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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 เมษายน 2565

“ด้วยรักและห่วงใย ให้ประกันภัยดูแลคุณ” 

สายด่วน คปภ. 1186



วันที่ 1 เมษายน 2565 นางวงเดือน อัตโสภณวัฒนา ผู้อ านวยการภาคอาวุโส ส านักงาน คปภ. 
ภาค 9 (สงขลา) ร่วมงานแถลงข่าวการด าเนินการด้านการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชน               
ผู้เอาประกันภัย กรณีบริษัท อาคเนย์ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) และบริษัท ไทยประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
ทางออนไลน์ ผ่านระบบโปรแกรม Zoom

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. ภาค 9 (สงขลา)



วันที่ 11 เมษายน 2565 นางวงเดือน อัตโสภณวัฒนา ผู้อ านวยการภาคอาวุโส ส านักงาน 
คปภ. ภาค 9 (สงขลา) ร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัว กรมธรรม์ประกันภัย “สงกรานต์สุขใจ” (ไมโครอินชัวรันส์) 
ทางออนไลน์ ผ่านระบบโปรแกรม Zoom

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. ภาค 9 (สงขลา)



วันที่ 21 เมษายน 2565 นางวงเดือน อัตโสภณวัฒนา ผู้อ านวยการภาคอาวุโส ส านักงาน 
คปภ. ภาค 9 (สงขลา) ร่วมออกรายการพิราบคาบข่าว ทางสถานีโทรทัศน์ NBT จังหวัดสงขลา เกี่ยวกับ
มาตรการช่วยเหลือผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ และผู้มีสิทธิเรียกร้องตามสัญญาประกันภัย กรณีบริษัท 
อาคเนย์ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) และบริษัท ไทยประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ถูกเพิกถอนใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. ภาค 9 (สงขลา)



วันที่ 27 เมษายน 2565 นางวงเดือน อัตโสภณวัฒนา ผู้อ านวยการภาคอาวุโส ส านักงาน 
คปภ. ภาค 9 (สงขลา) เข้าร่วมประชุม เร่งรัด และติดตามการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนของบริษัท          
สินมั่นคงประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ทางออนไลน์ ผ่านระบบโปรแกรม Microsoft Teams

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. ภาค 9 (สงขลา)



วันที่ 28 เมษายน 2565 นางวงเดือน อัตโสภณวัฒนา ผู้อ านวยการภาคอาวุโส ส านักงาน 
คปภ. ภาค 9 (สงขลา) ร่วมประชุม เรื่อง “การฟื้นฟูกิจการของบริษัทประกันภัย” ทางออนไลน์ ผ่านระบบ
โปรแกรม Microsoft Teams

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. ภาค 9 (สงขลา)



วันที่ 28 เมษายน 2565 นางวงเดือน อัตโสภณวัฒนา ผู้อ านวยการภาคอาวุโส ส านักงาน 
คปภ. ภาค 9 (สงขลา) ประชุม ชี้แจง ท าความเข้าใจ ในการปฏิบัติงาน ประจ าเดือนเมษายน 2565 ให้แก่
พนักงาน/ลูกจ้าง ของส านักงาน คปภ. ภาค 9 (สงขลา) ครั้งที่ 4 ทางออนไลน์ ผ่านระบบโปรแกรม 
Microsoft Teams

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. ภาค 9 (สงขลา)



วันที่ 21 เมษายน 2565 ส านักงาน คปภ.จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดอบรมตามโครงการสร้างเครือข่าย
ส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัยให้กับสาธารณชนทั่วประเทศ ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 1 ต าบลไสหมาก อ าเภอเชียรใหญ่ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเป็นการอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มผู้น าชุมชน อสม ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนผู้สนใจ 
จ านวน 53 คน  โดยนายสมพงษ์ ปิ่นภักดี บรรยายในหัวข้อการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ และกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
จากรถ และนายเลอฤทธิ์ พรหมทอง ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ บรรยายในหัวข้อ บทบาท ภารกิจของส านักงาน คปภ. การ
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดนครศรีธรรมราช
โครงการสร้างเครือข่ายส่งเสริมความรู้ดา้นการประกนัภยัให้กับสาธารณชนทั่วประเทศ



ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดนราธิวาส
โครงการสร้างเครือข่ายส่งเสริมความรู้ดา้นการประกนัภยัให้กับสาธารณชนทั่วประเทศ

วันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น.  ส านักงาน คปภ. จังหวัดนราธิวาส จัดอบรมโครงการ
สร้างเครือข่ายส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัยให้กับสาธารณชนทั่วประเทศ โดยนางวิจิตรา ศรีสุวรรโณ ผู้เชี่ยวชาญ
รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดนราธิวาส และนางอนัญญา หอมดวง เจ้าหน้าที่ ได้บรรยาย 
ให้ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ในบริษัท เกี่ยวกับบทบาทภารกิจของส านักงาน คปภ.สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากประกันภัยภาค
บังคับ (พ.ร.บ.) กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย จ านวน 38 คน ณ ห้องประชุมห้างหุ้นส่วนจ ากัด ยะกังทรายและวัสดุ 
อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส



วันที่ 19 เมษายน  2565 ส านักงาน คปภ. จังหวัดสตูล จัดอบรมโครงการอาสาสมัครประกันภัย 
ประจ าปี 2565 ให้กับอาสาสมัครประกันภัย จ านวน 11 คน ณ ห้องประชุมร้านอาหารพริกไทย ต าบลพิมาน    
อ าเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล โดย นางศรีรัตน์ วงศ์พุทธ์  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดสตูล     
บรรยายในหัวข้อ หลักการประกันภัย (การประกันภัย พ.ร.บ., ภาคสมัครใจ และประกันภัยเรือ)

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดสตูล
โครงการอาสาสมัครประกนัภยั



วันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 08:30 น. ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนางจุฑามาศ พวงโมรา 
ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา และเจ้าหน้าที่ฯ จัดอบรมโครงการ"อาสาสมัครประกันภัย" ประจ าปี 2565
ณ ห้องประชุม ร้านอิมเมจิ้นจังหวัดยะลา บรรยายให้ความรู้เก่ียวกับบทบาทหน้าที่ของส านักงาน บทบาทหน้าที่ของ
อาสาสมัครประกันภัย  การประกันภัยภาคบังคับ การประกันภัยภาคสมัครใจ กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ          
การประกันชีวิต การประกันภัยไมโครอินชัวรันส์ ให้กับอาสาสมัครประกันภัย จ านวน 10 คน โดยได้รับเกียรติจาก
ส านักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา นายปัญญา วาหะรักษ์ ที่ปรึกษาสมาคมตัวแทนประกันชิวิตและที่ปรึกษาการเงินจังหวัด
ยะลา และนายมรัม สะอะ ผจก.ฝ่ายสินไหม บมจ.วิริยะฯ ร่วมบรรยายให้ความรู้ดังกล่าว

