
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดพัทลุง 
ประมวลภำพกิจกรรม ประจ ำเดือน พฤษภำคม ๒๕61 

กิจกรรมที่ 1    

วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น.  นายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ านวยการส านักงาน 
คปภ.จังหวัดพัทลุง ร่วมกิจกรรมกับเทศบาลต าบลปากพะยูน อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง ในการแนะน าหน่วยงาน 
ประชาสัมพันธ์ข้อมลูข่าวสารและให้ความรูด้้านการประกันภัยแก่นกัเรียนโรงเรียนผู้สงูอายุ และร่วมเป็นสักขีพยาน
มอบเช็คค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุกลุ่มศูนย์เด็กเล็กเทศบาลต าบลปากพะยูนแก่ครอบครัว
ทายาทเด็กผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ โดยมีนายชวพล หนูเอียด ผู้อ านวยการ บริษัท สยามสไมล์โบรคเกอร์  จ ากัด 
(สาขาพัทลุง) นายหน้าประกันวินาศภัย เป็นผู้แทนบริษัทประกันภัยมอบเช็คค่าสินไหมทดแทนและมีนายศราวุธ 
ทัศนลีลพร นายกเทศมนตรีต าบลปากพะยูน ร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบล
ปากพะยูน อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง   
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กิจกรรมที่ 2    

วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดพัทลุง ได้มอบหมายให้นางสาวพนิดา ชุมโชติ  ผู้ช านาญงาน เข้าร่วม
ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ         
กรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 จังหวัดพัทลุง 
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กิจกรรมที่ 3    

วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 นายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดพัทลุง 
เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจ าจังหวัด ครั้งที่ 2/2561 โดยที่ประชุมมีการหารือเรื่องการด าเนินการ
ร่วมงานกาชาด ประจ าปี 2561 ของจังหวัดพัทลุง การจัดกิจกรรมภายในงานกาชาด การสนับสนุนและให้ความ
ร่วมมือกับกาชาดจังหวัดและจังหวัดพัทลุง , หารือการจัดสัมมนาโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของคณะผู้บริหาร
การคลังประจ าจังหวัดพัทลุง , การตรวจสอบการใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ประจ าปี
งบประมาณ 2561 และประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน โครงการของหน่วยต่างๆ โดยมี นางกันต์ชิตา สังข์ศิริ    
คลังจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน ณ ห้องประชุมส านักงานคลังจังหวัดพัทลุง อาคารศาลากลางจังหวัดพัทลุง 
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กิจกรรมที่ 2  

วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.30 น. นายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ านวยการส านักงาน 
คปภ.จังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยนางอมรรัตน์ เลาแก้ว นักวิชาการประกันภัย เข้าเยี่ยมและมอบกระเช้าของขวัญให้
ก าลังใจนางอรุณทิพย์ สนิบากอ ซึ่งประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ระหว่างเดินทางไปปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 6 
พฤษภาคม 2561 ได้รับบาดเจ็บพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลพัทลุง โดยรถยนต์ที่ประสบอุบัติเหตุมีการท า
ประกันภัยภาคบังคับตามกฎหมายทั้งสองคันนางอรุณทิพย์ สนิบากอ เป็นอาสาสมัครประกันภัยของ ส านักงาน 
คปภ.จงัหวัดพัทลุง และเคยได้รับรางวัลอาสาสมัครประกันภัยดีเด่นชนะเลิศระดับจังหวัด และรองชนะเลิศอันดับ 
1 ระดับภาค 9 ในการนี้ ส านักงาน คปภ.จังหวัดพัทลุง ขออวยพรให้อาการบาดเจ็บดีขึ้นและหายโดยเร็ว   
ด้วยความปราถนาดีจากส านักงาน คปภ.จังหวัดพัทลุงสายด่วน คปภ.1186 # คปภ.คุ้มครองผู้เอาประกันภัย 
ประกันภัยคุ้มครองคุณ” 
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กิจกรรมที่ 5  

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น.  ส านักงาน คปภ.จังหวัดพัทลุง จัดประชุม
ชี้แจงแนวทางการด าเนินการตามโครงการยุวชนประกันภัย ประจ าปี 2561 แก่คณะครู นักเรียน กลุ่มเป้าหมาย
ในจังหวัดพัทลุง และบรรยายความรู้ด้านการประกันภัยตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535  
ณ ห้องประชุมไดมอนด์ ชั้น 3 โรงแรมชัยคณาธานี อ.เมือง จ.พัทลุง 
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กิจกรรมที่ 6  

