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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 มิถุนายน 2565

“ด้วยรักและห่วงใย ให้ประกันภัยดูแลคุณ” 

สายด่วน คปภ. 1186



วันที่ 7 มิถุนายน 2565 นางวงเดือน อัตโสภณวัฒนา ผู้อ านวยการภาคอาวุโส ส านักงาน คปภ. 
ภาค 9 (สงขลา) เข้าร่วมประชุม การฝึกอบรมระบบ E-Library “หลักสูตรวิธีการเข้าใช้งานระบบ E-Library
ส าหรับผู้ใช้งานทั่วไป (User)” ทางออนไลน์ ผ่านระบบโปรแกรม Microsoft Teams

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. ภาค 9 (สงขลา)



วันที่ 8 มิถุนายน 2565 นางวงเดือน อัตโสภณวัฒนา ผู้อ านวยการภาคอาวุโส ส านักงาน คปภ. 
ภาค 9 (สงขลา) เข้าร่วมประชุม เปิดตัวกิจกรรม “โครงการ คปภ.ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกลใน 
SMART OIC” ทางออนไลน์ ผ่านระบบโปรแกรม Microsoft Teams

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. ภาค 9 (สงขลา)



วันที่ 13 มิถุนายน 2565 นางวงเดือน อัตโสภณวัฒนา ผู้อ านวยการภาคอาวุโส ส านักงาน คปภ. 
ภาค 9 (สงขลา) ประชุม ติดตามการปฏิบัติงานของส านักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจังหวัดในสังกัด
ส านักงาน คปภ. ภาค 9 (สงขลา) ครั้งที่ 1/2565 ให้แก่พนักงาน/ลูกจ้าง ของส านักงาน คปภ. ภาค 9 
(สงขลา) และส านักงานคปภ.จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ ทางออนไลน์ ผ่านระบบโปรแกรม Microsoft Teams

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. ภาค 9 (สงขลา)



วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ส านักงาน คปภ. ภาค 9 (สงขลา) ร่วมกับผู้อ านวยการส านักงาน 
คปภ. จังหวัดในพื้นที่ รับผิดชอบ ด าเนินการพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครประกันภัยดี เด่น ระดับภาค          
ประจ าปี 2565 เณ ห้องประชุม ส านักงาน คปภ. ภาค 9 (สงขลา)

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. ภาค 9 (สงขลา)
โครงการอาสาสมัครประกันภัย



วันที่ 22 มิถุนายน 2565 นางวงเดือน อัตโสภณวัฒนา ผู้อ านวยการภาคอาวุโส ส านักงาน 
คปภ. ภาค 9 (สงขลา) เข้าร่วมประชุม การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการท างานและจัดท าแผนผัง
กระบวนการท างาน ทางออนไลน์ ผ่านระบบโปรแกรม Microsoft Teams

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. ภาค 9 (สงขลา)



วันที่ 29 มิถุนายน 2565 นางวงเดือน อัตโสภณวัฒนา ผู้อ านวยการภาคอาวุโส ส านักงาน 
คปภ. ภาค 9 (สงขลา) ประชุม ชี้แจง ท าความเข้าใจ ในการปฏิบัติงาน ประจ าเดือนมิถุนายน 2565 ให้แก่
พนักงาน/ลูกจ้าง ของส านักงาน คปภ. ภาค 9 (สงขลา) ครั้งที่ 6 ทางออนไลน์ ผ่านระบบโปรแกรม 
Microsoft Teams

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. ภาค 9 (สงขลา)



ส านักงาน คปภ. ภาค 9 (สงขลา) ประชาสัมพันธ์การรณรงค์ส่งเสริมความรู้และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ด้านการประกันภัยใน 9 ภูมิภาค (ดิจิทัล) จ านวน 1 เรื่อง คือ เรื่องความเสี่ยง โดยเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์สื่อโฆษณาผ่านจอ LEDบริเวณหน้าแยกสามสิบเมตร อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ด าเนินการ      
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565

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



วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. นายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ านวยการส านักงาน 
คปภ.จังหวัดพัทลุง ร่วมบรรยายความรู้ด้านการประกันภัย สิทธิประโยชน์ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผุ้ประสบภัยจากรถฯ 
บทบาท หน้าที่ของส านักงาน คปภ. ตามโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรถรับ-ส่งนักเรียน รุ่นที่ 2 ให้แก่ผู้ขับขี่
รถรับ-ส่งนักเรียนในพ้ืนที่จังหวัดพัทลุง และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม จ านวน 50 ราย ณ ห้องประชุม   
ศิวา 2 โรงแรมศิวารอยัล อ.เมือง จ.พัทลุง  

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดพัทลุง 
งานส่งเสริมความรู้ดา้นการประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมาณ) 

(บรรยายความรู้ด้านการประกนัภยัแก่ผู้ขับขี่รถโดยสารรับ-ส่งนกัเรียน)



วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 น. นายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ านวยการส านักงาน 
คปภ.จังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยทีมงาน เข้าร่วมจัดบู๊ทประชาสัมพันธ์ด้านการประกันภัยในโครงการหน่วยบ าบัดทุกข์ 
บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน ให้ความรู้ ค าแนะน า และให้ค าปรึกษาปัญหาด้านการประกันภัย            
แก่ประชาชน โดยมีนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน และหัวหน้าส่วนราชการ
ต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนบ้านทอนตรน ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง 

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดพัทลุง
งานส่งเสริมความรู้ดา้นการประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมาณ)(จังหวัดเคลื่อนที่)

(จัดบู๊ทประชาสัมพนัธ์กจิกรรมจงัหวัดเคลือ่นที่ “โครงการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มแก่ประชาชน)



วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 โดยนางสาวกรรติการ์ กันตังกุล ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.
จังหวัดตรัง และนางสาวพนิดา ชุมโชติ ผู้เชี่ยวชาญ เข้าร่วมโครงการหน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้
ประชาชน จังหวัดตรัง ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2565 ณ โรงเรียนบ้านเขาหลัก หมู่ที่  7 ต าบลน้ าผุด         
อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดตรัง
งานส่งเสริมความรู้ดา้นการประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมาณ)

(จังหวัดเคลื่อนที่)



วันที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565  นางศรีรัตน์ วงศ์พุทธ์ ผู้อ านวยการ ส านักงาน คปภ.
จังหวัดสตูล  ได้มอบหมายให้ นายศักดิ์ชัย ลีฬหะพันธุ์ เจ้าหน้าที่ ส านักงาน คปภ.จังหวัดสตูล เข้าร่วมโครงการ 
อบจ. พบประชาชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 น. ณ  โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล ต าบลฉลุง 
อ าเภอเมืองสตูล จ านวนผู้เข้าร่วมงาน 250 คน

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดสตูล
งานส่งเสริมความรู้ดา้นการประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมาณ)

(จังหวัดเคลื่อนที่)



วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 ส านักงาน คปภ.จังหวัดตรัง ร่วมกับส านักงานคลังจังหวัดตรัง    
ตามโครงการ "คบจ. ตรัง โครงการเติมทุน หนุน SMES สู้ภัยโควิด" ณ ห้องนคราแกรนด์บูลรูม โรงแรมเรือรัษฎา 
จังหวัดตรัง ในการนี้ ส านักงาน คปภ. จังหวัดตรังร่วมออกบูธให้ความรู้ด้านประกันภัยเพ่ือให้ผู้ประกอบการน าการ
ประกันภัยมาใช้บริหารความเสี่ยงในการด าเนินธุรกิจ โดยมีผู้สนใจเยี่ยมชมบูธและสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการ
ประกันภัยประเภทต่างๆ โดยมีผู้เข้าร่วมงาน จ านวน 100 คน

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดตรัง
งานส่งเสริมความรู้ดา้นการประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมาณ)

(จัดบูธประชาสัมพันธ์)



ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดนราธิวาส
งานส่งเสริมความรู้ดา้นการประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมาณ)

(จัดบูธประชาสัมพันธ์)

วันท่ี 6 มิถุนายน 2565 เวลา 8.00 น. ส านักงาน คปภ. จังหวัดนราธิวาส ได้ออกบูธ    
ในมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชน“มีหนี้ต้องแก้ไข รุกก้าวไปอย่างยั่งยืน”
ครั้งท่ี 22 จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกระทรวงยุติธรรม       
ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด ณ ลานพิกุล มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อ.เมือง จ.นราธิวาส 



วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 โดยนางสาวกรรติการ์ กันตังกุล ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.
จังหวัดตรัง ได้รับเชิญจากองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมเห็ด เป็นวิทยากรบรรยายความรู้พระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถและความคุ้มครองจากประกันภัยภาคสมัครใจ ให้แก่พนักงานของ องค์การบริหารส่วนต าบล   
นาชุมเห็ด ประชาชนทั่วไป ณ กศน.ต าบลนาชุมเห็ด ต.นาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง มีผู้เข้ารับฟังการบรรยาย 
จ านวน 50 คน 

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดตรัง
งานส่งเสริมความรู้ดา้นการประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมาณ)

(บรรยายให้ความรู้แก่กลุ่มบุคคลตา่งๆ)



วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. นางศรีรัตน์ วงศ์พุทธ์               
ผู้อ านวยการ ส านักงาน คปภ.จังหวัดสตูล บรรยายให้ความรู้ด้านการประกันภัย ให้แก่ สมาชิกสภาเทศบาล ผู้น า
ชุมชนและประชาชนในเขตเทศบาลต าบลควนโดน หัวข้อการบรรยาย ความรู้ด้านประกันภัยและสิทธิประโยชน์ตาม
กรมธรรม์เบื้องต้น ผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 50 คน  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลควนโดน อ าเภอควนโดน 
จังหวัดสตูล

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดสตูล
งานส่งเสริมความรู้ดา้นการประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมาณ)