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดยะลา
โครงการอาสาสมัครประกนัภยั



ส านักงาน คปภ. ภาค 9 (สงขลา) ประชาสัมพันธ์การรณรงค์ส่งเสริมความรู้และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ด้านการประกันภัยใน 9 ภูมิภาค (ดิจิทัล) จ านวน 1 เรื่อง คือ เรื่องความเสี่ยง โดยเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์สื่อโฆษณา ผ่านจอ LED บริ เวณหน้ามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ด าเนินการ 
เมื่อวันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. ภาค 9 (สงขลา)
กิจกรรมการรณรงคส์่งเสริมความรู้และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ด้านการประกันภัยใน 9 ภูมิภาค (ดิจิทัล)



ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ (สงกรานต์/ปีใหม)่ 
- ป้ายคัทเอาท์ จ านวน 1 ป้าย   สถานที่ติดตั้งป้อมต ารวจทางหลวงพรุพ้อ  อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
-ป้ายไวนิล จ านวน 7 ป้าย

1. สถานที่ติดตั้ง  จุดตรวจอ าเภอสิงหนคร
2. สถานที่ติดตั้ง  จุดตรวจบ้านท านบ อ าเภอสิงหนคร
3. สถานท่ีติดตั้ง  จุดตรวจอ าเภอกระแสสินธุ์
4. สถานที่ติดตั้ง   จุดตรวจอ าเภอระโนด
5. สถานที่ติดตั้ง   จุดตรวจอ าเภอหาดใหญ่
6. สถานที่ติดตั้ง   จุดตรวจอ าเภอบางกล่ า
7. สถานที่ติดตั้ง   จุดตรวจอ าเภอคอหงส์

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัด สงขลา
กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ประกันภัยผ่านสื่อต่างๆ ในส่วนภูมภิาค

จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ (ป้ายคัทเอาท์ ,ป้ายไวนิล)



ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ (สงกรานต์/ปีใหม)่ 
- ป้ายคัทเอาท์ จ านวน 1 ป้าย 

สถานที่ติดตั้ง บริเวณหน้าปั้มประชารัฐ ตรงข้ามศาลหลักเมือง ต าบลท่ามิหร า อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 
-ป้ายไวนิล จ านวน 2 ป้าย

1. ติดต้ังหนา้ส านักงาน คปภ.จังหวัดพัทลุง ต าบลต านาน อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

2. มอบให้อาสาเพื่อติดตั้งในพ้ืนที่รับผิดชอบ 

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดพัทลุง
กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ประกันภัยผ่านสื่อต่างๆ ในส่วนภูมภิาค

จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ (ป้ายคัทเอาท์ ,ป้ายไวนิล)



ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ (สงกรานต์ 2565) 
- ป้ายไวนิล จ านวน 3 ป้าย ดังนี้

1. ด่านตรวจคลองเต็ง อ.เมือง จ.ตรัง
2. ด่านตรวจสถานีต ารวจภูธรนาโยง อ.นาโยง จ.ตรัง
3. หน้าส านักงาน คปภ. จ.ตรัง

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดตรัง 
กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ประกันภัยผ่านสื่อต่างๆ ในส่วนภูมภิาค

จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ (ป้ายคัทเอาท์ ,ป้ายไวนิล)



ติดต้ังป้ายประชาสมัพันธ ์(สงกรานต/์ปีใหม่) 
- ป้ายคัทเอาท์ จ านวน 1 ป้าย  

1. สถานที่ติดตั้ง  ด่านในดง อ าเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล 
- ป้ายไวนิล จ านวน  2 ป้าย

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดสตูล
กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ประกันภัยผ่านสื่อต่างๆ ในส่วนภูมภิาค

จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ (ป้ายคัทเอาท์ ,ป้ายไวนิล)



ส านักงาน คปภ.จังหวัดปัตตานี ติดตั้งป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เทศกาลสงกรานต์ ปี 2565
หน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุ่งนเรนทร์ อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี (เส้นทางปัตตานี –
หาดใหญ่) จ านวน 1 ป้าย

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดปัตตานี
กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ประกันภัยผ่านสื่อต่างๆ ในส่วนภูมภิาค

จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ (ป้ายคัทเอาท์ ,ป้ายไวนิล)



ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ (สงกรานต์) 
- ป้ายคัทเอาท์ จ านวน  1 ป้าย 

สถานท่ีติดตั้ง ณ สี่แยกมลายูบางกอก อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา  ขนาด 1.22 x 2.44 เมตร
- ป้ายไวนิล จ านวน 1 ป้าย

ใช้ประชาสัมพันธ์ ณ จุดตรวจร่วมบริการประจ าอ าเภอเมือง อ าเภอรามัน และอ าเภอกรงปินัง

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดยะลา
กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ประกันภัยผ่านสื่อต่างๆ ในส่วนภูมภิาค

จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ (ป้ายคัทเอาท์)



ส านักงาน คปภ. จังหวัดนราธิวาส ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565

- ป้ายคัทเอาท์ จ านวน 1 ป้าย ณ แยกปูต๊ะ อ.เมือง จ.นราธิวาส
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ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดนราธิวาส
กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ประกันภัยผ่านสื่อต่างๆ ในส่วนภูมภิาค

จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ (ป้ายคัทเอาท์ , ป้ายติดรถโดยสาร , ป้ายไวนิล , สติกเกอร์)



ส านักงาน คปภ. จังหวัดนครศรีธรรมราช ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ (สงกรานต์) 
- ป้ายไวนิลจ านวน  3 ป้าย 

1. สถานท่ีติดตั้ง : หน้าที่ว่าการอ าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
2. สถานที่ติดตั้ง : จุดบริการประชาชน อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช  
3. สถานที่ติดตั้ง : จุดบริการประชาชน อบต.นาเคียน อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดนครศรีธรรมราช
กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ประกันภัยผ่านสื่อต่างๆ ในส่วนภูมภิาค

จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ (ป้ายคัทเอาท์ ,ป้ายไวนิล)



ส านักงาน คปภ. จังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 โดยมี นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าการราชการจังหวัดสงขลา พร้อมหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ณ ศาลากลาง จังหวัดสงขลา จ านวน 7 ครั้ง ระหว่างวันที่ 12 -18 เมษายน  พ.ศ. 2565

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัด สงขลา
กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ประกันภัยผ่านสื่อต่างๆ ในส่วนภูมภิาค

(เข้าร่วมประชุมเพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตทุางถนน) สงกรานต์



