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คปภ. ภาค เก้า สงขลา
ส านักงาน คปภ. ภาค 9 - สงขลา

ส านักงาน คปภ. 
ภาค 9 (สงขลา)

สงขลา

ตรัง

นครศรีธรรมราช พัทลุง

นราธิวาสยะลา
ปัตตานี

สตูล

กิจกรรม ประจ าเดือน มีนาคม 2565

“ด้วยรักและห่วงใย ให้ประกันภัยดูแลคุณ” 

สายด่วน คปภ. 1186



วันที่ 3 มีนาคม 2565 นางวงเดือน อัตโสภณวัฒนา ผู้อ านวยการภาคอาวุโส ส านักงาน คปภ. 
ภาค 9 (สงขลา) ประชุม ชี้แจง ท าความเข้าใจ ในการปฏิบัติงาน ประจ าเดือนมีนาคม 2565 ให้แก่
พนักงาน/ลูกจ้าง ของส านักงาน คปภ. ภาค 9 (สงขลา) ครั้งที่ 3 ทางออนไลน์ ผ่านระบบโปรแกรม 
Microsoft Teams

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. ภาค 9 (สงขลา)

วันที่  8 มีนาคม 2565 นางวงเดือน อัตโสภณวัฒนา ผู้ อ านวยการภาคอาวุโส       
ส านักงาน คปภ. ภาค 9 (สงขลา) ร่วมสนทนาในรายการแลบ้านแลเมือง เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจ่าย   
ค่ารักษาพยาบาลและชดเชยรายได้ให้แก่ผู้ป่วยโควิด-19 โดยส านักงาน คปภ. ออกแนวปฏิบัติให้บริษัท
ประกันภัยถือปฏิบัติ โดยเคร่งครัด กรณีการจ่ายเคลมประกันโควิด ค่ารักษาพยาบาลและ/หรือค่าชดเชย
รายวัน ผ่านช่องทางออนไลน์ สถานีวิทยุ ม.อ. หาดใหญ่ - PSU



ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. ภาค 9 (สงขลา)

วันที่  24 มีนาคม 2565 นางวงเดือน อัตโสภณวัฒนา ผู้อ านวยการภาคอาวุโส       
ส านักงาน คปภ. ภาค 9 (สงขลา) ประชุมร่วมกับสายส่งเสริมและประกันภัยภูมิภาค สายก ากับ
ผลิตภัณฑ์ประกันภัย สายกลยุทธ์องค์กร ผู้อ านวยการภาคอาวุโส /ภาค ส านักงาน คปภ. และ
ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัด เกี่ยวกับแนวทางการประชาสัมพันธ์กรมธรรม์ประกันภัย   
สงกรานต์สุขใจ (ไมโครอินชัวร์รันส์) ทางออนไลน์ ผ่านระบบโปรแกรม Microsoft Teams



วันที่ 26 มีนาคม 2565 นางวงเดือน อัตโสภณวัฒนา ผู้อ านวยการภาคอาวุโส ส านักงาน 
คปภ. ภาค 9 (สงขลา) นายธนาศักดิ์ จันทร์ตระกูล ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดสงขลา            
พร้อมพนักงาน/ลูกจ้าง ของส านักงาน คปภ. เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “Southern Logistics & Truck 
Show 2022 (ครั้งที่ 8)” ณ ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา โดยมีนายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. ภาค 9 (สงขลา)



วันที่  23 มีนาคม 2565  ส านักงาน คปภ. จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดอบรมตามโครงการ            
สร้างเครือข่ายส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัยให้กับสาธารณชนทั่วประเทศ ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองปากพนัง ต าบลปากพนัง             
อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเป็นการอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มผู้น าชุมชน อสม ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน           
และประชาชนผู้สนใจ จ านวน 62 คน  โดยนายสมพงษ์ ปิ่นภักดี บรรยายในหัวข้อการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ และกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ และนายเลอฤทธิ์ พรหมทอง ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ บรรยายในหัวข้อ บทบาท ภารกิจของ
ส านักงาน คปภ. การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดนครศรีธรรมราช
โครงการสร้างเครือข่ายส่งเสริมความรู้ดา้นการประกนัภยัให้กับสาธารณชนทั่วประเทศ



วันที่ 23  มีนาคม 2565 ส านักงาน คปภ. จังหวัดปัตตานี จัดอบรมตามโครงการสร้างเครือข่ายส่งเสริมความรู้
ด้านการประกันภัยให้กับสาธารณชนทั่วประเทศ โดยมีนางสาวปาณรดา ญาณภาพเกวสิน ผู้เชี่ยวชาญรักษาการในต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดปัตตานีและนายศุภกาญจน์ หอมไกร เจ้าหน้าที่ บรรยายความรู้เก่ียวกับ บทบาท 
ภารกิจของส านักงาน คปภ. , การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ(พ.ร.บ.) , กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ และ         
การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ให้แก่ผู้น าชุมชน อสม. และ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จ านวน 65 คน ณ มัสยิดปายอใน      
หมู่ที่ 3 ต าบลกะดุนง อ าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดปัตตานี
โครงการสร้างเครือข่ายส่งเสริมความรู้ดา้นการประกนัภยัให้กับสาธารณชนทั่วประเทศ



วันที่ 24 มีนาคม 2565 ส านักงาน คปภ. จังหวัดปัตตานี จัดอบรมตามโครงการสร้างเครือข่ายส่งเสริม

