
 
 

             

ส ำนกังำน คปภ. จงัหวดัอ่ำงทองขอประมวลภำพกิจกรรม ประจ ำเดือน เมษำยน  2561 

 
      วนัที่ 2 เมษายน 2561 

  เวลา  13.00  น. ส านกังาน คปภ. จงัหวดัอ่างทองไดม้อบหมายใหน้างสาวอรุสุา ฐติานกุลู 

เขา้ร่วมประชมุเพื่อเตรียมความพรอ้มในชว่งเทศกาลสงกรานต ์โดยประชมุร่วมกบัส านกังานป้องกนั 

สาธารณภยัจงัหวดัอ่างทอง และหนว่ยงานภาคีเครือขา่ย  

          

       
 

 

             วนัที่ 3 เมษายน 2561 

เวลา 13.00 น. ส านกังาน คปภ. จงัหวดัอ่างทอง โดยนางพชัรา สขี  า เขา้ร่วมประชมุ

คณะกรรมการศนูยอ์ านวยการทางถนน ครั้งที่ 1/2561 ณ หอ้งประชมุวิเศษชยัชาญ ศาลากลางจงัหวดั

อ่างทอง อ าเภอเมอืง  จงัหวดัอ่างทอง 

 

      
 

วนัที่ 4 เมษายน 2561 

   เวลา  09.00 – 10.00  น.  ส านกังาน คปภ. จงัหวดัอ่างทอง โดยนางพชัรา สขี  า 

            ไดร่้วมเป็นสมาชกิธนาคารขยะรีไซเคิลจงัหวดัอ่างทอง ณ บริเวณทางเชือ่มศาลากลางจงัหวดัอ่างทอง   

            ซ่ึงจดังานโดยส านกังานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มจงัหวดัอ่างทอง 

 

 

      
 

          

 

 



วนัที่ 5 เมษายน 2561 

 เวลา 10.00 -11.30 น ส านกังาน คปภ.จงัหวดัอ่างทอง ไดม้อบหมายใหน้างสาวอรุสุา       

ฐติานกุลู  เดนิทางไปสถานเีดนิรถอ่างทอง อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง ร่วมกบัขนสง่จงัหวดัอ่างทอง 

ในการเขา้ตรวจเยี่ยมของผูต้รวจราชการกรมการขนสง่ทางบก ประจ าเขตตรวจราชการที่ 2 และที่ 7 เพื่อให้

ก าลงัใจจดุตรวจความพรอ้มของรถโดยสารสาธารณะ พรอ้มทัง้ตดิสตกิเกอร ์ DLT GPS 

 

      
 

 วนัที่ 5 เมษายน 2561 

   เวลา 12.00 – 13.00   ส านกังาน คปภ. จงัหวดัอ่างทองไดม้อบหมายให ้

นางสาวอรุสุา ฐติานกุลู ประชาสมัพนัธผ์า่นรายการวิทย ุเสยีงโพธิ์ทอง 103.50 Mhz. เพื่อรณรงคก์ารจดัท า

ประกนัภยัเนือ่งจากใกลช้ว่งเทศกาลสงกรานต ์และเตรียมความพรอ้มก่อนเดนิทางไปตา่งจงัหวัด และ

ประชาสมัพนัธเ์ดนิทางอุ่นใจประกนัภยั 222  บาท และ สงกรานตอ์ุ่นใจประกนัภยั 10 บาท 

 

      
 

วนัที่ 5 เมษายน 2561 

 เวลา 09.00 – 12.00 น. ส านกังาน คปภ.จงัหวดัอ่างทอง โดยนางพชัรา  สขี  า และ    

นางสาวอรุสุา  ฐติานกุลู   เป็นตวัแทนรับมอบน า้ดืม่ จากบริษทัประกันภยัในพื้นที่  และบริษทัประกนัภยัท่ีดแูล

พื้นที่จงัหวดัอ่างทอง  เพือ่ใชใ้นชว่งเทศกาลสงกรานต ์ประจ าปี 2561 
 

       
 

     



   