นายชนม์ชนันท์  โต๊ะเจ๊ะ  ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์
อ านวยการและป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงาน และสถิติการเกิดอุบัติเหตุ ของวันที่ 
11 เมษายน 2565 และแนวทางการป้องกนัและลดอุบตัิเหตุทางถนน โดยมี นายฉัตรชัย  อุสาหะ  รองผู้ว่าราชการจังหวัด
พัทลุง  เป็นประธาน ณ ห้องประชุมโนรา ชั้น 4 อาคารศาลากลางจังหวัดพัทลุง ระหว่างวันที่ 12 - 18 เมษายน 2565
เวลา 09.30 น. จ านวน 7 คร้ัง

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดพัทลุง
กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ประกันภัยผ่านสื่อต่างๆ ในส่วนภูมภิาค

(เข้าร่วมประชุมเพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตทุางถนน) สงกรานต์



นางสาวกรรติการ์ กันตังกุล ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดตรัง เข้าร่วมประชุมสรุปผลการ
ปฏิบัติงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 ระหว่างวัน  11 - 18  เมษายน  
2565 จ านวน 8 ครั้ง เพื่อสรุปสถานการณ์ประจ าวัน

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดตรัง 
กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ประกันภัยผ่านสื่อต่างๆ ในส่วนภูมภิาค

(เข้าร่วมประชุมเพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตทุางถนน) สงกรานต์



นางสาวกรรติการ์ กันตังกุล ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดตรัง เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ 
Microsoft Tearm กับชมรมประกันวินาศภัย และบริษัทประกันวินาศภัยในจังหวัดตรัง เพ่ือเตรียมความพร้อม
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจ าปี 2565 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565  ณ ส านักงาน คปภ. จังหวัดตรัง

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัด ตรัง 
กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ประกันภัยผ่านสื่อต่างๆ ในส่วนภูมภิาค

(เข้าร่วมประชุมเพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตทุางถนน) สงกรานต์



วันที่  1 เดือนเมษายน  พ.ศ. 2565 นางศรีรัตน์ วงศ์พุทธ์ เข้าร่วมประชุมกับศูนย์
อ านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสตูล เพื่อเตรียมความพร้อมการด าเนินการและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 จังหวัดสตูล ณ ห้องประชุม 1 โต๊ะพญาวัง ชั้น 4 ศาลากลาง จังหวัดสตูล

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดสตูล
กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ประกันภัยผ่านสื่อต่างๆ ในส่วนภูมภิาค

(เข้าร่วมประชุมเพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตทุางถนน) สงกรานต์



วันที่ 12 เดือนเมษายน พ.ศ. 2565 นายศักดิ์ชัย ลีฬหะพันธุ์ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ
เฉพาะกิจศูนย์อ านวยความปลอดภัยทางถนนตลอดทั้งปี ณ ห้องประชุม 2 โต๊ะหยงกง ชั้น 3 ศาลากลาง 
จังหวัดสตูล

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดสตูล
กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ประกันภัยผ่านสื่อต่างๆ ในส่วนภูมภิาค

(เข้าร่วมประชุมเพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตทุางถนน) สงกรานต์



นางสาวปาณรดา ญาณภาพเกวสิน ผู้เชี่ยวชาญรักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. 
จังหวัดปัตตานี เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
พ.ศ. 2565 โดยมีนายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมหาดวาสุกรี ชั้น 4 
อาคาร 3 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดปัตตานี
กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ประกันภัยผ่านสื่อต่างๆ ในส่วนภูมภิาค

(เข้าร่วมประชุมเพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตทุางถนน) สงกรานต์/ปีใหม่



ส านักงาน คปภ.จังหวัดปัตตานี เข้าร่วมประชุมเพ่ือสรุปผลการด าเนินการ วิเคราะห์อุบัติเหตุประจ าวันและ
ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ (Video Conference) ของส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ระหว่างผู้บริหารของ
ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดกับผู้บริหารศูนย์อ านวยการ(ส่วนกลาง) ณ ห้องประชุมศรีนครา ศาลากลางปัตตานี อาคาร 2 
ชั้น 4 อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ระหว่างวันที่ 12 – 18 เมษายน 2565 จ านวน 7 ครั้ง

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดปัตตานี
กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ประกันภัยผ่านสื่อต่างๆ ในส่วนภูมภิาค

(เข้าร่วมประชุมเพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตทุางถนน) สงกรานต์



วันที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 3 อาคาร 3 ศาลากลางจังหวัด
ยะลา ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนางจุฑามาศ พวงโมรา ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดยะลา 
มอบหมายให้นางสาวจุไรรัตน์ กาลรักษ์ นักวิชาการประกันภัย เข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 โดยมีนายก้องสกุล จันทราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา 
เป็นประธาน

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดยะลา
กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ประกันภัยผ่านสื่อต่างๆ ในส่วนภูมภิาค

(เข้าร่วมประชุมเพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตทุางถนน) สงกรานต์



วันที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนางจุฑามาศ พวงโมรา 
ผู้อ านวยการ ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา ประชุมร่วมกับชมรมประกันวินาศภัยจังหวัดยะลา และสมาคมตัวแทน
ประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินจังหวัดยะลา (THAIFA) ณ ห้องประชุมส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา เพ่ือหารือถึง
แนวทางการเตรียมความพร้อมในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจ าปี 2565 การลง
พื้นที่เยี่ยมจุดตรวจประจ าอ าเภอต่างๆ และได้ประชาสัมพันธ์เรื่อง บริษัทอาคเนย์ ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
และบริษัทไทยประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต และแนวทางการช่วยเหลือผู้เอาประกันภัยที่ได้รับ
ผลกระทบ และกรมธรรม์ประกันภัยสงกรานต์สุขใจ ไมโครอินชัวรันส์ 10 บาท

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดยะลา
กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ประกันภัยผ่านสื่อต่างๆ ในส่วนภูมภิาค

(เข้าร่วมประชุมเพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตทุางถนน) สงกรานต์



วันที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนางจุฑามาศ 
พวงโมรา ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา เข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าวและสรุปผลการด าเนินการ 
ศูนย์อ านวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 ผ่านระบบประชุมทางไกล
ผ่านจอภาพ (Video Conference) ณ ห้องประชุมพิกุล อาคาร 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา โดยมีนาย
ก้องสกุล จันทราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดยะลา
กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ประกันภัยผ่านสื่อต่างๆ ในส่วนภูมภิาค

(เข้าร่วมประชุมเพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตทุางถนน) สงกรานต์



