
ภาพกิจกรรมจังหวัดมุกดาหาร 
งานเผยแพร่ความรู้ประกันภัยผ่านสื่อต่างๆ ในส่วนภูมิภาค (ประชาสัมพันธ์ผ่านสถานีวิทยุ) 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

รูปจัดรายการวิทย ุ รูปจัดรายการวิทย ุ

รูปจัดรายการวิทย ุ รูปจัดรายการวิทยุ 

           นางสาวณัฐธิดาพร  ประสารแสง เจ้าหน้าที่ช านาญการ ส านักงาน คปภ .จังหวัดมุกดาหาร         
จัดรายการผ่านวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร 99.25 MHz  เรื่อง การจัดท าประกันภัย
ภาคบังคับและประกันภัยภาคสมัครใจ เพื่อสิทธิประโยชน์ของผู้ประสบภัยทางถนน และ ประชาสัมพันธ์
กรมธรรม์ประกันภัย “อุ่นใจปีใหม”่ พลัส เบี๊ยประกันภัย 7 บาท และประกันภัย 100,200,222             
วันอังคารที่  7 มกราคม 2563 เวลา. 09.30 น.  



ภาพกิจกรรมจังหวัดมุกดาหาร 
งานเผยแพร่ความรู้ประกันภัยผ่านสื่อต่างๆในส่วนภูมิภาค (ร่วมรณรงค์กับหน่วยงานอื่น) 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

          นางสาวณัฐธิดาพร  ประสารแสงเจ้าหน้าที่ช านาญการ ส านักงานคปภ.จังหวัดมุกดาหาร  
ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 
1/2563 เพื่อสรุปถอดบทเรียนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 
ของจังหวัดมุกดาหาร และติดตามผลการด าเนินการของหน่วยงานต่างๆ  
 วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมแก่งกะเบา ช้ัน 3 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร  

รูปพิธีเปิดกิจกรรม รูปวิทยากรบรรยาย 

รูปผู้เข้ารับการอบรม  รูปถ่ายหมู่ หรือ บรรยากาศภายในงาน 



 
ภาพกิจกรรมจังหวัดมุกดาหาร 

งานส่งเสริมการให้ความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัยให้กับประชาชนในส่วนภูมิภาค  
(ไม่ใช่งบประมาณ) 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

         นางสาวณริศรา  ศรีเจริญ ผู้เช่ียวชาญ รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.
จังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับชมรมประกันภัยจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กประจ าปี 
2563  โดยมี นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธี 
วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณสนามหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร  

รูปวิทยากรบรรยาย 

รูปผู้เข้ารับการอบรม  รูปถ่ายหมู่ หรือ บรรยากาศภายในงาน 

รูปพิธีเปิดกิจกรรม เช่น ประธานในพิธี 
กล่าวเปิดงาน 



 
ภาพกิจกรรมจังหวัดมุกดาหาร 

งานส่งเสริมการให้ความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัยให้กับประชาชนในส่วนภูมิภาค  
(ไม่ใช่งบประมาณ) 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

         นางสาวณริศรา ศรีเจริญ ต าแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญ รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการ
ส านักงาน คปภ.จังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพ่อขุนรามค าแหง
มหาราช เวลา 08.00 น. วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 ณ ห้องแก้วมุกดา ศาลากลางจังหวัด
มุกดาหาร  

รูปวิทยากรบรรยาย 

รูปผู้เข้ารับการอบรม  รูปถ่ายหมู่ หรือ บรรยากาศภายในงาน 

รูปพิธีเปิดกิจกรรม เช่น ประธานในพิธี 
กล่าวเปิดงาน 



 
ภาพกิจกรรมจังหวัดมุกดาหาร 

งานส่งเสริมการให้ความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัยให้กับประชาชนในส่วนภูมิภาค  
(ไม่ใช่งบประมาณ) 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

รูปวิทยากรบรรยาย 

รูปผู้เข้ารับการอบรม  รูปถ่ายหมู่ หรือ บรรยากาศภายในงาน 

รูปพิธีเปิดกิจกรรม เช่น ประธานในพิธี 
กล่าวเปิดงาน 

         นางสาวณริศรา  ศรีเจริญ ผู้เช่ียวชาญ รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.
จังหวัดมุกดาหาร ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียในคดีอาญาและ         
ค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา ประจ าจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 1/2563  โดยมี     
นายสันธาน สร้อยส าโรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธี 
วันพุธที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมส านักงานพัฒนาสงัคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร 



 
ภาพกิจกรรมจังหวัดมุกดาหาร 

งานส่งเสริมการให้ความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัยให้กับประชาชนในส่วนภูมิภาค  
(ไม่ใช่งบประมาณ) 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