ความรู้ด้านการประกันภัยให้กับสาธารณชนทั่วประเทศ โดยนางสาวปาณรดา ญาณภาพเกวสิน ผู้เชี่ยวชาญรักษาการในต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดปัตตานี และนายศุภกาญจน์ หอมไกร เจ้าหน้าที่ บรรยายความรู้เก่ียวกับบทบาท 
ภารกิจของส านักงาน คปภ. , การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ(พ.ร.บ.) , กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ และการ
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ให้แก่กลุ่มสตรีบ้านน  าด าและอสม. จ านวน 60 คน ณ ที่ท าการกลุ่มสตรีบ้านน  าด า หมู่ที่ 5 
ต าบลน  าด า อ าเภอทุ่งยางแดง  จังหวัดปัตตานี

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดปัตตานี
โครงการสร้างเครือข่ายส่งเสริมความรู้ดา้นการประกนัภยัให้กับสาธารณชนทั่วประเทศ



วันที่ ๘ มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนางจุฑามาศ พวงโมรา 
ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา มอบหมายให้นางสาวณพัสชานันท์ สิริธัญญาวัฒน์ ผู้ช านาญงาน จัดอบรม
โครงการสร้างเครือข่ายส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัยให้กับสาธารณชนทั่วประเทศ ครั งที่ 1/2565 ณ องค์การ
บริหารส่วนต าบลบาโงยซิแน ต าบลบาโงยซิแน อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ
ส านักงานสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการประกันภัยภาคบังคับ การประกันภัยภาคสมัครใจ กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
จากรถ การประกันชีวิต การประกันภัยไมโครอินชัวรันส์  เพ่ือเป็นการรณรงค์ ให้ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญของ
การประกันภัย รวมถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้แก่กลุ่มผู้น า และประชาชนทั่วไปในพื นที่จังหวัดยะลา มีผู้เข้ารับการอบรม
ครั งนี  จ านวน 76 คน

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดยะลา
โครงการสร้างเครือข่ายส่งเสริมความรู้ดา้นการประกนัภยัให้กับสาธารณชนทั่วประเทศ



วันที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. ส านักงาน คปภ. จังหวัดยะลา โดยนางจุฑามาศ พวงโมรา ผู้อ านวยการ
ส านักงาน คปภ. จังหวัดยะลา นางสาวณพัสชานันท์ สิริธัญญาวัฒน์ ผู้ช านาญงาน จัดอบรมโครงการสร้างเครือข่ายส่งเสริม
ความรู้ด้านการประกันภัยให้กับสาธารณชนทั่วประเทศ ครั งที่ 2/2565 ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนบ้านบราแง อ าเภอกรงปินัง                        
จังหวัดยะลา บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของส านักงาน สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการประกันภัยภาคบังคับ การประกันภัย               
ภาคสมัครใจ กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ การประกันชีวิต การประกันภัยไมโครอินชัวรันส์ เพ่ือเป็นการรณรงค์         
ให้ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญของการประกันภัย รวมถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้แก่กลุ่มผู้น า และประชาชนทั่วไป         
ในพื นที่จังหวัดยะลา มีผู้เข้ารับการอบรมครั งนี  จ านวน 77 คน

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดยะลา
โครงการสร้างเครือข่ายส่งเสริมความรู้ดา้นการประกนัภยัให้กับสาธารณชนทั่วประเทศ



วันที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. ส านักงาน คปภ. จังหวัดยะลา  โดยนางจุฑามาศ พวงโมรา ผู้อ านวยการ
ส านักงาน คปภ. จังหวัดยะลา นางสาวณพัสชานันท์ สิริธัญญาวัฒน์ ผู้ช านาญงาน จัดอบรมโครงการสร้างเครือข่ายส่งเสริม
ความรู้ด้านการประกันภัยให้กับสาธารณชนทั่วประเทศ ครั งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา ต าบลบ้านแหร                     
อ าเภอธารโต จังหวัดยะลา บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของส านักงาน สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการประกันภัยภาคบังคับ            
การประกันภัยภาคสมัครใจ กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ การประกันชีวิต การประกันภัยไมโครอินชัวรัน ส์
เพ่ือเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญของการประกันภัย รวมถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้แก่กลุ่มผู้น า            
และประชาชนทั่วไปในพื นที่จังหวัดยะลา มีผู้เข้ารับการอบรมครั งนี  จ านวน 42 คน

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดยะลา
โครงการสร้างเครือข่ายส่งเสริมความรู้ดา้นการประกนัภยัให้กับสาธารณชนทั่วประเทศ



ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดนราธิวาส
โครงการสร้างเครือข่ายส่งเสริมความรู้ดา้นการประกนัภยัให้กับสาธารณชนทั่วประเทศ

วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. ส านักงาน คปภ. จังหวัดนราธิวาส จัดอบรมโครงการสร้าง
เครือข่ายส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัยให้กับสาธารณชนทั่วประเทศ โดยนางวิจิตรา ศรีสุวรรโณ ผู้เชี่ยวชาญรักษาการ
ในต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดนราธิวาส นางอนัญญา หอมดวง เจ้าหน้าที่ และนางสาวทยิดาภรณ์      
มานุ้ย นักวิชาการประกันภัย ได้บรรยายให้ความรู้ให้แก่ครู/อาจารย์ โรงเรียนเอกชนในพื นที่จังหวัดนราธิวาส เกี่ยวกับ
บทบาทภารกิจของส านักงาน คปภ.สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากประกันภัยภาคบังคับ (พ.ร.บ.) กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
และประกันภัยภาคสมัครใจ จ านวน 61 คน โดยมีนายวาฟิก เปาะเตะเตะ ผู้อ านวยการส านักงานการศึกษาเอกชน           
อ าเภอศรีสาคร รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ณ ห้องส านักงานการศึกษา
เอกชนจังหวัดนราธิวาส อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส



ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดนราธิวาส
โครงการสร้างเครือข่ายส่งเสริมความรู้ดา้นการประกนัภยัให้กับสาธารณชนทั่วประเทศ

วันที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. ส านักงาน คปภ. จังหวัดนราธิวาส จัดอบรมโครงการสร้าง
เครือข่ายส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัยให้กับสาธารณชนทั่วประเทศ โดยนางวิจิตรา ศรีสุวรรโณ ผู้เชี่ยวชาญ
รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดนราธิวาส นางอนัญญา หอมดวง เจ้าหน้าที่ ได้บรรยายให้
ความรู้ให้แก่ครู/อาจารย์ โรงเรียนเอกชนในพื นที่จังหวัดนราธิวาส เกี่ยวกับบทบาทภารกิจของส านักงาน คปภ .        
สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากประกันภัยภาคบังคับ (พ.ร.บ.) กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยและประกันภัยภาคสมัครใจ    
จ านวน 64 คน ณ ห้องส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส



วันที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 ส านักงาน คปภ.จังหวัดสงขลา จัดอบรมโครงการอาสาสมัคร
ประกันภัย โดยนายเกรียงศักดิ์ ธนอารักษ์ ต าแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญ ส านักงานคปภ . จังหวัดสงขลา บรรยายในหัวข้อ 
พรบ.รถยนต์ภาคบังคับ,ประกันภัยภาคสมัครใจ,ประกันภัย200,การเตรียมความพร้อมกับความปลอดภัยทางถนน      
มีผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 53 คน ณโรงแรมบุรีศรีภู อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัด สงขลา
โครงการอาสาสมัครประกนัภยั



วันที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 08.00-16.00 น. ส านักงาน คปภ. จังหวัดพัทลุง จัดอบรมโครงการ
อาสาสมัครประกันภัย ณ ห้องในอ่าว โรงแรมล าป ารีสอร์ท ต.ล าป า  อ.เมือง จ.พัทลุง นายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ 
ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดพัทลุง เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการอาสาสมัครประกันภัย จังหวัดพัทลุง 
ประจ าปี 2565 ซึ่งการจัดอบรมดังกล่าวส านักงาน คปภ.จังหวัดพัทลุง ได้เชิญหน่วยงานเครือข่ายร่วมบูรณาการ
โดยบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ร.ต.สันห์ชัน  ศิริชุม รองสารวัตรจราจรสถานีต ารวจภูธร
เมืองพัทลุง และนายวีรพงศ์ ขาวขวงค์ พนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ส านักงานยุติธรรมจังหวัดพัทลุง      
จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 40 คน เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้ผู้เข้ารับการอบรมไม่ครบจ านวน

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดพัทลุง
โครงการอาสาสมัครประกนัภยั



วันที่ 29 มีนาคม 2565 ส านักงาน คปภ. จังหวัดปัตตานี จัดอบรมโครงการอาสาสมัครประกันภัย        
มีนางสาวปาณรดา ญาณภาพเกวสิน ผู้เชี่ยวชาญรักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดปัตตานี 
และนายศุภกาญจน์ หอมไกร เจ้าหน้าที่ บรรยายความรู้เกี่ยวกับ  บทบาท ภารกิจของส านักงาน คปภ. , บทบาทหน้าที่
ของอาสาสมัครประกันภัย, การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ(พ.ร.บ.) , กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย และการประกันภัย
รถยนต์ภาคสมัครใจ ให้แก่อาสาสมัครประกันภัย จ านวน 16 คน ณ ห้องประชุมส่วนกลางกระทรวงยุติธรรม       
จังหวัดปัตตานี อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดปัตตานี
โครงการอาสาสมัครประกนัภยั



วันที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น. ส านักงาน คปภ. จังหวัดนราธิวาส จัดอบรม
โครงการอาสาสมัครประกันภัย มีนางวิจิตรา ศรีสุวรรโณ ผู้เชี่ยวชาญรักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงาน 
คปภ.จังหวัดนราธิวาส นางอนัญญา หอมดวง เจ้าหน้าที่ และนางทยิดาภรณ์ มานุ้ย นักวิชาการประกันภัย ได้อบรมให้
ความรู้ด้านการประกันภัย ให้แก่ อาสาสมัครประกันภัย จ านวน 15 คน ในเรื่องบทบาทภารกิจส านักงาน คปภ. 
บทบาทอาสาสมัครประกันภัย ประกันภัยภาคบังคับ(พ.ร.บ.) ประกันภัยภาคสมัครใจ ประกันภัยอุบัติเหตุเพ่ือคนพิการ
ส าหรับรายย่อย(ไมโครอินชัวรันส์) และกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ ณ ห้องประชุมส านักงานการศึกษาเอกชน
จังหวัดนราธิวาส   อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดนราธิวาส
โครงการอาสาสมัครประกนัภยั