วันท่ี 7 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. นางวิจิตรา ศรีสุวรรโณ ผู้เชี่ยวชาญรักษาการใน
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมประชุมแนวทางป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจ าปี 2565 โดยมีนายสังคม เกิดก่อ นายอ าเภอเมืองนราธิวาส เป็น
ประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการ/คณะท างาน ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์และช่วงวันหยุด พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมบางนรา ชั้น 2 
ท่ีว่าการอ าเภอเมืองนราธิวาส อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดนราธิวาส
กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ประกันภัยผ่านสื่อต่างๆ ในส่วนภูมภิาค

(เข้าร่วมประชุมเพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตทุางถนน) สงกรานต์



วันท่ี 12 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. นางวิจิตรา ศรีสุวรรโณ ผู้เชี่ยวชาญรักษาการใน
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมประชุมคณะท างานศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ และช่วงวันหยุด พ.ศ.2565 และประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีนายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในการประชุม 
พร้อมด้วยคณะกรรมการ/คณะท างานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต์และช่วงวันหยุด พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุม 1 ปภ. อาคาร 3 ชั้น 5 กรมป้องกันและบรรเทา
สาธรณภัย ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดนราธิวาส
กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ประกันภัยผ่านสื่อต่างๆ ในส่วนภูมภิาค

(เข้าร่วมประชุมเพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตทุางถนน) สงกรานต์



วันท่ี 18 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. นางวิจิตรา ศรีสุวรรโณ ผู้เชี่ยวชาญ
รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมประชุมรับฟังการประชุม
ทางไกลผ่านระบบวิดีทัศน์ของส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยระหว่างผู้บริหารศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ จังหวัดนราธิวาส กับผู้บริหารผู้อ านวยการ (กลาง) โดยมี
นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการ/
คณะท างานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์และช่วงวันหยุด 
พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมส านักหลวงปริวรรต ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัด อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดนราธิวาส
กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ประกันภัยผ่านสื่อต่างๆ ในส่วนภูมภิาค

(เข้าร่วมประชุมเพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตทุางถนน) สงกรานต์



นางวิจิตรา ศรีสุวรรโณ ผู้เชี่ยวชาญรักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. 
จังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรรมการเฉพาะกิจฯ และการแถลงข่าวสรุปผลการด าเนินงาน
ประจ าวันของศูนย์อ านวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ .ศ.2565 และ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม 1 ปภ. อาคาร 3 ชั้น 5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธรณภัย 
ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันท่ี 12 - 18 เมษายน 2565 
เวลา 09.30 น. จ านวน 7 ครั้ง

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดนราธิวาส
กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ประกันภัยผ่านสื่อต่างๆ ในส่วนภูมภิาค

(เข้าร่วมประชุมเพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตทุางถนน) สงกรานต์



วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2565 ส านักงาน คปภ. จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมประชุมเพ่ือ
รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และเปิดเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ชั้น 4 ศาลากลาง
จังหวัดนครศรีธรรมราชอ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดนครศรีธรรมราช
กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ประกันภัยผ่านสื่อต่างๆ ในส่วนภูมภิาค

(เข้าร่วมประชุมเพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตทุางถนน) สงกรานต์



วันที่ 14 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565   โดยนายธนาศักดิ์  จันทร์ตระกูล ผู้อ านวยการส านักงาน 
คปภ. จังหวัดสงขลา เข้าร่วมมอบอาหารแห้งและน้ าดื่ม ให้กับเจ้าหน้าที่และผู้ที่สัญจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์
ประจ าปี2565 จ านวน 5 จุด ดังนี้ จุดตรวจการจราจรช่วงสงกรานต์ ณ อ าเภอสิงหนคร บ้านท านบ
(อ าเภอสิงหนคร) อ าเภอกระแสสินธุอ าเภอระโนด  และอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดสงขลา
(เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน) สงกรานต์



วันที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 14.30 น. นายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. 
จังหวัดพัทลุง ร่วมกับคณะท างานตรวจติดตามการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ลง พ้ืนที่    
เพื่อตรวจเยี่ยมจุดตรวจรณณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ .ศ.2565 สนับสนุนน้ าดื่ม
และชุดอุปโภคบริโภคที่ได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายด้านการประกันภัยมอบให้แก่จุดตรวจทั้ง 4 จุด (หน้าที่ว่าการ
อ าเภอปากพะยูน,เชิงสะพานเกาะหมาก ปากพะยูน,สามแยกทางเข้าอ าเภอบางแก้ว และจุดตรวจป้อมยามบ้าน          
ท่านางพรหม) เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่และเป็นขวัญก าลังใจของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจ าจุดตรวจช่วงเทศกาล
7 วัน อันตรายระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2565

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดพัทลุง
(เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน) สงกรานต์



วันที่ 13 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. นายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. 
จังหวัดพัทลุง ลงพ้ืนที่เพ่ือตรวจเยี่ยมจุดตรวจรณณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
พ.ศ.2565 สนับสนุนน้ าดื่มและชุดอุปโภคบริโภคที่ได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายด้านการประกันภัยมอบให้แก่
จุดตรวจทั้ง 4จุด (ด่านชุมชนเทศบาลท่าแค,ศูนย์อาชีวะอาสาร่วมด้วยช่วยประชาชน,ด่านชุมชนชะรัด และด่าน
ชุมชนคลองทรายขาว) เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่และเป็นขวัญก าลังใจของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจ าจุดตรวจ
ช่วงเทศกาล 7 วัน อันตรายระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2565

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดพัทลุง
(เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน) สงกรานต์



วันที่ 8 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565  สถานที่ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง ส านักงาน 
คปภ.จังหวัดตรัง  ร่วมกับชมรมประกันวินาศภัย  บริษัทประกันวินาศภัยจังหวัดตรัง มอบเครื่อง น้ าเปล่า ชา 
กาแฟ ให้แก่ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง ส านักงาน คปภ.จังหวัดตรัง เพ่ือมอบให้แก่จุดตรวจต่างๆ 
ในจังหวัดตรัง ช่วงเทศกาลสงกรานต์

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัด ตรัง 
กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ประกันภัยผ่านสื่อต่างๆ ในส่วนภูมภิาค

(เข้าร่วมประชุมเพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตทุางถนน) สงกรานต์



วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2565  สถานที่ ณ โรงเรียนบ้านไทรงาม  หมู่ที่1 ต าบลนาชุมเห็ด 
อ าเภอย่านตาขาว จังหวัดตรังร่วมกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนบริเวณทาง ข้าม (ทางม้าลาย) 
ศูนยบ์รรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง ช่วงเทศกาลสงกรานต์

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัด ตรัง 
กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ประกันภัยผ่านสื่อต่างๆ ในส่วนภูมภิาค

(เข้าร่วมประชุมเพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตทุางถนน) สงกรานต์