(บรรยายให้ความรู้แก่กลุ่มบุคคลตา่งๆ)



วันที่ 15 มิถุนายน  2565 นางสาวปาณรดา ญาณภาพเกวสิน ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. 
จังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นายศุภกาญจน์ หอมไกร เจ้าหน้าที่ฯ และนางสาวนภารัตน์ จิวะสกุล ลูกจ้างกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัย บรรยายความรู้เก่ียวกับการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) และกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย ให้แก่คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนอ าเภอสายบุรี  ณ หอประชุมที่ว่าการอ าเภอสายบุรี        
จังหวัดปัตตานี มีผู้เข้าร่วมจ านวน 35 คน

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดปัตตานี
งานส่งเสริมความรู้ดา้นการประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมาณ)

(บรรยายให้ความรู้แก่กลุ่มบุคคลตา่งๆ)



วันที่ 22 มิถุนายน 2565 นางสาวปาณรดา ญาณภาพเกวสิน ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ .    
จังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นายศุภกาญจน์ หอมไกร เจ้าหน้าที่ฯ และนภารัตน์  จิวะสกุล ลูกจ้างกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย บรรยายความรู้เก่ียวกับ การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) และกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 
ให้แก่คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนอ าเภอยะหริ่ง ณ หอประชุมที่ว่าการอ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี             
มีผู้เข้าร่วมจ านวน 53 คน 

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดปัตตานี
งานส่งเสริมความรู้ดา้นการประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมาณ)

(บรรยายให้ความรู้แก่กลุ่มบุคคลตา่งๆ)



วันที่ 27 มิถุนายน 2565 นางสาวปาณรดา ญาณภาพเกวสิน ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.      
จังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นายศุภกาญจน์  หอมไกร เจ้าหน้าที่ บรรยายความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยรถยนต์     
ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) และกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ให้แก่คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนอ าเภอยะรัง               
ณ หอประชุมที่ว่าการอ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี มีผู้เข้าร่วมจ านวน 31 คน

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดปัตตานี
งานส่งเสริมความรู้ดา้นการประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมาณ)

(บรรยายให้ความรู้แก่กลุ่มบุคคลตา่งๆ)



วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนายธีระศักดิ์ แมซา 
ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา และนางสาวจุไรรัตน์ กาลรักษ์ นักวิชาการประกันภัย ลงพ้ืนที่บรรยายให้
ความรู้เก่ียวกับบทบาทหน้าที่ของส านักงาน การประกันภัยภาคบังคับ (พรบ.) กองทุนทดแทนผู้ประภัยจากรถ               
ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) บ้านทุ่งยามู ต าบลยุโป อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา จ านวน 32 คน

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดยะลา
งานส่งเสริมความรู้ดา้นการประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมาณ)

(บรรยายให้ความรู้แก่กลุ่มบุคคลตา่งๆ)



วันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม รพ.สต.ต าบลตาเซะ อ าเภอเมือง 
จังหวัดยะลา ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนายธีระศักดิ์ แมซา ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา     
และ นางสาวจุไรรัตน์ กาลรักษ์ นักวิชาการประกันภัย ร่วมกับส านักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา ลงพ้ืนที่บรรยาย         
ให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของส านักงาน การประกันภัยภาคบังคับ (พรบ.) กองทุนทดแทนผู้ประภัยจากรถ 
ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) บ้านตาเซะ จ านวน 30 คน

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดยะลา
งานส่งเสริมความรู้ดา้นการประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมาณ)

(บรรยายให้ความรู้แก่กลุ่มบุคคลตา่งๆ)



วันที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00 น. นางวิจิตรา ศรีสุวรรโณ ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.
จังหวัดนราธิวาส ได้บรรยายเกี่ยวกับบทบาทภารกิจของส านักงาน คปภ. สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากประกันภัยภาคบังคับ
(พ.ร.บ.) กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ให้แก่ประชาชนในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่าง จ านวน 78 คน    
ณ ลานประชุมโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่าง  อ.เมือง จ.นราธิวาส 

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดนราธิวาส
งานส่งเสริมความรู้ดา้นการประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมาณ)

(บรรยายให้ความรู้แก่กลุ่มบุคคลตา่งๆ)



วันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00 น. นางวิจิตรา ศรีสุวรรโณ ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.    
จังหวัดนราธิวาส ได้บรรยายเกี่ยวกับบทบาทภารกิจของส านักงาน คปภ. สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากประกันภัยภาคบังคับ
(พ.ร.บ.) กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ให้แก่จิตอาสาภัยพิบัติ จ านวน 60 คน ณ ห้องประชุมอ่าวมะนาวรีสอร์ท           
อ.เมือง จ.นราธิวาส 

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดนราธิวาส
งานส่งเสริมความรู้ดา้นการประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมาณ)

(บรรยายให้ความรู้แก่กลุ่มบุคคลตา่งๆ)



ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ  FacebookFanpage จ านวน  10 เรื่อง  ได้แก่เรื่อง คปภ. รุดช่วยเหลือประกันภัยเหตุสลดรถ
กระบะชนเสาไฟฟ้า “โค้งอันตราย” พบรถกระบะคันเกิดเหตุมีแค่ประกัน พ.ร.บ.มขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมฟังเสวนา 
ความรู้ด้านการประกันภัย Training for The Trainers , คปภ. ยกทีมลงพ้ืนจังหวัดกาญจนบุรีโปรโมท “ประกันภัยข้าว
นาปี - ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์”,คปภ. ลงพ้ืนที่ให้ความช่วยเหลือด้านประกันภัย กรณีเพลิงไหม้ “ย่านการค้าส าเพ็ง”,คปภ. 
เปิดส านักงานแห่งใหม่ ส านักงาน คปภ. จังหวัดนครนายก ใช้เทคโนโลยีทันสมัยบริการประชาชนด้านการประกันภัย
อย่างครบวงจร ,เลขาธิการ คปภ. เตือน..! อย่าหลงเชื่อกลุ่มมิจฉาชีพ แก๊ง Call Center แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ คปภ. 
เรียกเงินเพ่ือช่วยเหลือเคลมประกันภัยโควิด ,เลขาธิการ คปภ. สรุปส่งท้ายโครงการ “พ.ร.บ.รุกทั่วไทย” เผยประชาชน
ตื่นตัวท าประกันภัย พ.ร.บ. เพ่ิมข้ึน 2 ล้านฉบับ พร้อมเดินหน้าด าเนินการเชิงรุกเพ่ือช่วยให้ประชาชนทุกพ้ืนที่

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัด สงขลา
งานส่งเสริมความรู้ดา้นการประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมาณ)

(ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Social Media)



ส านักงาน คปภ.จังหวัดนครศรีธรรมราช ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Facebook คปภ. นครศรีธรรมราช จ านวน 6  เรื่อง คปภ.          
เช่น ช่วยเหลือประกันภัยเหตุสลดรถกระบะชนเสาไฟฟ้า “โค้งอันตราย” พบรถกระบะคันเกิดเหตุมีแค่ประกัน พ.ร.บ. คปภ. ยกทีม          
ลงพ้ืนจังหวัดกาญจนบุรีโปรโมท “ประกันภัยข้าวนาปี - ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์” คปภ. ลงพ้ืนที่ให้ความช่วยเหลือด้านประกันภัย กรณีเพลิง
ไหม้ “ย่านการค้าส าเพ็ง” คปภ. เปิดส านักงานแห่งใหม่ ส านักงาน คปภ. จังหวัดนครนายก เลขาธิการ คปภ. เตือน..! อย่าหลงเชื่อ              
กลุ่มมิจฉาชีพ แก๊ง Call Center แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ คปภ. เรียกเงินเพ่ือช่วยเหลือเคลมประกันภัยโควิด เลขาธิการ คปภ. สรุปส่งท้าย
โครงการ “พ.ร.บ.รุกทั่วไทย เป็นต้น ด าเนินการระหว่างวันที่ 1 มิ.ย.65 ถึง 30 มิ.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 4 เรื่อง 
ได้แก่ 1. เรื่อง  การช่วยเหลืออุบัติเหตุรถกระบะชนเสาไฟฟ้า

2. เรื่อง  บอร์ด คปภ.เห็นชอบให้นายทะเบียนสั่งบริษัท พุทธธรรมหยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว
3. เรื่อง  การเสวนา “การประกันภัยข้าวนาปี ประจ าปี 2565”
4. เรื่อง  คปภ. ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือด้านการประกันภัย กรณีเพลิงไหม้ “ย่านการค้าส าเพ็ง”

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดพัทลุง
งานส่งเสริมความรู้ดา้นการประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมาณ)

(ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Social Media)



ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Social Media จ านวน 11 เรื่อง ได้แก่  ค่าเสียหายเบื้องต้น คืออะไร ,
เลขาธิการ คปภ. เตือนอย่าหลงเชื่อกลุ่มมิจฉาชีพ Call center .เสวนาความรู้ด้านการประกันภัย, วงเงินความ
คุ้มครองเม่ือประสบเหตุจากรถ งานแถลงข่าว พรบ.เชิงรุก เป็นต้น

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 ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านการประกันภัย 
พรบ. , ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการส่งรักท่ัวไทย อุ่นใจเมื่อมีประกันภัย พรบ. , ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การยื่นขอรับ
ค่าเสียหายเบื้องต้น กองทุนประกันวินาศภัย และประชาสัมพันธ์ เรื่องประกันภัยข้าวนาปี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Social media คือ Facebook คปภ. จังหวัดสตูล ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 ทั้งหมด 
จ านวน 14 เรื่อง

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 มิถุนายน 2565 จ านวน 13 เรื่อง

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดปัตตานี
งานส่งเสริมความรู้ดา้นการประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมาณ)

(ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Social Media)



ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Social Media คือ FACE BOOK จ านวน 13 เรื่อง ได้แก่เรื่อง เลขาธิการ 
คปภ.เตือน  อย่าหลงเชื่อกลุ่มมิจฉาชีพ แก็ง Call center แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ คปภ., คปภ. ยกทีมลงพื้นจังหวัด
กาญจนบุรี  โปรโมท “ประกันภัยข้าวนาปี - ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์”พร้อมเปิดตัวโครงการ “Training for the Trainer
ประจ าปี 2565 , คปภ. เปิดส านักงานแห่งใหม่ ส านักงาน คปภ. จังหวัดนครนายก ใช้เทคโนโลยีทันสมัยบริการ
ประชาชนด้านการประกันภัยอย่างครบวงจร เป็นต้น

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดยะลา
งานส่งเสริมความรู้ดา้นการประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมาณ)

(ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Social Media)



ส านักงาน คปภ.จังหวัดนราธิวาส เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท างานบทบาทหน้าที่ การด าเนิน
กิจกรรมส านักงาน คปภ.จังหวัดนราธิวาส และข่าวสารด้านประกันภัย ลขาธิการ คปภ. สรุปส่งท้ายโครงการ “พ.ร.บ.รุก
ทั่วไทย” เผยประชาชนตื่นตัวท าประกันภัย พ.ร.บ. เพ่ิมข้ึน 2 ล้านฉบับ พร้อมเดินหน้าด าเนินการเชิงรุกเพ่ือช่วยให้
ประชาชนทุกพ้ืนที่ สามารถเข้าถึงการประกันภัย พ.ร.บ. อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น , คปภ. ยกทีมลงพ้ืนจังหวัด
กาญจนบุรีโปรโมท “ประกันภัยข้าวนาปี - ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์”, คปภ. รุดช่วยเหลือประกันภัยเหตุสลดรถกระบะชนเสา
ไฟฟ้า “โค้งอันตราย” พบรถกระบะคันเกิดเหตุมีแค่ประกัน พ.ร.บ. ผ่านสื่อ social media ทาง Facebook ส านักงาน คปภ.
จังหวัดนราธิวาส  เดือนมิถุนายน 2565 จ านวน 10 เรื่อง

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดนราธิวาส
งานส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (ไม่ใช้งบประมาณ)

(ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Social Media)



วันที่ 20 เดือน  มิถุนายน พ.ศ. 2565  สถานที่ ห้องประชุมส านักงานคลังจังหวัดสงขลา        
นายธนาศักดิ์ จันทร์ตระกูล ได้มอบหมาย นางอรนัน ทัศศรี นักวิชาการประกันภัยและนายไกรศร ศรีวิศาลศิลป์ 
พนักงานธุรการ ในการปฎิบัติหน้าที่แทนโดยนางกันต์ชิตา สังข์ศิริ ประธานคณะผู้บริหารการคลังประจ าจังหวัด
สงขลา เป็นประธานในการประชุมการเตรียมด าเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ให้บุคลากร 
มีความรู้ ความเข้าใจในเกณฑ์ คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนหน่วยงานรับลงทะเบียน ตลอดจนแนวทางในการด าเนิน
โครงการ

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัด สงขลา
(ประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่น)



วันที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ านวยการส านักงาน 
คปภ.จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมรายงานผลการด าเนินงานของส านักงาน คปภ.จังหวัดพัทลุง ต่อผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง (นายปิยกร อภิบาลศรี) ในการประชุมตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานตามภารกิจและ            
การด าเนินงานตามมาตรการ /แผนงาน/โครงการที่ ได้ รับมอบหมายของส่วนราชการ รั ฐวิสาหกิจ                     
และหน่ ว ยง าน ในก า กั บสั ง กั ดกระทรวงการคลั ง  ใน พ้ืนที่ จั ง ห วั ด พัทลุ ง  ผ่ านสื่ อ อิ เ ล็ กทรอนิ กส์                        
(VDOConferenc) ระบบ Cisco Webex Meetings โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ผู้จัดการ
ธนาคาร ในการก ากับดูแลของกระทรวงการคลังเข้าร่วมประชุม

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดพัทลุง
(ประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่น)

(ประชุมรายงานผลการด าเนินงานของส านักงานฯ ต่อผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลงั)



วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.
จังหวัดพัทลุง ร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหารการคลังจังหวัดพัทลุง ครูแนะแนว และแกนน าในพ้ืนที่          
เพ่ือรับทราบแนวทางในการขับเคลื่องกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ในพ้ืนที่จังหวัดพัทลุง ให้ประชาชนที่อยู่
นอกระบบราชการ ประกันสังคม และมีคุณสมบัติออมเงินกับ กอช. เพ่ิมขึ้นตามนโยบายรัฐบาล โดยมีนายกองเอก 
อดุลย์ ชูทอง ปลัดจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเพชรสุกานต์ โรงแรมชัยคณาธาณี  อ .เมือง จ.พัทลุง  

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดพัทลุง
(ประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่น)

(ประชุมกองทุนการออมแห่งชาติร่วมกบัคณะกรรมการ คบจ.พัทลุง)