วันที่  31 มีนาคม 2565 นายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ .       
จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน ครั งที่ 1/2565
ณ ห้องประชุมโนรา ชั น 4 ศาลากลางจังหวัดพัทลุง

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดพัทลุง
กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ประกันภัยผ่านสื่อต่างๆ ในส่วนภูมภิาค

(เข้าร่วมประชุมเพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตทุางถนน) สงกรานต์/ปีใหม่



วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 ส านักงาน คปภ. จังหวัดตรัง นางสาวกรรติการ์ กันตังกุล
ผู้เชี่ยวชาญ รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดตรัง ประชุมร่วมกับคณะกรรมการศูนย์
อ านวยการความปลอดภัยทางถนน ครั งที่ 2/2565 ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดตรัง

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดตรัง

กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ประกันภัยผ่านสื่อต่างๆ ในส่วนภูมภิาค

(เข้าร่วมประชุมเพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตทุางถนน) สงกรานต์/ปีใหม่



วันที่  31 มีนาคม 2565 ส านักงาน คปภ .จั งหวัดสตูล  ประชุมคณะกรรมการ              
ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน ครั งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม 2 โต๊ะหยงกง ชั น 3 ศาลากลาง     
จังหวัดสตูล อ าเภอเมือง จังหวัดสตูล 

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดสตูล
กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ประกันภัยผ่านสื่อต่างๆ ในส่วนภูมภิาค

(เข้าร่วมประชุมเพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตทุางถนน) สงกรานต์



วันที่ 10 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 ส านักงาน คปภ. จังหวัดตรัง นางสาวพนิดา ชุมโชติ ต าแหน่ง
ผู้เชี่ยวชาญ เข้าร่วมโครงการการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ มให้ประชาชนจังหวัดตรัง (จังหวัดเคลื่อนที่)        
ณ โรงเรียนควนอารีย์ ต าบลเขากอบ อ าเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง จ านวนผู้เข้าร่วมงาน 350 คน

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดตรัง
งานส่งเสริมความรู้ดา้นการประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมาณ)

(จังหวัดเคลื่อนที่)



วันที่ 23  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2565  ส านักงาน คปภ. จังหวัดสตูล นางกัลนิกา จันทร์แก้ว 
ต าแหน่ง นักวิชาการประกันภัย บรรยายให้ความรู้ด้านการประกันภัย ให้แก่ ประชาชนและเจ้าหน้าที่เทศบาล  
ต าบลฉลุง ผู้เข้ารับการอบรม จ านวน  30 คน  หัวข้อการบรรยาย แนะน า สนง. คปภ. และ ประกันภัย พ.ร.บ.
ณ เทศบาลต าบลฉลุง อ าเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดสตูล
งานส่งเสริมความรู้ดา้นการประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมาณ)

(บรรยายให้ความรู้แก่กลุ่มบุคคลตา่งๆ)



วันที่ 28 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 ส านักงาน คปภ. จังหวัดสตูล นางกัลนิกา จันทร์แก้วต าแหน่ง  
นักวิชาการประกันภัย บรรยายให้ความรู้ด้านการประกันภัย ให้แก่ ประชาชนและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลฉลุง ผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 30 คน หัวข้อการบรรยาย แนะน า สนง คปภ. และประกันภัย พ.ร.บ.         
ณ องค์การบริหารส่วนต าบลฉลุง อ าเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดสตูล
งานส่งเสริมความรู้ดา้นการประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมาณ)

(บรรยายให้ความรู้แก่กลุ่มบุคคลตา่งๆ)



วันที่ 30 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 ส านักงาน คปภ. จังหวัดสตูล นางกัลนิกา จันทร์แก้ว 
ต าแหน่ง นักวิชาการประกันภัย บรรยายให้ความรู้ด้านการประกันภัย ให้แก่ ประชาชนและเจ้าหน้าที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลตันหยงโป ผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 30 คน หัวข้อการบรรยาย แนะน า สนง. คปภ. และ 
ประกันภัย พ.ร.บ. ณ องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงโป อ าเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดสตูล
งานส่งเสริมความรู้ดา้นการประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมาณ)

(บรรยายให้ความรู้แก่กลุ่มบุคคลตา่งๆ)



วันที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 ส านักงาน คปภ. จังหวัดสตูล นางกัลนิกา จันทร์แก้ว 
ต าแหน่ง  นักวิชาการประกันภัย บรรยายให้ความรู้ด้านการประกันภัย ให้แก่ ประชาชนและเจ้าหน้าที่เทศบาล
ต าบลเจ๊ะบิลัง ผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 30 คน หัวข้อการบรรยาย แนะน า สนง.คปภ. และ ประกันภัย พรบ.
ณ เทศบาลต าบลเจ๊ะบิลัง อ าเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดสตูล
งานส่งเสริมความรู้ดา้นการประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมาณ)

(บรรยายให้ความรู้แก่กลุ่มบุคคลตา่งๆ)



วันที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. ส านักงาน คปภ. จังหวัดยะลา โดยนางจุฑามาศ พวงโมรา 
ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดยะลา นางสาวณพัสชานันท์ สิริธัญญาวัฒน์ ผู้ช านาญงาน และนายปัญญา       
วาหะรักษ์ ที่ปรึกษาสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินจังหวัดยะลา (THAIFA) ลงพื นที่บรรยายให้ความรู้
เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของส านักงาน สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการประกันภัยภาคบังคับ การประกันภัยภาคสมัครใจ 
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ การประกันชีวิต การประกันภัยไมโครอินชัวรันส์ เพื่อเป็นการรณรงค์ ให้ประชาชน
ตระหนักถึงความส าคัญของการประกันภัย รวมถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้แก่  กลุ่มผู้น าชุมชนบ้านตางง                   
ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านตางง ต าบลเนินงาม อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา มีผู้เข้าร่วมจ านวน ๕๐ คน