วันที่ 12 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565  สถานที่ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง 
ส านักงาน คปภ.จังหวัดตรัง ร่วมกับชมรมประกันวินาศภัย  บริษัทประกันวินาศภัยจังหวัดตรัง มอบเครื่อง 
น้ าเปล่า ชา กาแฟ ให้แก่ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง ส านักงาน คปภ.จังหวัดตรัง เพ่ือมอบให้แก่    
จุดตรวจต่างๆ ในจังหวัดตรัง ช่วงเทศกาลสงกรานต์

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัด ตรัง
(เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตทุางถนน) สงกรานต์



วันที่ 12 เดือนเมษายน พ.ศ. 2565 นางกัลนิกา จันทร์แก้ว ต าแหน่ง นักวิชาการประกันภัย 
ร่วมบูรณาการกับวิทยาลัยการอาชีพละงู วิทยาลัยเทคนิคสตูลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรมเปิดศูนย์
รณรงค์การลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์  ณ ปั้มน้ ามัน ปตท.ละงู จังหวัดสตูล

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดสตูล
(เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน) สงกรานต/์ปีใหม่



วันที่ 12 เมษายน 2565 ส านักงาน คปภ.จังหวัดปัตตานี ร่วมกับชมรมประกันวินาศภัย ตรวจเยี่ยมจุด
ตรวจ / ด่านตรวจ ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนระดับอ าเภอ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2565 จ านวน   4 จุด 
ดังนี้

1. จุดตรวจ/ด่านตรวจ บ้านปาลัส  อ าเภอมายอ  จังหวัดปัตตานี
2. จุดตรวจ/ด่านตรวจ หน้าสหกรณ์การเกษตรมายอ อ าเภอมายอ  จังหวัดปัตตานี
3. จุดตรวจ/ด่านตรวจ หน้าฐานปฏิบัติการคุ้มครอง ต าบลพิเทน  อ าเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี
4. จุดตรวจ/ด่านตรวจ หน้าฐานปฏิบัติการคุ้มครอง ต าบลตะโละแมะนา อ าเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดปัตตานี
(เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน) สงกรานต์



วันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนางจุฑามาศ พวงโมรา 
ผู้อ านวยการ ส านักงาน คปภ. จังหวัดยะลา และเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมกับชมรมประกันวินาศภัย จังหวัดยะลา และสมาคม
ตัวแทนประกันชีวิตและท่ีปรึกษาการเงินจังหวัดยะลา (THAIFA) ลงพื้นที่เยี่ยมจุดตรวจ และมอบน้ าดื่ม ขนม เครื่องดื่ม
ชูก าลัง ในเขตพ้ืนที่อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา จ านวน  2จุด ได้แก่ จุดตรวจหน้าสถานีต ารวจ ภูธรอ าเภอรามัน 
จุดตรวจหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโกตาารู เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ประจ าจุดตรวจ
ดังกล่าว

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดายะลา
(เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน) สงกรานต์



วันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 15.00 น. ณ วงเวียนศาลากลางจังหวัดยะลา ส านักงาน คปภ.
จังหวัดยะลา โดยนางจุฑามาศ พวงโมรา ผู้อ านวยการ ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา และเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมกับ
ชมรมประกันวินาศภัยจังหวัดยะลา สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินจังหวัดยะลา (THAIFA)
อาสาสมัครประกันภัยจังหวัดยะลา และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์อ านวยการความ
ปลอดภัยทางถนนจังหวัดยะลา เพ่ือรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลหยุดยาว (สงกรานต์) 
ประจ าปี 2565 พร้อมทั้งได้มอบน้ าดื่ม และประชาสัมพันธ์กรมธรรม์ประกันภัยสงกรานต์สุขใจ ไมโครอินชัว
รันส์ 10 บาท โดยมีนายภิรมย์ นิลทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดายะลา
(เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน) สงกรานต์



วันที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 14.00 ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนางจุฑามาศ      
พวงโมรา ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา และเจ้าหน้าที่ ร่วมกับชมรมประกันวินาศภัยจังหวัดยะลา 
และสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินจังหวัดยะลา (THAIFA) ลงพ้ืนที่เยี่ยมจุดตรวจ และมอบน้ า
ดื่ม ขนม เครื่องดื่ม ชูก าลัง ในเขตพ้ืนที่อ าเภอกรงปินังจังหวัดยะลา จ านวน 2 จุด ได้แก่จุดตรวจหน้าสถานี
ต ารวจภูธรอ าเภอกรงปินัง จุดตรวจหน้าชุดคุ้มครองต าบลกรงปินัง เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่
ประจ าจุดตรวจดังกล่าว

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดายะลา
(เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน) สงกรานต์



ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดนราธิวาส
(เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน) สงกรานต์

วันท่ี 11 เมายน 2565 เวลา 8.00 น. นางวิจิตรา ศรีสุวรรโณ ผู้เชี่ยวชาญรักษาการใน
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดนราธิวาส ได้ร่วมเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ และช่วงวันหยุด พ.ศ.2565 โดยมีนายนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการ
จังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในการเปิดงานพร้อมด้วยคณะท างานความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนราธิวาส
ณ บริเวณหน้าอุทยานการเรียนรู้นราธิวาส (TK park Narathiwat) อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส



ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดนราธิวาส
(เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน) สงกรานต์

วันท่ี 11 เมายน 2565 เวลา 10.00 น. นางวิจิตรา ศรีสุวรรโณ ผู้เชี่ยวชาญรักษาการใน
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดนราธิวาส ได้ร่วมกับชมรมประกันวินาศภัยจังหวัดนราธิวาส 
เยี่ยมจุดตรวจรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 จ านวน     4 จุด ดังนี้

1. จุดตรวจปลักปลา อ.เมือง จ.นราธิวาส
2. จุดตรวจอ าเภอบาเจาะ อ.บาเจาะ
3. จุดตรวจต าบลต้นไทร อ.บาเจาะ
4. จุดตรวจต าบลตะปอเยาะ อ.ยี่งอ



วันที่ 14 เมษายน 2565 พ.ศ. 2565 ส านักงาน คปภ.จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เยี่ยมจุด
ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ/ด่านตรวจร่วม  จ านวน 2 จุด ประกอบด้วย จุดตรวจ อบต.นาเคียน อ. เมือง     
จ. นครศรีธรรมราช และจุดตรวจ อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดนครศรีธรรมราช
(เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน) สงกรานต์



วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2565  นางสาวพนิดา ชุมโชติ ต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญ เข้าร่วมโครงการการ
บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดตรัง (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจ าปีงบประมาณ       พ.ศ. 2565
ณ โรงเรียนบ้านไทรงาม หมู่ที่ 1 ต าบลนาชุมเห็ด อ าเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง มีผู้เข้าร่วมงานจ านวน 300 คน