วนัที่  7-11 เมษายน 2561 

 เวลา 10.00 -20.00 น. ส านกังาน คปภ.จงัหวดัอ่างทอง ไดร่้วมกบับริษทัประกนัภยัใน

จงัหวดัอ่างทอง เชน่ บริษทั เมอืงไทยประกนัชวีิต จ ากดั (มหาชน) สาขาอ่างทอง และ บริษทั กลางคุม้ครอง

คุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จ ากดั จดักิจกรรมออกบธู ประชาสมัพนัธส์งกรานตอ์ุน่ใจประกนัภยั 10 บาท 

ประกนัภยั 100 และประกนัภยั 222 และใหค้ าแนะน า ปรึกษา แจกเอกสารแผน่พบั พรอ้มทัง้ให ้มาจ าหนา่ย

กรมธรรมป์ระกนัภยั 10 ประกนัภยั 100 และประกนัภยั 222  ณ สถานดีนิรถ จงัหวดัอ่างทอง 

 

       
 

วนัที่ 10 เมษายน 2561 

  เวลา 16.00  น ส านกังาน คปภ. จงัหวดัอ่างทอง โดย นางพชัรา  สขี  า  ร่วมงานเปิดศนูย ์  

ปฏิบตักิารป้องกนัและลดอบุตัเิหตทุางถนน ในชว่งเทศกาลสงกรานตป์ระจ าปี 2561 ณ จดุบริการประชาชน 

ของหนว่ยงานในสงักดั กระทรวงคมนาคม ทางแยกเขา้วดัไชโยวรวิหาร อ าเภอไชโย จงัหวดัอ่างทอง 

 

             
 

วนัที่ 11 เมษายน 2561 

  เวลา 08.00 น. ส านกังาน คปภ. จงัหวดัอ่างทอง ร่วม ส านกังานคมุประพฤตจิงัหวดัอ่างทอง 

จดักิจกรรมเดนิรณรงคต์ามโครงการ “ขบัรถมนี า้ใจ รักษาวินยัจราจร สงกรานตล์ดเร็ว ลดเสีย่ง ดืม่ไมข่บั 

กลบับา้นปลอดภยั” โดยการน าของอาสาสมคัรประกนัของส านกังานฯ อาสาสมคัรคมุประพฤต และอื่น  

จ านวน  200  คน  ร่วมเดนิรณรงคถ์ือแผน่ป้าย 

 

       
                                

วนัที่ 11 เมษายน 2561 

เวลา 13.00 น.  ส านกังาน คปภ.จงัหวดัอ่างทอง โดยนางพชัรา  สขี  า ไดร่้วมงานพิธรีดน า้

ท่านผูว้่าราชการจงัหวดัและท่านรองทัง้ 2  เพื่อขอพรเนือ่งในวนัสงกรานตป์ระจ าปี 2561 

 

    
 

 



วนัที่  12 เมษายน 2561  

เวลา 08.30 น.  ส านกังาน คปภ. จงัหวดัอ่างทอง โดยนางพชัรา สขี  า เขา้ร่วมประชมุ

คณะกรรมการศนูยป์ฏิบตักิารป้องกนัและลดอบุตัเิหตทุางถนนชว่งเทศกาลสงกรานต ์พ.ศ. 2561               

ณ หอ้งประชมุโพธิ์ทอง ศาลากลางจงัหวดัอ่างทอง ชัน้ 2 อ าเภอเมอืง  จงัหวดัอ่างทอง  ตามค าสัง่จงัหวดัที่ 

1256/2561 ลงวนัที่ 28 มนีาคม 2561  

 

    
 

วนัที่  12 เมษายน 2561  

เวลา 10.00 น. ส านกังาน คปภ. จงัหวดัอ่างทอง  โดยนางพชัรา  สขี  า  ร่วมงานเปิด 5 ที่สดุ

สิง่ศักดิส์ทิธิ์ สงกรานต ์อ่างทอง หนองเจ็ดเสน้ ประจ าปี 2561  ณ อทุยานสวรรคอ่์างทองหนองเจ็ดเสน้ 

 

      
วนัที่  13 เมษายน 2561  

เวลา 08.30 น.  ส านกังาน คปภ. จงัหวดัอ่างทอง โดยนายนคิมน ์ เสอืปู่ เขา้ร่วมประชมุ