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดยะลา
งานส่งเสริมความรู้ดา้นการประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมาณ)

(บรรยายให้ความรู้แก่กลุ่มบุคคลตา่งๆ)



วันที่ 26 เดือน มีนาคม 2565พ.ศ. 2565 ส านักงาน คปภ. จังหวัดสงขลา ได้ออกบูธและ
ประชาสัมพันธ์ในงาน Southern Logistics & Truck Show 2022 ครั งที่ 8 เดินหน้าเพ่ิมศักยภาพในการ
ด าเนินธุรกิจและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ มีผู้เข้าร่วมงาน จ านวน 50 คน 
ณ หน้าห้างสรรพสินค้า Central Festival Hatyai  อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดสงขลา
งานส่งเสริมความรู้ดา้นการประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมาณ)

(จัดบูธประชาสัมพันธ์)



วันที่  22 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. ส านักงาน  คปภ. จังหวัดตรัง           
นางสาวกรรติการ์ กันตังกุล ผู้ เชี่ยวชาญ รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน คปภ . จังหวัดตรัง           
ออกบูธร่วมกับบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ สาขาตรัง  ให้ความรู้เก่ียวกับ พ .ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถ และบริการการจัดท า พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ผู้เข้าร่วมงาน จ านวน 50 คน ณ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกสะบ้า อ าเภอนาโยง จังหวัดตรัง

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดตรัง
งานส่งเสริมความรู้ดา้นการประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมาณ)

(จัดบูธประชาสัมพันธ์)



วันที่  30 เดือนมีนาคม พ.ศ.  2565 เวลา 10.00 น. ส านักงาน คปภ. จั งหวัดตรัง          
นางสาวกรรติการ์ กันตังกุล ผู้ เชี่ยวชาญ รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน คปภ . จังหวัดตรัง          
ออกบูธ ร่วมกับบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ สาขาตรัง ให้ความรู้เก่ียวกับ พ .ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถ และบริการการจัดท า  พ .ร .บ .  คุ้ มครองผู้ประสบภัยจากรถ ผู้ เข้ าร่ วมงาน จ านวน 70 คน                      
ณ ศาลาเอนกประสงค์ บ้านสุโส๊ะ อ าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดตรัง
งานส่งเสริมความรู้ดา้นการประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมาณ)

(จัดบูธประชาสัมพันธ์)



ส านักงาน คปภ. จังหวัดสงขลา ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Facebook Fanpage จ านวน 9 เรื่อง ได้แก่ เรื่อง 
คปภ. เตรียมความพร้อมให้ภาคธุรกิจประกันภัยไทย ขยายตลาด-ลงทุน ในอาเซียน, ส านักงาน คปภ. ลงนาม MOU
ร่วมกับส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน และการให้บริการแก่ประชาชน , โครงการ
สนับสนุนทุนวิจัยหรือนวัตกรรมด้านประกันภัย โดยส านักงาน คปภ., คปภ. ลงพื นที่ทันที เพื่อช่วยเหลือด้านประกันภัย
กรณีรถทัวร์พุ่งชนตอม่อพังยับที่จังหวัดสระบุรี •เผยรถทัวร์โดยสารท าประกัน “พ.ร.บ. - ภาคสมัครใจประเภท 3 - ประกัน
อุบัติเหตุส่วนบุคคล” โดยระบบประกันภัยพร้อมเยียวยาผู้โดยสารที่เสียชีวิต 6 ราย เจ็บ 24 ราย อย่างเต็มที่, คปภ.      
ลงพื นที่ให้ความช่วยเหลือด้านประกันภัย กรณีเพลิงไหม้ “โซเนวาคีรี เกาะกูด” จังหวัดตราด , คปภ. ออกค าสั่งแล้ว..! 
กรณีการจ่ายเคลมประกันโควิด HI -CI -Hotel Isolation, คปภ. เร่งแก้ปัญหากรณี “ลูกค้า” บริษัททิพยประกันภัย

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัด สงขลา
งานส่งเสริมความรู้ดา้นการประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมาณ)

(ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Social Media)



ส านักงาน คปภ. จังหวัดนครศรีธรรมราช ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Facebook คปภ. นครศรีธรรมราช จ านวน 11 เรื่อง 
เช่น ประชุม 4 ฝ่าย "คปภ.-กระทรวงสาธารณสุข-ภาคธุรกิจประกันภัย-สมาคมโรงพยาบาลเอกชน" กรณีเกณฑ์รับผู้เอาประกันภัย        
ติดโควิด , คปภ. ออกแนวปฏิบัติให้บริษัทประกันภัยถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดกรณีการจ่ายเคลมประกันโควิดค่ารักษาพยาบาล และ/หรือ
ค่าชดเชยรายวัน คปภ. เตรียมความพร้อมให้ภาคธุรกิจประกันภัยไทย ขยายตลาด-ลงทุน ในอาเซียน , ส านักงาน คปภ. ลงนาม MOU 
ร่วมกับส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล คปภ. ลงพื นที่ให้ความช่วยเหลือด้านประกันภัย กรณีเพลิงไหม้ “โซเนวาคีรี เกาะกูด”        
จังหวัดตราด , คปภ. ลงพื นที่ทันที เพ่ือช่วยเหลือด้านประกันภัยกรณีรถทัวร์พุ่งชนตอม่อพังยับที่จังหวัดสระบุรี , บอร์ด คปภ. เห็นชอบ
ให้นายทะเบียนสั่ง “อาคเนย์ประกันภัย-ไทยประกันภัย” หยุดรับประกันวินาศภัยชั่วคราวแล้ว คปภ. ออกค าสั่งแล้ว..! กรณีการจ่าย    
เคลมประกันโควิด HI - CI - Hotel Isolation เป็นต้น ด าเนินการระหว่างวันที่ 1 มี.ค. 65 ถึง 31 มี.ค.65  

