค (ไม่ใช้งบประมาณ)  

 

 
วันท่ี 21 พฤศจิกายน 2560 ให้ความรู้ด้านการประกันภัยให้แก่ผู้ประกอบการรถบรรทุก ณ ห้องประชุม

ส านักงานขนส่งจังหวัดชัยนาท ชั้น 3 อ.เมือง จ. ชัยนาท โดย  
นักวิชาการประกันภัย (นางสาววรรส  สายัณห์กุล) 

 

ใสรู่ปภาพกิจกรรม ใสรู่ปภาพกิจกรรม 



 
  

 
ภาพกิจกรรมด าเนินงานจังหวัดชัยนาท 

 4. โครงการพัฒนาเครือข่ายและการมีส่วนร่วมด้านการประกันภัย 
4.2 งานพัฒนาเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของชมรมประกันภัยในส่วนภูมิภาค 

 
กิจกรรมจัดบูธประชาสัมพันธ์และจ าหน่วยกรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุเทศกาลสุขใจ100/200/222 โดย

ส านักงาน คปภ. จังหวัดชัยนาท และชมรมประกันภัยจังหวดชัยนาท ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดชัยนาท 
ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง  จังหวัดชัยนาท ระหว่างวันที่ 25-29  เดือนธันวาคม 2560 

 

ใสรู่ปภาพกิจกรรม ใสรู่ปภาพกิจกรรม 



 
  

 
ภาพกิจกรรมด าเนินงานจังหวัดชัยนาท 

  5. โครงการพัฒนาสื่อความรู้ประกันภัยในยุคดิจิทัล  
5.1 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ผ่านสถานีวิทยุ 

ใสรู่ปภาพกิจกรรม  ใสรู่ปภาพกิจกรรม 

 
บรรยายกิจกรรม จัดรายการวิทยุ สวท. 91.75 MHz. และ SPICE F.M. 99.50 MHz.   ณ ห้องออกอากาศ
สถานีวิทยุ สวท. 91.75 MHz. และ SPICE F.M. 99.50 MHz ต าบลในเมือง  อ าเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 

วันท่ี12/19/26/29 เดือนธันวาคม 2560 
 



 
  

 
ภาพกิจกรรมด าเนินงานจังหวัดชัยนาท 

 5. . โครงการพัฒนาสื่อความรู้ประกันภัยในยุคดิจิทัล  
5.3 เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์กับหน่วยงานอื่นในแต่ละจังหวัด 

แผนปฏิบตัิงานเดือนเมษายน/
ธนัวาคม 2560 

แผนปฏิบตัิงานเดือนเมษายน/
ธนัวาคม 2560 

 
เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับจังหวัดชัยนาทเปิดศูนย์บริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 
และรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ณ จุดจอดรถอู่ตะเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 

วันท่ี 27 เดือนธันวาคม 2560 
 