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดตรัง
งานส่งเสริมความรู้ดา้นการประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมาณ)

(จังหวัดเคลื่อนที่)



วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565 ส านักงาน คปภ.จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมงานมหกรรมไกล่
เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช และยุติธรรมพบประชาชน เพ่ือจัดบูธประชาสัมพันธ์ ส านักงาน 
คปภ. และความรู้ด้านประกันภัย  โดยมีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม   เป็นประธานเปิด
งานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ โรงแรมทวินโลตัส อ าเภอเมือง
นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้เข้าร่วมงาน จ านวน 500 คน

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดนครศรีธรรมราช
งานส่งเสริมความรู้ดา้นการประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมาณ)

(จัดบูธประชาสัมพันธ์)



วันที่ 27 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น นางสาวกรรติการ์ กันตังกุล ผู้เชี่ยวชาญ 
รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดตรัง  ออกบูธ ร่วมกับบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
สาขาตรัง ให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และบริการการจัดท า พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจาก
รถ .สถานที่ณ ศาลาเอนกประสงค์ ต าบลกะช่อง อ าเภอนาโยง จังหวัดตรัง ผู้เข้าร่วมงาน      จ านวน 45 คน 

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดตรัง
งานส่งเสริมความรู้ดา้นการประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมาณ)

(จัดบูธประชาสัมพันธ์)



ส านักงาน คปภ. จังหวัดสงขลา บรรยายให้ความรู้ด้านการประกันภัย ให้แก่ ผู้ถูกควบคุมความ
ประพฤติ โดยนายเกรียงศักดิ์  ธนอารักษ์ ต าแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญ บรรยาย ให้ความรู้พ.ร.บ.กับการประกันภัยส าหรับ
ประชาชน เมื่อวันที่ 6 เมษายน  พ.ศ. 2565  ณ วัดหัวป้อม(สงขลา) ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ จ านวน 
50 คน

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัด สงขลา
งานส่งเสริมความรู้ดา้นการประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมาณ)

(บรรยายให้ความรู้แก่กลุ่มบุคคลตา่งๆ)



ส านักงาน คปภ. จังหวัดตรัง บรรยายให้ความรู้ด้านการประกันภัย ให้แก่ ผู้ถูกคุมประพฤติ   
โดยนางสาวพนิดา ชุมโชติ ต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญ บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถ พ.ศ.2535 เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2565 ณ วัดสิทธิชัย ต าบลทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง มีผู้เข้ารับการ
อบรม จ านวน 50 คน

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดตรัง 
งานส่งเสริมความรู้ดา้นการประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมาณ)

(บรรยายให้ความรู้แก่กลุ่มบุคคลตา่งๆ)



ส านักงาน คปภ. จังหวัดตรัง บรรยายให้ความรู้ด้านการประกันภัย ให้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุข
อ าเภอกันตัง โดยนางสาวกรรติการ์  กันตังกุล ต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญ รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงาน 
คปภ. จังหวัดตรัง บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ .ศ.2535 เมื่อวันที่ 
12 เมษายน พ.ศ. ณ อาคารคอซิมบี้ เทศบาลเมืองกันตัง จังหวัดตรัง มีผู้เข้าร่วมจ านวน 80 คน 

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดตรัง 
งานส่งเสริมความรู้ดา้นการประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมาณ)

(บรรยายให้ความรู้แก่กลุ่มบุคคลตา่งๆ)



วันท่ี 25 เมษายน 2565 เวลา 9.00 น. นางวิจิตรา ศรีสุวรรโณ ผู้เชี่ยวชาญ รักษาการใน
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดนราธิวาส ได้บรรยายเกี่ยวกับบทบาทภารกิจของส านักงาน 
คปภ. สิทธิประโยชน์ท่ีได้รับจากประกันภัยภาคบังคับ(พ.ร.บ.) กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ให้แก่ผู้เข้าร่วม
ประชุมเวทีสภาผู้บริโภครถโดยสารสาธารณะปลอดภัยจังหวัดนราธิวาส จ านวน 40 คน ณ ห้องประชุม
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา ชั้น 2 อ.เมือง จ.นราธิวาส 

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดนราธิวาส
งานส่งเสริมความรู้ดา้นการประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมาณ)

(บรรยายให้ความรู้แก่กลุ่มบุคคลตา่งๆ)



ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ผ่ า น สื่ อ  Facebook Fanpage จ า น ว น  2 1 เ รื่ อ ง  ไ ด้ แ ก่  ข อ เ รี ย น เ ชิ ญ ทุ ก ท่ า น 
เข้าร่วมรับชมงานแถลงข่าวเปิดโครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจ าปี 2565, ถาม-ตอบ 
เกี่ยวกับการยื่นขอรับช าระหนี้ กรณี “อาคเนย์ประกันภัย” และไทยประกันภัย”ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกัน
วินาศภัย, คปภ. - ภาคธุรกิจ ร่วมใจส่งมอบ “ประกันภัย 10 บาท” เป็นของขวัญปีใหม่ไทยให้คนไทยทั้งประเทศ. คปภ. 
ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กร , NEW HEALTH STANDARD มาตรฐานประกันสุขภาพใหม่ 
ใส่ใจกับ 5 เรื่องที่ควรรู้ ก่อนท าประกันให้กับคนที่ใช่  ธปท. - ก.ล.ต. - คปภ. - สคส. ประสานความร่วมมือด้านการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลของ ภาคธุรกิจการเงิน, คปภ. จัดเสวนาในมิติใหม่ปลุกธุรกิจประกันภัยไทยก้าวสู่ยุค Next Normal บนความ
เชื่อมั่นของประชาชน, “รู้ทัน ก้าวทัน ประกันภัย ยุค Next Normal” 

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัด สงขลา
งานส่งเสริมความรู้ดา้นการประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมาณ)

(ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Social Media)



ส านักงาน คปภ.จังหวัดนครศรีธรรมราช ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Facebook คปภ. นครศรีธรรมราช จ านวน 10 เรื่อง เช่น รมว.
คลัง มีค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตฯ “อาคเนย์ประกันภัย-ไทยประกันภัย” , การก ากับดูแลและตรวจสอบ บมจ.อาคเนย์ประกันภัย และ 
บมจ.ไทยประกันภัย, การด าเนินการช่วยเหลือเพ่ือบรรเทาผลกระทบต่อผู้เอาประกันภัยกรณีการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
ประกันวินาศภัย ของ บมจ.อาคเนย์ประกันภัย และ บมจ.ไทยประกันภัย, ถาม-ตอบ เกี่ยวกับการยื่นขอรับช าระหนี้ กรณี “อาคเนย์
ประกันภัย” และไทยประกันภัย”, มินิซีรี่ย์ "ปัดขวาหาประกันที่ใช่กับคปภ.“ , คปภ. - ภาคธุรกิจ ร่วมใจส่งมอบ “ประกันภัย 10 บาท” 
เป็นของขวัญปีใหม่ไทยให้คนไทยทั้งประเทศ. เปิดโครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจ าปี 2565 , 
คปภ. ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กร , คปภ. จัดเสวนาในมิติใหม่ปลุกธุรกิจประกันภัยไทยก้าวสู่ยุค 
NextNormal งานแถลงข่าวแนะน า Online Social Game "OIC Risk Protector" เป็นต้น ด าเนินการระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 65 ถึง 
30 เม.ย. 65