คณะกรรมการศนูยป์ฏิบตักิารป้องกนัและลดอบุตัเิหตทุางถนนชว่งเทศกาลสงกรานต ์พ.ศ. 2561               

ณ หอ้งประชมุโพธิ์ทอง ศาลากลางจงัหวดัอ่างทอง ชัน้ 2 อ าเภอเมอืง  จงัหวดัอ่างทอง  ตามค าสัง่จงัหวดัท่ี 

1256/2561ลงวนัที่ 28 มนีาคม 2561  

  
 

วนัที่  14 เมษายน 2561  

เวลา 08.30 น.  ส านกังาน คปภ. จงัหวดัอ่างทอง โดยนางพชัรา  สขี  า เขา้ร่วมประชมุ

คณะกรรมการศนูยป์ฏิบตักิารป้องกนัและลดอบุตัเิหตทุางถนนชว่งเทศกาลสงกรานต ์พ.ศ. 2561               

                    ณ หอ้งประชมุโพธิ์ทอง ศาลากลางจงัหวดัอ่างทอง ชัน้ 2 อ าเภอเมอืง  จงัหวดัอ่างทอง       

                               
 



 

วนัที่  15 เมษายน 2561  

เวลา 08.30 น.  ส านกังาน คปภ. จงัหวดัอ่างทอง โดยนางสาวอรุสุา  ฐติานกุลู เขา้ร่วม

ประชมุคณะกรรมการศนูยป์ฏิบตักิารป้องกนัและลดอบุตัเิหตทุางถนนชว่งเทศกาลสงกรานต ์พ.ศ. 2561       

ณ หอ้งประชมุโพธิ์ทอง ศาลากลางจงัหวดัอ่างทอง ชัน้ 2 อ าเภอเมอืง  จงัหวดัอ่างทอง  ตามค าสัง่จงัหวดัท่ี 

1256/2561  

 

   
 

วนัที่  16 เมษายน 2561  

เวลา 08.30 น.  ส านกังาน คปภ. จงัหวดัอ่างทอง โดยนางสาวอรุสุา  ฐติานกุลู เขา้ร่วม

ประชมุคณะกรรมการศนูยป์ฏิบตักิารป้องกนัและลดอบุตัเิหตทุางถนนชว่งเทศกาลสงกรานต ์พ.ศ. 2561 ณ 

หอ้งประชมุโพธิ์ทอง ศาลากลางจงัหวดัอ่างทอง ชัน้ 2 อ าเภอเมอืง  จงัหวดัอ่างทอง  ตามค าสัง่จงัหวดัท่ี 

1256/2561  

 

              

วนัที่  16 เมษายน 2561  

  เวลา 10.00 น.  ส านกังาน คปภ. จงัหวดัอ่างทอง โดยนางสาวอรุสุา  ฐติานกุลู  

และนายนคิมน ์ เสอืปู่ ตรวจดุบริการประชาชนจ านวน 4 จดุ พรอ้มมอบน า้ดืม่ ขนม กาแฟ และเคร่ืองดมืชกู าลงั

ใหก้บัเจา้หนา้ท่ีประจดุตรวจ เพือ่เป็นขวญัก าลงัใจในการปฏิบตัิงาน 

      

  วนัที่  18 เมษายน 2561 

เวลา 08.30-12.00 น. ส านกังาน คปภ. จงัหวดัอ่างทองมอบหมายใหน้างสาวอรุสุา 

ฐติานกุลู ไดเ้ขา้ร่วมโครงการ “หนว่ยบ าบดัทกุข ์บ ารงุสขุ สรา้งรอยย้ิมใหป้ระชาชน”  ประจ าเดอืน เมษายน  

2561   ณ ศาลาการเปรียญวดับา้นแก  ต าบลศรีพราน อ าเภอแสวงหา จงัหวดัอ่างทอง  

       



  วนัที่  18 เมษายน 2561 

เวลา 08.30-12.00 น. ส านกังาน คปภ. จงัหวดัอ่างทอง โดย นางพชัรา สขี  า ไดเ้ขา้ร่วม 

ปิดศนูยป์ระชมุคณะกรรมการศนูยป์ฏิบตักิารป้องกนัและลดอบุตัเิหตทุางถนนชว่งเทศกาลสงกรานต ์พ.ศ. 