วันที่ 18 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ านวยการส านักงาน 
คปภ.จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้การจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ พัทลุงเกมส์   
ครั้งที่ 47 จังหวัดพัทลุง โดยมีนายฉัตรชัย อุสาหะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 
กาบบัว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง  

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดพัทลุง
(ประชุมร่วมกับหน่วยงานอ่ืน)

(ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้การจดัการแข่งขันกีฬาแห่งชาติจงัหวัดพัทลงุ)



วันที่ 27 มิถุนายน 2565  เวลา 13.30 น. นายชนม์ชนันท์  โต๊ะเจ๊ะ  ผู้อ านวยการส านักงาน 
คปภ. จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน และค่าใช้จ่าย          
แก่จ าเลย ครั้งที่ 6/2565 และคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัดพัทลุง โดยมีนายฉัตรชัย อุสาหะ 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน และคณะอนุกรรมการเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมส านักงานยุติธรรม
จังหวัดพัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดพัทลุง
(ประชุมร่วมกับหน่วยงานอ่ืน)

(ประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัดพัทลุง)



วันที่ 28 มิถุนายน  2565 เวลา 09.30 น. นายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ านวยการส านักงาน 
คปภ.จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจจังหวัด
พัทลุง ประจ าเดือน มิถุนายน 2565 โดยมีนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน 
พร้อมด้วยผู้บริหารจังหวัดพัทลุง หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกาบบัว 
ศาลากลางจังหวัดพัทลุง 

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดพัทลุง
(ประชุมร่วมกับหน่วยงานอ่ืน)

(ประชุมคณะกรมการจงัหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ประจ าเดือน มิถุนายน 2565)



วันที่ 16 มิถุนายนพ.ศ. 2565 สถานที่ต ารวจภูธรจังหวัดตรัง นางสาวอรอุมา ศรีสุด ต าแหน่ง 
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ส านักงาน คปภ. จังหวัดตรัง ร่วมกับส านักงานยุติธรรมจังหวัดตรัง ประชุมคณะอนุกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนผู้ เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญาประจ าจังหวัดตรัง               
ครั้งที่ 6/2565

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดตรัง
(ประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่น)



วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น.โดยนางสาวกรรติการ์ กันตังกุล 
ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดตรัง เข้าร่วมรับฟังการมอบนโยบายและการขับเคลื่อนงาน "สอจร. ๙ ก้าวหน้า
เพ่ือจังหวัดขับขี่จักรยานยนต์ปลอดภัย" โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายนิพนธ์ บุญญามณี)     
เป็นประธาน ผ่านการประชุมทางไกลระบบ Zoom

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดตรัง
(ประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่น)



วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 โดยนางสาวกรรติการ์ กันตังกุล ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.
จังหวัดตรัง มอบหมายให้นางสาวพนิดา ชุมโชติ ผู้เชี่ยวชาญ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อ านวยความปลอดภัย
ทางถนนจังหวัดตรัง ครั้งที่ 3/2565 เพ่ือติดตามและขับเคลื่อนผลการด าเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุของ  
จังหวัดตรัง ณ ห้องพระยารัษฎา ชั้น 5 ศาลากลาง โดยมีนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง          
เป็นประธาน

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดตรัง
(ประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่น)



วันที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นางศรีรัตน์ วงศ์พุทธ์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการ
ส านักงาน คปภ.จังหวัดสตูล เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ ประจ าจังหวัด
สตูล ครั้งที่ 5/2565 ณ ห้องประชุม 2 โต๊ะหยงกง ศาลากลางจังหวัดสตูล ชั้น 3 ต าบลพิมาน อ าเภอเมือง 
จังหวัดสตูล 

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดสตูล
(ประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่น)



วันที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นางศรีรัตน์ วงศ์พุทธ์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการ
ส านักงาน คปภ.จังหวัดสตูล เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัดสตูล ครั้งที่ 
4/2565 ณ ห้องประชุม 2 โต๊ะหยงกง ศาลากลางจังหวัดสตูล ชั้น 3 ต าบลพิมาน อ าเภอเมือง จังหวัดสตูล

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดสตูล
(ประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่น)



วันที่ 29 มิถุนายน 2565 นางศรีรัตน์ วงศ์พุทธ์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.
จังหวัดสตูล เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสตูล                
ครั้งที่ 6/2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 โต๊ะพญาวัง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสตูล 

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดสตูล
(ประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่น)