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดนครศรีธรรมราช
งานส่งเสริมความรู้ดา้นการประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมาณ)

(ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Social Media)



ส านักงาน คปภ. จังหวัดพัทลุง  ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Facebook จ านวน 1 เรื่อง ได้แก่ 1. เรื่อง  
คปภ. ออกแนวปฏิบัติให้บริษัทประกันภัยถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดกรณีจ่ายเคลมประกันโควิดค่ารักษาพยาบาล
และ/หรือค่าชดเชยรายวัน

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดพัทลุง
งานส่งเสริมความรู้ดา้นการประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมาณ)

(ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Social Media)



ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Social Media จ านวน 3 เรื่อง ได้แก่ เรื่อง คปภ. เร่งแก้ปัญหาากรณีลูกค้ายื่น
เรียกร้องค่าสินไหมบริษัททิพยประกันภัย จ ากัด (มหาชน)  คปภ. ออกค าสั่งเคลมโควิด-19 HI –CI Hotel Isolation
และบอร์ด คปภ. เห็นชอบนายทะเบียนสั่งบริษัท อาคเนย์ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทไทยประกัน จ ากัด 
(มหาชน) หยุดรับประกันภัยเป็นการชั่วคราว

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดตรัง
งานส่งเสริมความรู้ดา้นการประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมาณ)

(ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Social Media)



ส านักงาน คปภ. จังหวัดสตูล ได้มีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การท างาน บทบาทหน้าที่การด าเนิน
กิจกรรมของ ส านักงาน คปภ. จังหวัด ข่าวสารต่างๆด้านการประกันภัย เช่น ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านการ
ประกันภัย พรบ. ,ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการส่งรักทั่วไทย อุ่นใจเมื่อมีประกันภัย พรบ. , ประชาสัมพันธ์    
เรื่อง คปภ.ออกแนวปฏิบัติให้บริษัทประกันภัยถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด กรณีการจ่ายเคลมประกันโควิด              
ค่ารักษาพยาบาลและค่าชดเชยรายวัน, และ เรื่อง ประชาสัมพันธ์อัตราเบี ยประกันภัย พ.ร.บ. ส าหรับรถประเภท
ต่างๆ เป็นต้น การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Socialmedia คือ Facebookคปภ. จังหวัดสตูล ในเดือนมีนาคม       
พ.ศ. 2565 ทั งหมด จ านวน 11 เรื่อง 33

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดสตูล
งานส่งเสริมความรู้ดา้นการประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมาณ)

(ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Social Media)



ส านักงาน คปภ.จังหวัดปัตตานี เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท างาน บทบาทหน้าที่ การด าเนิน
กิจกรรมของส านักงาน คปภ. และข่าวสารต่าง ๆ ด้านการประกันภัย ผ่านสื่อ Social media (Facebook)
ประจ าเดือน มีนาคม 2565 จ านวน 13 เรื่อง

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดปัตตานี
งานส่งเสริมความรู้ดา้นการประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมาณ)

(ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Social Media)



ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Social Media คือ FACE BOOK จ านวน 16 เรื่อง ได้แก่ เรื่อง อัตราเบี ย
ประกันภัย พรบ ประเภทต่างๆ., คปภ.ลงพื นที่เร่งช่วยเหลือด้านประกันภัย , ประเด็นถามตอบ ค าสั่งนายทะเบียน  
ที่ 5/2565 และ 5/2565 , คปภ.เผยกรณีจ่ายเคลมประกันโควิด HI -CI -Hotel Isolation ได้ข้อยุติร่วมกัน     
เป็นต้น

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดยะลา
งานส่งเสริมความรู้ดา้นการประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมาณ)

(ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Social Media)



ส านักงาน คปภ. จังหวัดนราธิวาส เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท างานบทบาทหน้าที่ การด าเนิน
กิจกรรมส านักงาน คปภ.จังหวัดนราธิวาส และข่าวสารด้านประกันภัย เช่น คปภ. ลงพื นที่ให้ความช่วยเหลือด้าน
ประกันภัย กรณีเพลิงไหม้ “โซเนวาคีรี เกาะกูด” จังหวัดตราด,บอร์ด คปภ. เห็นชอบให้นายทะเบียนสั่ง “อาคเนย์
ประกันภัย-ไทยประกันภัย” หยุดรับประกันวินาศภัยชั่วคราวแล้ว,คปภ. ออกค าสั่งแล้ว..! กรณีการจ่ายเคลมประกันโค
วิด HI - CI - Hotel Isolation , ประเด็นถาม-ตอบเกี่ยวกับค าสั่งนายทะเบียนที่ 5/2565 และ 6/2565 กรณีประกันโควิด 
เกี่ยวกับการจ่ายค่ารักษาพยาบาล และ/หรือค่าชดเชยรายวันส าหรับการรักษาพยาบาลแบบ HI-CI หรือแบบ Hotel 
Isolation ผ่ านสื่ อ social media ทาง Facebook ส านักงาน คปภ.จั งหวัดนราธิ วาส  เดื อนมีนาคม 2565             
จ านวน 15 เรื่อง