2561 ณ หอ้งประชมุโพธิ์ทอง ศาลากลางจงัหวดัอ่างทอง ชัน้ 2 อ าเภอเมอืง  จงัหวดัอ่างทอง  ตามค าสัง่

จงัหวดัท่ี 1256/2561  และมอบสนิไหมทดแทนใหแ้ก่ทายาทผูป้ระสบภยัท่ีเสยีชวีิตในชว่งเทศกาลสงกรานต ์

จ านวน 1 ราย เป็นจ านวนเงนิ 300,000  บาท 

 

       
 

วนัที่ 24 เมษายน 2561 

เวลา  07.30 น. ส านกังาน คปภ. จงัหวดัอ่างทองไดร่้วมกิจกรรมการสนทนายามเชา้  

(สภากาแฟ)  เพื่อเป็นเวทีในการปรึกษาหารือขอ้ราชการอย่างไมเ่ป็นทางการระหว่างหัวหนา้สว่นราชการตา่งๆ  

และในการนีไ้ดร้ับมอบถว้ยกาแฟ เพื่อเป็นเจา้ภาพในเดอืนถดัไป 

 

        
 

  วนัที่ 24 เมษายน 2561 

             เวลา  10.00 – 11.30   น. ส านกังาน คปภ. จงัหวดัอ่างทอง โดยนางพชัรา  สขี  า ร่วมเป็น

เกียรตใินงานเปิดโครงการณรงคป้์องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ ของเรือนจ าจงัหวดัอ่างทอง  โดยท่านรองผูว้่า

ราชการจงัหวดัเป็นประธานเปิดงาน   

            
  

วนัที่ 25 เมษายน 2561 

                       เวลา  06.30 น. ส านกังาน คปภ. จงัหวดัอ่างทอง โดยนางพชัรา  สขี  า ร่วมงานรฐัพธิ ี

วนัคลา้ยวนัสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ บริเวณลานพระบรมราชานสุาวรียส์มเด็จพระนเรศวร

มหาราช วดัป่าโมกวรวิหาร อ าเภอป่าโมก จงัหวดัอ่างทอง   

 

                                           
 

 



 

วนัที่ 25 เมษายน 2561 

เวลา 09.00-16.30 น  ส านกังาน คปภ. จงัหวดัอ่างทอง จดัอบรมโครงการอาสาสมคัรประกนัภยั 

(อาสาใหม)่ ประจ าปี 2561  ที่จดัขึน้ องคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัอ่างทอง อ.เมอืง จงัหวดัอา่งทอง  โดยมผีูเ้ขา้

รับการอบรมจ านวน  50  คน  จากเป้าหมายที่ตัง้ไวจ้ านวน 40  คน 

 

         

    
 

วนัที่ 25 เมษายน 2561 

เวลา 16.30  ส านกังาน คปภ. จงัหวดัอ่างทอง  โดย นางพชัรา  สขี  า  ร่วมเป็นเกียรตใินพิธปิีดการ

แขง่ขนักีฬาตา้นยาเสพตดิจงัหวดัอ่างทองโดยท่านรองผูว้่าราชการจงัหวดั พรอ้มทัง้มอบรางวลักีฬาประเภท

ตา่งๆ ใหแ้กผู่เ้ขา้แขง่ขนัประเภทตา่งๆ  ซ่ึงจดัโดยส านกังานสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานจงัหวดัอ่างทอง 

 

            
 

 

วนัที่ 27 เมษายน 2561 

                 เขา้ร่วมประชมุคณะกรมการจงัหวดัและหัวหนา้สว่นราชการประจ าจงัหวดั ประจ าเดอืน 

      เมษายน 2561 ครั้งที่ 4/2561 เวลา 09.30-12.00 น.  ณ หอ้งประชมุวิเศษชยัชาญ ชัน้ 2 ศาลากลางจงัหวดั 

 อ่างทอง  และบริจาคจกัรยาน ร ุ่นที่ 2 ใหแ้ก่โครงการอทุยานสวรรคอ์่างทองหนองเจ็ดเสน้ จ านวน 1 คนั  

 

 

     
 

 