วันท่ี 23 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวปาณรดา  ญาณภาพเกวสิน ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดปัตตานี
เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ ประจ าจังหวัดปัตตานี  ครั้งท่ี 6/2565 เพ่ือพิจารณาอนุมัติ
ค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญาและพิจารณากลั่นกรองค าขอค่าทดแทนหรือค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา รวมทั้งให้ความเห็น
และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการก าหนดค่าตอบแทน ค่าทดแทน หรือค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา พร้อมช้ีแจงสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ
จากการท าประกันภัยภาคบังคับ(พ.ร.บ.) และกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย และเวลา 15.00 น. เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการให้
ความช่วยเหลือ ประจ าจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 5/2565 เพื่อพิจารณาค าขอรับการสนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายกองทุนยุติธรรม   
เฉพาะกรณีการให้ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนในการด าเนินคดี และการขอปล่อยช่ัวคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลยฯ               
โดยมีนายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมตะโละกาโปร์ ช้ัน 4 อาคาร 3 ศาลากลาง
อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดปัตตานี
(ประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่น)



นางสาวปาณรดา  ญาณภาพเกวสิน ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดปัตตานี เข้าร่วมประชุมคณะ
ผู้บริหารการคลังประจ าจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 3 / 2565 โดยมีนางสาวสุนีย์ หวันเดาะเลาะ เป็นประธาน        
พร้อมคณะผู้บริหารการคลังประจ าจังหวัดปัตตานี ณ ห้องประชุมวายุภักดิ์ ส านักงานคลังจังหวัดปัตตานี        
อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดปัตตานี
(ประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่น)



วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนายธีระศักดิ์ แมซา 
ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา ประชุมร่วมกับสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินจังหวัด
ยะลา (THAIFA) ณ ห้องประชุมส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา เพ่ือหารือแนวทางการปฏิบัติงาน และการด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล รวมทั้งจัดงานวันประกันชีวิตแห่งชาติ 

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดยะลา
(ประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่น)



วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมพระสุนทร ส านักงานคลังจังหวัดยะลา 
ส านักงาน คปภ. จังหวัดยะลา โดยนายธีระศักดิ์ แมซา ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดยะลา เข้าร่วมประชุม
คณะผู้บริหารการคลังประจ าจังหวัดยะลา (คบจ.ยะลา) ครั้งที่ 6/2565 เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานตามเกณฑ์
การพิจารณา คบจ. ดีเด่นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พร้อมทั้งได้แนะน าตัวต่อคณะ คบจ. โดยมีนายจเรพงศ์ 
ทองชุม  คลังจังหวัดยะลา เป็นประธาน

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดยะลา
(ประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่น)



วันที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 3 อาคาร 3 ศาลากลาง
จังหวัดยะลา ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนายธีระศักดิ์ แมซา ผู้อ านวยการ ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา     
เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้ เสียหายฯประจ าจังหวัดยะลา ครั้งที่  6/2565
เพ่ือพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา และพิจารณากลั่นกรองค าขอค่าทดแทนหรือค่าใช้จ่ายแก่
จ าเลยในคดีอาญา รวมทั้งให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการก าหนดค่าตอบแทน ค่าทดแทน หรือค่าใช้จ่าย
แก่จ าเลย ในคดีอาญา ทั้งนี้ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการประกันภัยภาคบังคับ (พรบ.) กองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ โดยมีนายสัญญา สะอาด อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯ ส านักงานอัยการสูงสุด     
จังหวัดยะลา เป็นประธาน

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดยะลา
(ประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่น)



วันที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 17.00 น. ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 3 อาคาร 3 ศาลากลาง
จังหวัดยะลา ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนายธีระศักดิ์ แมซา ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา     
เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัดยะลา ครั้งที่ 6/2565 เพ่ือพิจารณาค าขอรับการ
สนับสนุนเงิน หรือค่าใช้จ่ายกองทุนยุติธรรม เฉพาะกรณีการให้ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนในการด าเนินคดี 
และการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลย ตลอดจนตรวจสอบและแสวงหาข้อเท็จจริง เพ่ือประกอบการ
พิจารณาตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.2558 รวมทั้งระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งได้
แนะน าตัวต่อคณะอนุกรรมการในที่ประชุม โดยมีนายสัญญา สะอาด อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯ ส านักงานอัยการ
สูงสุด จังหวัดยะลา เป็นประธาน

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดยะลา
(ประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่น)



วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 09:30 น. ณ ห้องประชุมศรียะลา อาคาร 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด
ยะลา ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนายธีระศักดิ์  แมซา ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ . จังหวัดยะลา                
เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัดยะลา ประจ าเดือนมิถุนายน 2565 โดยมีนายภิรมย์ นิลทยา ผู้ว่าราชการ จังหวัดยะลา 
เป็นประธาน

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดยะลา
(ประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่น)



ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดนราธิวาส
(ประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่น)

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 10.00 น. นางวิจิตรา ศรีสุวรรโณ ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ .        
จังหวัดนราธิวาส ได้เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจ าจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 6/2565 โดยมีนายสุรชัย     
ไหมบัวเขียว หัวหน้าคลังจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว พร้อมด้วยคณะ คบจ .จังหวัดนราธิวาส    
ณ ห้องประชุมหลวงปริวรรตวรวิจิตร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัด อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส



ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดนราธิวาส
(ประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่น)