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดนราธิวาส
งานส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (ไม่ใช้งบประมาณ)

(ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Social Media)



วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565  ส านักงาน คปภ. จังหวัดสงขลา นายธนาศักดิ์           
จันทร์ตระกูล ผู้อ านวยการ ส านักงาน คปภ.จ.สงขลา มอบหมายให้ นางอรนัน  ทัศศรี  นักวิชาการประกันภัย    
เข้าประชุมคณะกรรมการศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน ครั งท่ี 1/2565 ณ ศาลากลาง จังหวัดสงขลา 

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัด สงขลา
(ประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่น)



วันที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น ส านักงาน คปภ. จังหวัดตรัง นางสาวกรรติการ์ 
กันตังกุล ผู้เชี่ยวชาญ รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดตรัง ประชุมร่วมกับคณะกรรมการ
ส านักงานยุติธรรมจังหวัดตรังพิจารณาการจ่ายเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบภัย ณ ห้อง ประชุมศรีตรัง           
ศาลากลางจังหวัดตรัง

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดตรัง.
(ประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่น)



วันที่  28 เดือนมีนาคม พ.ศ.  2565 เวลา 9.30 น.  ส านักงาน คปภ . จั งหวัดตรั ง            
นางสาวกรรติการ์ กันตังกุล ผู้ เชี่ยวชาญ รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดตรัง          
ประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารคลังประจ าจังหวัดตรัง ณ ห้องประชุมส านักงานคลังจังหวัดตรัง

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดตรัง.
(ประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่น)



วันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. ส านักงาน คปภ. จังหวัดสตูล นางศรีรัตน์ วงศ์พุทธ์ 
ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดสตูล ประชุมชี แจงโครงการพัฒนาอ าเภอ ต าบล ขับขี่รถจักรยานยนต์ปลอดภัย 
อ าเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ณ ห้องประชุมโต๊ะพญาวัง ศาลากลางจังหวัดสตูล อ าเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดสตูล
(ประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่น)



วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 11.00 น. ส านักงาน คปภ.จังหวัดสตูล ประชุมคณะอนุกรรมการ
ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนจั งหวัดสตูล  ผ่ านระบบ google-meet ณ ห้องประชุม 101        
ต ารวจภูธรจังหวัดสตูล และจัดระบบการประชุมผ่านระบบ google-meet

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดสตูล
(ประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่น)



วันที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางศรีรัตน์ วงศ์พุทธ์ ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.
จังหวัดสตูล ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ ประจ าจังหวัดสตูล ครั งที่ 3/2565
ณ ห้องประชุมวัฒนโกเมร ศาลากลางจังหวัดสตูล ชั น 4 อ าเภอเมือง จังหวัดสตูล 

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดสตูล
(ประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่น)



วันที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางศรีรัตน์ วงศ์พุทธ์ ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.
จังหวัดสตูล ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ ประจ าจังหวัดสตูล ครั งที่ 3/2565
ณ ห้องประชุมวัฒนโกเมร ศาลากลางจังหวัดสตูล ชั น 4 อ าเภอเมือง จังหวัดสตูล 

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดสตูล
(ประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่น)



วันที่ 22 มีนาคม 2565 นางสาวปาณรดา ญาณภาพเกวสิน ผู้เชี่ยวชาญ รักษาการในต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดปัตตานี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ผู้เสียหายฯ 
และคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัดปัตตานี ครั งที่ 3 /2565 โดยมี นายสมนึก พรหมเขียว    
รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมศรีนครา ชั น 4 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี อ าเภอเมือง 
จังหวัดปัตตานี

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดปัตตานี.
(ประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่น)



วันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. นางจุฑามาศ พวงโมรา ผู้อ านวยการ 
ส านักงาน คปภ. จังหวัดยะลา มอบหมายให้นางสาวณพัสชานันท์ สิริธัญญาวัฒน์ ผู้ช านาญงาน เข้าร่วมประชุม
คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัดยะลา ครั งที่ 3/2565 โดยมีนายก้องสกุล จันทราช รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดยะลา เป็นประธาน ณ ห้องประชุมพิกุล ชั น 3 อาคาร 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดยะลา
(ประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่น)



วันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. สถานที่ ณ ห้องประชุม          
พิกุล ชั น 3 อาคาร 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา ส านักงาน คปภ. จังหวัดยะลา โดยนางจุฑามาศ พวงโมรา 
ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดยะลา มอบหมายให้นางสาวณพัสชานันท์ สิริธัญญาวัฒน์ ผู้ช านาญงาน        
เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้ เสียหายฯ ประจ าจังหวัดยะลา ครั งที่  3/2565 
โดยมีนายก้องสกุล จันทราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดยะลา
(ประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่น)