รูปวิทยากรบรรยาย 

รูปผู้เข้ารับการอบรม  รูปถ่ายหมู่ หรือ บรรยากาศภายในงาน 

รูปพิธีเปิดกิจกรรม เช่น ประธานในพิธี 
กล่าวเปิดงาน 

           นางสาวณัฐธิดาพร  ประสารแสง เจ้าหน้าที่ช านาญการ ส านักงาน คปภ.จังหวัด
มุกดาหาร ร่วมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ตามโครงการ "หน่วยบ าบัดทุกข์ บ าบุงสุข สร้างร้อย
ยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 5/2563 และได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันภัย
ให้แก่ประชาชน นักเรียน ที่เข้าร่วมโครงการฯ  จ านวน 66 คน 
วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านหนองบัว หมู่ที่ 6 ต าบลหนองบัว อ าเภอ   
ดงหลวง  จังหวัดมุกดาหาร  



 
ภาพกิจกรรมจังหวัดมุกดาหาร 

งานส่งเสริมการให้ความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัยให้กับประชาชนในส่วนภูมิภาค  
(ไม่ใช่งบประมาณ) 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

รูปวิทยากรบรรยาย 

รูปผู้เข้ารับการอบรม  รูปถ่ายหมู่ หรือ บรรยากาศภายในงาน 

รูปพิธีเปิดกิจกรรม เช่น ประธานในพิธี 
กล่าวเปิดงาน 

 นางสาวณริศรา  ศรีเจริญ ผู้เชี่ยวชาญ รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.
จังหวัดมุกดาหาร  ร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจ าจังหวัดมุกดาหาร (คบจ.) ครั้งที่ 3/2563      
 ในวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. 
    ณ ห้องประชุมในที่ราชพัสดุ (อ่างเก็บน้ าห้วยขี้เหล็ก) ต.นากอก อ.นิคมค าสร้อย จ.มุกดาหาร 



 
ภาพกิจกรรมจังหวัดมุกดาหาร 

งานส่งเสริมการให้ความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัยให้กับประชาชนในส่วนภูมิภาค  
(ไม่ใช่งบประมาณ) 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

           นางสาวณริศรา ศรีเจริญ ต าแหน่ง ผู้ช าเชี่ยวชาญ รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการ
ส านักงานคปภ.จังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด ได้ลงพื้นที่
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์จากการท าประกันภัย และจัดท าประกันภัย พ.ร.บ. ภาค
บังคับ ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่บ้านพังคอก ต าบลบ้านโคก อ าเภอเมืองจังหวัดมุกดาหาร จ านวน 
37 กรมธรรม์ ในวันพุธที่ 29 มกราคม 2563 

รูปวิทยากรบรรยาย 

รูปผู้เข้ารับการอบรม  รูปถ่ายหมู่ หรือ บรรยากาศภายในงาน 

รูปพิธีเปิดกิจกรรม เช่น ประธานในพิธี 
กล่าวเปิดงาน 



 
ภาพกิจกรรมจังหวัดมุกดาหาร 

งานส่งเสริมการให้ความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัยให้กับประชาชนในส่วนภูมิภาค  
(ไม่ใช่งบประมาณ) 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

           นางสาวณัฐธิดาพร  ประสารแสง เจ้าหน้าที่ช านาญการ ส านักงาน คปภ.จังหวัดมุกดาหาร 
เข้าร่วมการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหารและหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดมุกดาหาร         
เพื่อติดตามผลการด าเนินงาน และแผนการด าเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร โดยมี 
นายชยันต์ ศิริมาศ  ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมแก้วกินรี 
ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร วันพฤหัสบดีที่  30 มกราคม 2563 

รูปวิทยากรบรรยาย 

รูปผู้เข้ารับการอบรม  รูปถ่ายหมู่ หรือ บรรยากาศภายในงาน 

รูปพิธีเปิดกิจกรรม เช่น ประธานในพิธี 
กล่าวเปิดงาน 



 
ภาพกิจกรรมจังหวัดมุกดาหาร 

งานส่งเสริมการให้ความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัยให้กับประชาชนในส่วนภูมิภาค  
(ไม่ใช่งบประมาณ) 

 

 
 

 
 

              นางสาวณริศรา  ศรีเจริญ ผู้เชี่ยวชาญ รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.
จังหวัดมุกดาหาร ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศและกิจกรรมอบรมเพื่อการสร้างจิตส านึกที่ดีในการขับ
ขี่แก่ผู้กระท าผิดคดีขับรถในขณะเมาสุรา ครั้งที่ 1/2563 และเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านการ
ประกันภัย พ.ร.บ. และภาคสมัครใจ จ านวน 220 คน โดยมี นายสันธาน สร้อยส าโรง รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ศาลาการเปรียญวัดบรรพตมโนรมย์ ต าบลศรีบุญเรือง 
อ าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 

รูปวิทยากรบรรยาย 

รูปผู้เข้ารับการอบรม  รูปถ่ายหมู่ หรือ บรรยากาศภายในงาน 

รูปพิธีเปิดกิจกรรม เช่น ประธานในพิธี 
กล่าวเปิดงาน 

 
 


