
ประมวลภาพกจิกรรม ประจ าเดือน   ธันวาคม  2565
ส านักงานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบ

ธุรกจิประกนัภยั (คปภ.)จงัหวดักระบี่

กจิกรรมที่ 1

วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2565

นางสิริรัชนี พืชมงคล ผูอ้  านวยการ
ส านกังาน คปภ.จงัหวดักระบ่ี ร่วมประชุมคณะกรรมการ
ศูนยอ์  านวยความปลอดภยัทางถนนจงัหวดักระบ่ี คร้ังท่ี 2 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 พร้อมคณะกรรมการ
ศูนยฯ์ จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เขา้ร่วมการประชุม 
ภายใตก้ารรณรงค ์ชีวติวถีิใหม่ ขบัข่ีปลอดภยั ไร้อุบติัเหตุ 
ณ หอ้งประชุมพนมเบญจา (ชั้น 5 ) ศาลากลางจงัหวดั
กระบ่ี

Krabi



ประมวลภาพกจิกรรม ประจ า เดือน   
ธันวาคม  2565

กจิกรรมที่ 2
วนัที ่20 ธันวาคม 2565

นางสิริรัชนี พืชมงคล ผูอ้  านวยการส านกังาน 
คปภ.จงัหวดักระบ่ี ร่วมการประชุมคณะผูบ้ริหารการ
คลงัประจ าจงัหวดั (คบจ.) จงัหวดักระบ่ี คร้ังท่ี 8/2565 
เพื่อพิจารณาจดันิทรรศการและมหกรรมการแกไ้ข
ปัญหาหน้ีนอกระบบ จงัหวดักระบ่ี โครงการน าเขา้-
ส่งออกกา้วหนา้ ปรึกษาศุลกากร ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 และร่วมก าหนดกิจกรรมถวายพระพรของ
สังกดักระทรวงการคลงั แด่สมเดจ็พระเจา้ลูกเธอ เจา้
ฟ้าพชัรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสา
ริณีสิริพชัร มหาวชัรราชธิดา ณ หอ้งประชุมส านกังาน
คลงัจงัหวดักระบ่ี ชั้น 1 ศาลากลางจงัหวดักระบ่ี (หลงั
ใหม่)

Krabi



ประมวลภาพกจิกรรม ประจ าเดือน   
ธันวาคม 2565

กจิกรรมที่ 3

วนัที ่ 22  ธันวาคม 2565

วนัท่ี 22 ธนัวาคม 2565 ส านกังาน คปภ.จงัหวดักระบ่ี 
โดยนางสิริรัชนี พืชมงคล ผูอ้  านวยการ ร่วมกบัคณะ
ผูบ้ริหารการคลงัประจ าจงัหวดักระบ่ี จดักิจกรรมบ าเพญ็
กุศลปล่อยปลา เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจา้ลูกเธอ 
เจา้ฟ้าพชัรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสา
ริณีสิริพชัร มหาวชัรราชธิดา ใหห้ายจากพระอาการ
ประชวร โดยมีนางสุภา เอ่ียมโอภาส สรรพสามิตพื้นท่ี
กระบ่ี พร้อมดว้ยขา้ราชการและเจา้หนา้ท่ีเขา้ร่วม
กิจกรรม ณ อ่างเก็บน ้าคลองแหง้ ต าบลกระบ่ีนอ้ย อ าเภอ
เมืองกระบ่ี จงัหวดักระบ่ี

Krabi



ประมวลภาพกจิกรรม ประจ าเดือน   
ธันวาคม 2565

กจิกรรมที่ 4

วนัที ่27 ธันวาคม 2565

วนัน้ี ( 27 ธนัวาคม 2565 ) เวลา 10.00 น. 
นางสิริรัชนี พืชมงคล ผูอ้  านวยการส านกังาน คปภ.
จงัหวดักระบ่ี ประชุมคณะกรมการจงัหวดั หวัหนา้
ส่วนราชการ หวัหนา้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
ประจ าเดือน ธนัวาคม 2565 มีหวัหนา้ส่วนราชการ 
หวัหนา้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจน
ผูเ้ก่ียวขอ้งร่วมประชุม โดยมี นายภาสกร บุญญลกัษม์
ผูว้า่ราชการจงัหวดักระบ่ี เป็นประธาน ณ หอ้ง
ประชุมพนมเบญจา (ชั้น 5 ) ศาลากลางจงัหวดักระบ่ี

Krabi



ประมวลภาพกจิกรรม ประจ าเดือน   
ธันวาคม 2565

กจิกรรมที่ 5

วนัที ่28  ธันวาคม 2565

นางสิริรัชนี พืชมงคล ผูอ้  านวยการส านกังาน คปภ.
จงัหวดักระบ่ี พร้อมเจา้หนา้ท่ี ร่วมกิจกรรม เปิดศูนย์
ปฏิบติัการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนและทางทะเล
ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 พร้อมปล่อยขบวนรณรงค์
การสวมหมวกนิรภยั 100 เปอร์เซ็นต ์ร่วมกบัผูแ้ทน
หน่วยงานกระทรวงคมนาคมในพื้นท่ีจงัหวดักระบ่ี
หวัหนา้ส่วนราชการ และส่ือมวลชน ณ จุดบริการ
ประชาชนป้อมต ารวจทางหลวง วดัถ ้าเสือต าบลกระบ่ี
ใหญ่ อ าเภอเมือง จงัหวดักระบ่ี โดยมี นายอนุวรรต์
โหมดพร้ิง รองผูว้า่ราชการจงัหวดักระบ่ีเป็นประธาน

Krabi



ประมวลภาพกจิกรรม ประจ าเดือน   
ธันวาคม 2565

กจิกรรมที่ 6

วนัที ่29 ธันวาคม 2565

นางสิริรัชนีพืชมงคล ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.
จังหวดักระบี่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที ่ร่วมกบั คณะ
ผู้บริหารคลงัจังหวดักระบ่ี ออกบูธหน่วยงานใน
กระทรวงการคลงั ให้ความรู้และบริการประชาชน

Krabi



ประมวลภาพกจิกรรม ประจ าเดือน   
ธันวาคม 2565

กจิกรรมที่ 7

วนัที ่29 ธันวาคม 2565

เวลา 09:00 น. นางสิริรัชนี พืชมงคล ผู้อ านวยการ
ส านักงาน คปภ.จังหวดักระบี่ มอบหมาย นาง
ศศิวมิล เน้ือนวล นักวชิาการประกนัภัย ร่วมประชุม
คณะอนุกรรมพจิารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่า
ทดแทน และ ค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดอีาญา ประจ า
จังหวดักระบี่ คร้ังที ่9/2565 ณ ห้องประชุมศาลา
กลางจังหวดั(หลงัเก่า)ช้ัน 2

Krabi



ประมวลภาพกจิกรรม ประจ าเดือน   
ธันวาคม  2565

กจิกรรมที่ 8

วนัที ่29 ธันวาคม 2565

นางสิริรัชนี พืชมงคล ผูอ้  านวยการส านกังาน 
คปภ.จงัหวดักระบ่ี ไดร่้วมเปิดศูนยอ์  านวยการ
ป้องกนัและลดอุบติัเหตุช่วงปีใหม่ 2566 ระหวา่ง
วนัท่ี 29 ธ.ค. 2565-4 ม.ค. 2566 และประชุมรับมอบ
นโยบาย ท่ี หอ้งประชุม 1 กรมป้องกนัและบรรเทา
สารณภยั ผา่นระบบ Video Conference โดยมี 
พล.อ.อนุพงษ์ เผา่จินดา รมว.มหาดไทย เป็น
ประธานพิธีเปิดศูนยอ์  านวยการป้องกนัและลด
อุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566      
ณ หอ้งประชุมปลายพระยา ชั้น 2 ศาลากลางจงัหวดั
กระบ่ี เลขท่ี 9/10

Krabi



ประมวลภาพกจิกรรม ประจ าเดือน   
ธันวาคม  2565

กจิกรรมที่ 8

วนัที ่ 30 ธันวาคม 2565

นางสิริรัชนี พืชมงคล ผู้อ านวยการส านักงาน 
คปภ.จังหวดักระบ่ี ร่วมประชุมสรุปผลการ
ด าเนินการศูนย์ปฎบิตัิการป้องกนัและลดอบัุติเหตุ
ทางถนน และ ทางทะเล ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 
2566 จังหวดักระบี่ คร้ังที ่3/2565 โดยม ีนายสมชาย 
หาญภักดีปฏมิา รองผู้ว่าราชการจังหวดักระบี่ เป็น
ประธานการประชุม ณ ห้องประชุมปลายพระยา ช้ัน 
2 ศาลากลางจังหวดักระบี่

Krabi