วันที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. ส านักงาน คปภ. จังหวัดยะลา โดยนางจุฑามาศ  พวงโมรา 
ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดยะลา เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจ าจังหวัดยะลา (คบจ.ยะลา)    
ครั งที่ 3/2565เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานตามเกณฑ์การพิจารณา คบจ. ดีเด่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
โดยมีนายจเรพงศ์ ทองชุม คลังจังหวัดยะลา เป็นประธาน ณ ห้องประชุมชั น 2 ส านักงานธนารักษ์พื นที่ยะลา

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดยะลา
(ประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่น)



วันที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนางจุฑามาศ        
พวงโมรา ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินความเสียหายของ
ทรัพย์สินสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบจังหวัดยะลา ครั งที่ 3/2565 เพ่ือพิจารณาให้ความช่วยเหลือเยียวยา
ผู้ได้รับผลกระทบฯ กรณีทรัพย์สินเสียหายในเขตพื นที่ อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา จ านวน 7 ราย  โดยมีนายก้องสกุล 
จันทราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน ณ ห้องประชุมที่ท าการปกครองจังหวัดยะลา ชั น 2 อาคาร 1 
ศาลากลางจังหวัดยะลา

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดยะลา
(ประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่น)



ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดนราธิวาส
(ประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่น)

วันที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. นางวิจิตรา ศรีสุวรรโณ ผู้เชี่ยวชาญรักษาการในต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมประชุมโครงการบูรณาการเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื นที่ โดยมีนายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส             
เป็นประธาน ในการประชุม ณ ห้องประชุม 1 ปภ.อาคาร 3 ชั น 5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศาลากลาง
จังหวัดนราธิวาส ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom Meeting)



ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดนราธิวาส
(ประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่น)

วันที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางวิจิตรา ศรีสุวรรโณ ผู้เชี่ยวชาญรักษาการในต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต์ และช่วงวันหยุด พ.ศ. 2565 จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส 
เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องหลวงปริวรรตวรวิจิตร ชั น 4 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส



ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดนราธิวาส
(ประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่น)

วันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางวิจิตรา ศรีสุวรรโณ ผู้เชี่ยวชาญรักษาการในต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและ      
ค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา ครั งที่ 3/2565 โดยมีนายปรีชา นวลน้อย ปลัดจังหวัดนราธิวาส           
เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมพระยานราศัยสุนทร ชั น 3 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส



ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดนราธิวาส
(ประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่น)

วันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางวิจิตรา ศรีสุวรรโณ ผู้เชี่ยวชาญรักษาการในต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดนราธิวาส ได้มอบหมายให้นางอนัญญา หอมดวง เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน ครั งที่ 1/2565 โดยมีนายนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการ
จังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม 1 ปภ.อาคาร 3 ชั น 5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธรณภัย 
ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์



วันที่ 10 เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2565 นางสาวกรรติการ์ กันตัง ผู้เชี่ยวชาญ รักษาการในต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดตรัง เข้าติดปิดประกาศค าสั่งนายทะเบียนให้บริษัทอาคเนย์ประกันภัย จ ากัด 
(มหาชน) หยุดรับประกันภัยเป็นการชั่วคราว ณ บริษัทอาคเนย์ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) สาขาตรัง

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดตรัง
(อุบัติเหตุรายใหญ่ กรณีจ่ายค่าสินไหมทดแทน  ปิดประกาศบริษัท)



วันที่  21  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2565 ส านักงาน คปภ. จังหวัดสตูล ลงตรวจสอบสถานที่    
เกิดเหตุ กรณีรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ชนกัน 3 คัน ณ ทล.4137 เส้นทางทุ่งต าเสา - สวนเทศ กม.11
ต าบลควนกาหลง อ าเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล 

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดสตูล
(อุบัติเหตุรายใหญ่ กรณีจ่ายค่าสินไหมทดแทน)



วันที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565  ส านักงาน คปภ. จังหวัดยะลา จัดกิจกรรม มอบน  าดื่ม 
ข้าวสาร อาหารแห้ง ให้กับประชาชนที่ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น  าท่วม ณ ต าบลท่าสาป               
ต าบลยุโป  ต าบลตาเซะ อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดยะลา
(กิจกรรมอื่นๆ)



วันที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 ส านักงาน คปภ. จังหวัดยะลา จัดกิจกรรม ลงพื นที่เยี่ยมบ้าน
ผู้ประสบภัยที่เสียชีวิตจากการจมน  าในเหตุอุทกภัย วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 เพ่ือลงสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ    
การท าประกันภัยต่างๆ จากการสอบถามคนในครอบครัว ปรากฏว่า ผู้เสียชีวิต ไม่ได้ท าประกันภัยแต่อย่างใด        
ณ หมู่ที่ 2 ต าบลยุโป อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดยะลา
(กิจกรรมอื่นๆ)



ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดนราธิวาส
(กิจกรรมอื่นๆ)

วันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. นางวิจิตรา ศรีสุวรรโณ ผู้เชี่ยวชาญรักษาการในต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดนราธิวาส และนางอนัญญา หอมดวง เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมจัดกิจกรรมเนื่องใน 
“อปพร.” ประจ าปี 2565 และร่วมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน โดยมีนายนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัด
นราธิวาส เป็นประธานในการเปิดงานพร้อมด้วยคณะท างานความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนราธิวาส ณ โรงเรียน
เทศบาล 3 (บ้านยะกัง) ต าบลบางนาค อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส