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดนครศรีธรรมราช
งานส่งเสริมความรู้ดา้นการประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมาณ)

(ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Social Media)

ถาม-ตอบ   เก่ียวกบัการยื่นขอรับช าระหน้ี กรณี “อาคเนยป์ระกนัภยั” และไทยประกนัภยั”ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกนัวินาศภยั



ส านักงาน คปภ. จังหวัดพัทลุง  ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Face book จ านวน 2 เรื่อง 
ได้แก่ 1. เรื่อง การเพิกถอนใบอนุญาตบริษัทอาคเนย์ประกันภัย และบริษัทไทยประกันภัย

2. เรื่อง การด าเนินการช่วยเหลือเพ่ือบรรเทาผลกระทบผู้เอาประกันภัย กรณีเพิกถอนใบอนุญาต

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดพัทลุง
งานส่งเสริมความรู้ดา้นการประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมาณ)

(ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Social Media)



ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Social Media จ านวน 12 เรื่อง ได้แก่ เมื่อเกิดอุบัติเหตุ แล้วเป็นฝ่ายผิด 
และไม่มีเงินจ่ายคู่กรณี ท ายังไงดี? Unit Linked ประลูกครึ่ง ! NEW HEALTH STANDARD รักกันต้องห้ามเท 
“มาตรฐานประกันสุขภาพใหม่ ชัดเจน!!!”  คปภ.ออกค าสั่งเคลมโควิด-19 HI-CI-Hoteh Isolation และบอร์ด 
คปภ.เห็นชอบนายทะเบียนสั่งบริษัทอาคเนย์ประกัย จ ากัด (มหาชน) และ บริษัทไทยประกัน จ ากัด (มหาชน)     
เพิกถอนใบอนุญาต บริษัทประกันวินาศภัย

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดตรัง
งานส่งเสริมความรู้ดา้นการประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมาณ)

(ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Social Media)

ถาม-ตอบ   เก่ียวกบัการยื่นขอรับช าระหน้ี กรณี “อาคเนยป์ระกนัภยั” และไทยประกนัภยั”ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกนัวินาศภยั



ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Social MedIa จ านวน 14 เรื่อง ได้แก่ เรื่อง  ประกาศกองทุนประกัน
วินาศภัย กรณี บริษัท ไทยประกัน จ ากัด (มหาชน) และ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันนาศภัย , เรื่องกรมธรรม์ประกันภัยสงกรานต์สุขใจ (ไมโครอินชัวรันส์) ส าหรับ
เทศกาลสงกรานต์ 2565 เพียง 10 บาท และ เรื่องการเปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรขอต่ออายุใบอนุญาตตัวแทน/
นายหน้าประกันภัย ครั้งที่ 4 เป็นต้นไป

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดสตูล
งานส่งเสริมความรู้ดา้นการประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมาณ)

(ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Social Media)



ส านักงาน คปภ.จังหวัดปัตตานี เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท างานบทบาทหน้าที่ การด าเนินกิจกรรมของ
ส านักงาน คปภ. และข่าวสารต่าง ๆ ด้านการประกันภัย ผ่านสื่อ Social media(Facebook) ประจ าเดือน เมษายน 
2565 จ านวน 28 เรื่อง

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดปัตตานี
งานส่งเสริมความรู้ดา้นการประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมาณ)

(ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Social Media)



ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Social Media คือ FACE BOOK จ านวน 12 เรื่อง 
ได้แก่ เรื่อง ค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตของบริษัทอาคเนย์ประกันภัย และบริษัทไทยประกันภัย , ประเด็น    ถาม -
ตอบ กรณีการยื่นขอช าระหนี้ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย และบริษัทไทยประกันภัย , ภาคธุรกิจร่วมใจส่งมอบ
กรมธรรม์ประกันภัย 10 บาท เนื่องในวันปีใหม่ไทย ฯลฯ เป็นต้น

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดยะลา
งานส่งเสริมความรู้ดา้นการประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมาณ)

(ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Social Media)



ส านักงาน คปภ.จังหวัดนราธิวาส เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท างานบทบาทหน้าที่ การด าเนินกิจกรรม
ส านักงาน คปภ.จังหวัดนราธิวาส และข่าวสารด้านประกันภยั เช่น รมว.คลัง มีค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตฯ “อาคเนย์ประกันภยั-
ไทยประกันภัย”แล้ว , การด าเนินการช่วยเหลือเพ่ือบรรเทาผลกระทบต่อผู้เอาประกันภัย กรณีการเพิกถอนใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ของบริษัท อาคเนย์ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) และบริษัท ไทยประกันภัย จ ากัด 
(มหาชน),ถาม-ตอบ เกี่ยวกับการยื่นขอรับช าระหนี้ กรณี “อาคเนย์ประกันภัย”และไทยประกันภัย”ถูกเพิกถอนใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย , กรมธรรม์ประกันภัย”สงกรานต์สุขใจ” เบี้ยประกันภัยเพียง 10 บาท คุ้มครองสูงสุด 100,000 
บาท ระยะเวลาเอาประกันภัย 30 วัน จ าหน่าย 1 เม.ย.-31 พค.65 ผ่านสื่อ social media ทาง Facebook ส านักงาน คปภ.
จังหวัดนราธิวาส  เดือนเมษายน 2565 จ านวน 10 เรื่อง

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดนราธิวาส
งานส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (ไม่ใช้งบประมาณ)

(ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Social Media)



วันที่ 27 เมษายน 2565  เวลา 09.30 น. นายชนม์ชนันท์  โต๊ะเจ๊ะ  ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดพัทลุง 
มอบหมายให้ น.ส.อุไรวรรณ  ขวานอก ผู้เชี่ยวชาญคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัดครั้งที่ 3/2565 และเวลา 
11.00 น. เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมพิจารณาค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา ประจ าจังหวัดพัทลุง 
คร้ังที่ 4 /2565 ณ ห้องประชุมจันทรมณี  เรือนจ ากลางพัทลุง 

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดพัทลุง
(ประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่น)



วันที่ 20 เดือน.เมษายน พ.ศ. 2565   เวลา 9.30 น. สถานที่ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดตรัง 
นางสาวกรรติการ์ กันตังกุล ผู้เชี่ยวชาญ รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดตรัง ประชุมร่วมกับ
ส านักงานยุติธรรมจังหวัดตรังประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่
จ าเลยในคดีอาญาประจ าจังหวัดตรัง ครั้งที่ 4/2565 

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดตรัง.
(ประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่น)



วันที่ 26 เดือนเมษายน  พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น.  สถานที่ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดตรัง 
นางสาวกรรติการ์ กันตังกุลผู้เชี่ยวชาญ รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดตรัง เข้าร่วมประชุม
คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัดตรัง ครั้งที่ 2/2565

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดตรัง.
(ประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่น)



นางสาวปาณรดา ญาณภาพเกวสิน ผู้เชี่ยวชาญ รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัด
ปัตตานีเข้าร่วมประชุมติดตามการด าเนินงานและปัญหาอุปสรรคจากการปฏิบัติงานตามภารกิจและตามมาตรการ 
แผนงาน โครงการส าคัญของหน่วยงานและกระทรวงการคลังในพ้ืนที่เขตตรวจราชการที่ 7 ท้องท่ีจังหวัดปัตตานี ผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (VDO Conference) ด้วยระบบCisco Webex Meetings โดยมีนายธิบดี วัฒนกุล ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง เป็นประธาน วันที่ 21 เมษายน 2565

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดปัตตานี
(ประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่น)



นางสาวปาณรดา  ญาณภาพเกวสิน ผู้เชี่ยวชาญ รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงาน  คปภ .
จังหวัดปัตตานี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ และคณะอนุกรรมการให้ความ
ช่วยเหลือประจ าจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 4/2565 โดยมี นายสมนึก  พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี 
เป็นประธาน ณ ห้องประชุมแหลมตาชี อาคาร 3 ชั้น 4  ศาลากลางจังหวัดปัตตานี อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดปัตตานี
(ประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่น)



วันที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ส านักงาน คปภ. จังหวัดยะลา โดยนางจุฑามาศ     
พวงโมรา ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ า
จังหวัดยะลา ครั้งที่ 4/2565 ณ ห้องประชุมส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา เพ่ือพิจารณา
ค าขอรับการสนับสนุนเงิน หรือค่าใช้จ่ายกองทุนยุติธรรม เฉพาะกรณีการให้ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชน ใน
การด าเนินคดี และการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลย ตลอดจนตรวจสอบและแสวงหาข้อเท็จจริง 
เพ่ือประกอบการพิจารณาตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.2558 รวมทั้งระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้อง
โดยมีนายก้องสกุล จันทราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดยะลา
(ประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่น)



วันที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น. ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนางจุฑามาศ พวงโมรา 
ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายฯประจ า
จังหวัดยะลา ครั้งที่ 4/2565 ณ ห้องประชุมส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดยะลา เพ่ือพิจารณา
อนุมัติค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา และพิจารณากลั่นกรองค าขอค่าทดแทน หรือค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา 
รวมทั้งให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการก าหนดค่าตอบแทน ค่าทดแทน หรือค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา 
โดยมีนายก้องสกุล จันทราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดยะลา
(ประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่น)



วันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมขวัญเมือง ชั้น 4 ส านักงานสรรพสามิต
พ้ืนที่ยะลา ส านักงาน คปภ. จังหวัดยะลา โดยนางจุฑามาศ พวงโมรา ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดยะลา 
เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจ าจังหวัดยะลา (คบจ.ยะลา) ครั้งที่  4/2565 เพ่ือขับเคลื่อน 
การด าเนินงานตามเกณฑ์การพิจารณา คบจ. ดีเด่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีนายจเรพงศ์ ทองชุม 
คลังจังหวัดยะลา เป็นประธาน

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดยะลา
(ประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่น)



วันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนางจุฑามาศ     
พวงโมรา ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจ าจังหวัดยะลา 
(คบจ.) ณ ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา เพ่ือน าเสนอผลการด าเนินงานพร้อมปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ และ
แนวทางแก้ไขต่อผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง (นายธิบดี วัฒนกุล) ผ่านสื่ออิเล็กทรอกนิกส์ (Video
Conference) ด้วยระบบ Cisco Webex Meeting

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดยะลา
(ประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่น)



ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดนราธิวาส
(ประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่น)

วันท่ี 8 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นางวิจิตรา ศรีสุวรรโณ ผู้เชี่ยวชาญ
รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดนราธิวาส ได้เข้าร่วมประชุมตรวจราชการ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (VDOConference) ด้วยระบบ 
Cisco Webex Meetings) โดยมีนายสุรชัย ไหมบัวเขียว หัวหน้าคลังจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน
ในการประชุมดังกล่าว พร้อมด้วยคณะ คบจ.จังหวัดนราธิวาส ณ ห้องประชุม ส านักหลวงปริวรรต 
ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัด  อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส



ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดนราธิวาส
(ประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่น)

วันท่ี 27 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. นางวิจิตรา ศรีสุวรรโณ ผู้เชี่ยวชาญรักษาการ
ในต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการให้ความ
ช่วยเหลือประจ าจังหวัดนราธิวาส ครั้งท่ี 2/2565 ตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 โดยมี
นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย 
คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา     
ณ ห้องประชุมพระยานราศัยสุนทร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส



ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดนราธิวาส
(ประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่น)

วันท่ี 27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. นางวิจิตรา ศรีสุวรรโณ ผู้เชี่ยวชาญ
รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา ครั้งท่ี 4/2565 โดยมี
นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย 
คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา 
ณ ห้องประชุมพระยานราศัยสุนทร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส



วันที่ 18 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565  สถานทิ่ บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
จ ากัด จังหวัดสงขลา โดย นายธนาศักดิ์  จันทร์ตระกูล ผู้อ านวยการ ส านักงานคปภ. จังหวัดสงขลา 
เป็นพยานในการที่บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ น าจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับทายาท โดยธรรม
ของผู้ประสบเหตุกรณี ผู้ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตและรถมีประกัน พรบ. จ านวนเงิน 500,000 บาท

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัด สงขลา
(อุบัติเหตุรายใหญ่ กรณีจ่ายค่าสินไหมทดแทน)



วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2565  นางสาวกรรติการ์ กันตัง ผู้เชี่ยวชาญ รักษาการในต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดตรัง ร่วมกับบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ สาขาตรัง มอบค่าสินไหม
ทดแทน กรณเีสียชีวิตจากอุบัติเหตุจากรถเป็นจ านวนเงิน 35,000 บาท

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดตรัง
(อุบัติเหตุรายใหญ่ กรณีจ่ายค่าสินไหมทดแทน)