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นางวิจิตรา ศรีสุวรรโณ ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. 
จังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 3/2565       
ตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.2558 โดยมีนายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส       
เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัดนราธิวาส ณ ห้องประชุม
ส านักหลวงปริวรรต ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัด อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส



ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดนราธิวาส
(ประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่น)

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นางวิจิตรา ศรีสุวรรโณ ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. 
จังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่
จ าเลยในคดีอาญา ครั้งที่ 6/2565 โดยมีนายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในการ
ประชุม พร้อมด้วย คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลย            
ในคดีอาญา ณห้องประชุมส านักหลวงปริวรรต ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัด อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส



ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดนราธิวาส
(ประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่น)

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นางวิจิตรา ศรีสุวรรโณ ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. 
จังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมประชุมซักซ้อมกรณีน ารถที่จดทะเบียนต่างประเทศมาใช้ในประเทศไทย โดยมีนายสัญชัย 
อ่อนแก้ว ขนส่งจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมส านักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาส       
อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส



วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นางวิจิตรา ศรีสุวรรโณ ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.
จังหวัดนราธิวาส ได้มอบหมายให้นางจุฑามาศ พวงโมรา ผู้เชี่ยวชาญ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อ านวยการความ
ปลอดภัยทางถนนจังหวัดนราธิวาสโดยมีนายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในการ
ประชุม พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนราธิวาส ณ ห้องประชุม           
พระนราภิบาล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดนราธิวาส
(ประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่น)



วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. นายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ านวยการส านักงาน 
คปภ.จังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางอมรรัตน์ เลาแก้ว นักวิชาการประกันภัย ลงพื้นที่ร่วมกับคณะท างาน ศปถ.
ระดับอ าเภอ เพื่อวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา พบปะทายาทผู้ประสบภัย ชี้แจง
สิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัย และเป็นสักขีพยานมอบค่าปลงศพให้แก่ทายาทผู้เสียชีวิตในพ้ืนที่ ต .ปากเหมือง 
อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดพัทลุง
(อุบัติเหตุรายใหญ่ กรณีจ่ายค่าสินไหมทดแทน)

(ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือด้านการประกนัภยัแก่ครอบครัวผู้ประสบภยั)



วันที่ 17 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.30น.  สถานที่ โรงเรียนระโนดวิทยา ส านัก
งานคปภ.จังหวัดสงขลาร่วมกับสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินจังหวัดสงขลาและบริษัท เอไอเอ 
จ ากัด จัดกิจกรรม มอบอุปกรณ์กีฬาและหมวกนิรภัย จ านวน 100 ใบ เนื่องในวันประกันชีวิตแห่งชาติ ปี 2565 
ให้กับ นักเรียนโรงเรียนระโนดวิทยา  โดยมีผู้อ านวยการโรงเรียนและสถานีต ารวจภูธรอ าเภอระโนด เป็นผู้รับมอบ 
เพ่ือลดการสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุในการขับข่ีรถจักรยานยนต์ มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน1,300คน

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัด สงขลา
(กิจกรรมอื่นๆ)



วันที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565  เวลา 14.00 น. บริเวณหน้าศูนย์ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเทศบาลต าบลคลองขุด  อ าเภอเมือง จังหวัดสตูล นางศรีรัตน์ วงศ์พุทธ์ ผู้อ านวยการส านักงาน 
คปภ. จังหวัดสตูล ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม “เทศบาลต าบลคลองขุด ขับขี่ปลอดภัย” ประจ าปีงบประมาณ         
พ.ศ. 2565

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดสตูล
(กิจกรรมอื่นๆ)



วันที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565  นางศรีรัตน์ วงศ์พุทธ์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงาน 
คปภ.จังหวัดสตูล   ได้มอบหมายให้ นายศักดิ์ชัย ลีฬหะพันธุ์ เจ้าหน้าที่ ส านักงาน คปภ.จังหวัดสตูล เข้าร่วมพิธี
เปิดโครงการ “คลินิกสร้างโอกาส เสริมศักยภาพ SME กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสตูล เวลา 09.00 น.            
ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านท่าข้ามควาย หมู่ที่ 6 ต าบลนาทอน อ าเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดสตูล
(กิจกรรมอื่นๆ)



วันที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนายธีระศักดิ์ แมซา 
ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา และเจ้าหน้าที่ เข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา (นายอ านาจ ชูทอง 
และนายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล) รวมทั้งคลังจังหวัดยะลา (นายจเรพงศ์ ทองทุม) เพ่ือรายงานตัวและขอค าปรึกษา    
แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดยะลา
(กิจกรรมอื่นๆ)



วันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 08.45 น. ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนายธีระศักดิ์ แมซา 
ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา ได้รับเชิญจากส านักงานขนส่งจังหวัดยะลา ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดร่วมกับ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องและภาคีเครือข่าย ในโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2565    
เพ่ือเสริมสร้างจิตส านึกในการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดจากการใช้รถใช้ถนน 

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดยะลา
(กิจกรรมอื่นๆ)