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 16.30 น  นายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ านวยการส านักงาน 
คปภ.จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมธงฟ้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาค จังหวัดพัทลุง โดยมีนายกู้เกียรติ 
วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานเปิดงาน และนายฉัตรชัย ศักดิ์ศิลปชัย รองอธิบดีกรมการค้า
ภายใน กระทรวงพาณิชย์ กล่าวรายงาน งานดังกล่าวจัดขึ้นโดยส านักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง ตามนโยบาย
รัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งภายในงานมีการออกร้านข้ายสินค้าต่างๆ ราคาถูกหลากหลายชนิด จากจังหวัด
ต่างๆ ทั่วประเทศ งานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-12 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00-21.00 น. บริเวณข้าง
หมู่บ้านต านานนิเวศน์ อ.เมือง จ.พัทลุง ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนเข้าไปเที่ยวงานกันมากๆ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกจิ
ในจังหวัดพัทลุง    
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กิจกรรมที่ 7  

วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 07.00 น. นายชนม์ชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ านวยการ
ส านักงาน คปภ.จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้าประจ าเดือน พฤษภาคม 2561  “ยามเช้าเล่าขาน 
สร้างสัมพันธ์กับเจ้าเมอืงลุง”  ซึ่งเป็นกิจกรรมพบปะหัวหนา้ส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพ่ือพบปะ หารือ 
แลกเปลี่ยน และประชาสัมพันธ์การท างาน กิจกรรม โครงการต่างๆ ที่เกี่ ยวข้อง โดยมีนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ 
ผู้ว่าราชการจังหวดัพัทลุง เป็นประธาน มีตองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วม
กิจกรรมดังกล่าวจ านวนมาก ณ ห้องเพชรสุกานต์ โรงแรมชัยคณาธานี อ.เมือง จ.พัทลุง 
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กิจกรรมที่ 8  

ส านักงาน คปภ.จังหวัดพัทลุง ขอร่วมประชาสัมพันธ์และเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมลงทะเบียน
การประมูลหมายเลขทะเบียนรถยนต์ #ประมูลเลขสวย #หมวด กฉ จังหวัดพัทลุง ซึ่งจัดโดยส านักงานขนส่ง
จังหวัดพัทลุง การประมูลจะมีขึ้นในวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ณ โรงแรมชัย
คณาธานี อ.เมือง จ.พัทลุง ขอเชิญทุกท่านร่วมประมูล รายได้จากการประมูลจะน าเข้ากองทุนคว ามปลอดภัย      
ในการใช้รถใช้ถนน เพื่อเป็นทุนสนับสนุนส่งเสริมความปลอดภัยและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอันเกิดจากการ
ใช้รถใช้ถนนต่อไป 
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กิจกรรมที่ 9  

วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.00 น.  นายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ านวยการส านักงาน 
คปภ.จังหวัดพัทลุง บรรยายให้ความรู้ด้านการประกันภัยแก่ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านควนประกอบ อ.กงหรา 
จ.พัทลุง ในการนี้ ผู้อ านวยการ ส านักงาน คปภ.จังหวัดพัทลุง ได้ร่วมเป็นสักขีพยานการจ่ายค่าสินไหมทดแทนแก่
มารดาของนักเรียนที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ และทางโรงเรียนได้ท าประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียนไว้ จ านวน 
100,000 บาท ของ บมจ.สยามซิตี้ประกันภัย โดยมีนายรัฐโรจน์  กิจนวชลสิทธิ์  เป็นผู้มอบค่าสินไหมทดแทน  
แก่มารดาผู้เสียชีวิต และมีผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านควนประกอบ ร่วมเป็นสักขีพยานและให้การต้อนรับ 
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กิจกรรมที่ 10  

วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น.  นายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ านวยการส านักงาน 
คปภ. จังหวัดพัทลุง และทีมงาน ร่วมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ให้ค าปรึกษา แนะน า รับเรื่องร้องเรียนด้านการ
ประกันภัย แก่ประชาชนในพ้ืนที่ ต.ดอนทราย อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง ตามโครงการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข         
สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจ าเดือน พฤษภาคม 2561 โดยมีนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด
พัทลุงเป็นประธาน และมีส่วนราชการต่างๆ ร่วมกิจกรรมและให้บริการประชาชนเป็นจ านวนมาก  ในการนี้
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ได้พบปะเยี่ยมชมบู ธของหน่วยงานต่างๆ ที่ร่วมจัดกิจกรรมรวมทั้งบู ธ              
ของส านักงาน คปภ.จังหวัดพัทลุงด้วย ณ โรงเรียนบ้านโคกทราย ม.5 ต.ดอนทราย อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 
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กิจกรรมที่ 11  

วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.00 น. นายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ  ผู้อ านวยการส านักงาน 
คปภ. จังหวัดพัทลุง  ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมเตรียมต้อนรับคณะกรรมพิจารณาการคัดเลือกเจ้าภาพการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ เนื่องในโอกาสที่เดินทางมาประเมินความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน
แห่งชาติ ครั้งที่ 37 (พ.ศ.2564) ณ จังหวัดพัทลุง โดยมีนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็น
ประธาน มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพ่ือหารือเตรียมวามพร้อมในการ
ต้อนรับคณะกรรมการที่จะเดินทางมาพิจารณาและประเมินความพร้อมของจังหวัดพัทลุง และตรวจสนามกีฬา
ต่างๆ ที่จะใช้ในการแข่งขันหากได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพ โดยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก มีก าหนดการ
จะเดินทางมาในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561  ณ ห้องประชุมเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ชั้น 4 ศาลากลาง
จังหวัดพัทลุง 
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กิจกรรมที่ 12  

วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น.  นายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ านวยการส านักงาน 
คปภ.จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 
7/2561 ทั้งนี้ ที่ประชุมได้น าเสนอผลการด าเนินงาน ประจ าเดือน เมษายน 2561 ผลการด าเนินงาน          
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 และการถอดบทเรียนการด าเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต์  พ.ศ.2561 โดยมีนายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่ าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน 
จังหวัดพัทลุงได้ด าเนินการส ารวจจุดเสี่ยง จุดอันตราย บริเวณสี่แยกไฟแดง ทางโค้ง จุดกลับรถต่ างๆ บนถนน    
สายหลัก เพ่ือใช้เป็นสถานที่ในการจอดรถไซเรนในช่วงเทศกาลส าคัญและได้ด าเนินการตามแนวปฏิบัติ           
“1 ท้องถิ่น 1 ถนน ปลอดภัย” ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกพ้ืนที่ด าเนินการอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ส านักงาน 
คปภ.จังหวัดพัทลุง ได้รับมอบหมายจากท่านประธานที่ประชุมให้ร่วมกันรณรงค์ให้ผู้ใช้รถตระหนักและ              
ให้ความส าคัญในการท าประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ 100% และรณรงค์การสวมหมวกกันน๊อค 100%         
เพ่ือความปลอดภัยและความเชื่อมั่นในหลักประกันแก่ผู้ประสบภัย ณ ห้องประชุมกาบบัว ชั้น 5 ศาลากลาง
จังหวัดพัทลุง 
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กิจกรรมที่ 13  

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.30 น. นายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ านวยการส านักงาน 
คปภ.จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field Day) เพ่ือเริ่มต้นการผลิตใหม่ ปี 2561 
ในวาระครบรอบ 50ปี กรมส่งเสริมการเกษตร และได้ถือโอกาสนี้พบปะเกษตรกรภายในงานพร้อมประชาสัมพันธ์
เชิญชวนและเตรียมความพร้อมการจัดอบรมโครงการประกันภัยข้าวนาปี ในเดือน ตุลาคม 2561 โดยมี         
นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ เข้าร่วม         
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 
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กิจกรรมที่ 14  

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ส านักงาน คปภ.จังหวัดพัทลุง จัดอบรมโครงการอาสาสมัคร
ประกันภัย ประจ าปี 2561 “การอบรมเชิงปฏิบัติการและการให้ความรู้ด้านการประกันภัยแก่กลุ่มอาสาสมัคร
ประกันภัยเก่า” โดยมีอาสาสมัครประกันภัยเข้าร่วมเกินเป้าหมายที่ก าหนด มีการแบ่งกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่ม ระดม
ความคิดเห็นและน าเสนอค าตอบ กรณีศึกษาเกี่ยวกับการเรียกร้องและได้รับสิทธิประโยชน์จากการประกันภัย     
มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังข้อเสนอแนะของอาสาเก่าเพ่ือน าไปพัฒนาการด าเนินโครงการในอนาคต    
ณ ห้องประชุมริมระเบียง โรงแรมชัยคณาธานี อ.เมือง จ.พัทลุง 
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กิจกรรมที่ 15  

วันนี้ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 17.30 น. นายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ านวยการส านักงาน 
คปภ.จังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดพัทลุง ร่วมกิจกรรมออกเยี่ยมเยือนพบปะผู้น า
ศาสนาและประชาชน ผู้นับถือศาสนาอิสลาม ในช่วงเดือนรอมฎอน ประจ าปี 2561 โดยมีพันเอกทิม เรือนโต 
รอง ผอ.รมน.จังหวัดพัทลุง  เป็นประธาน ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการส่งเสริมหลักการปฏิบัติอันดีงามของศาสนาอิสลาม 
สร้างขวัญก าลังใจแก่พ่ีน้องชาวไทยมุสลิมในพ้ืนที่จังหวัดพัทลุง พร้อมร่วมมอบเครื่องอุปโภค บริโภคแก่อิหม่าม
ประจ ามัสยิดในอ าเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง จ านวน 37 แห่ง และร่วมพิธีละศีลอดกับผู้น าศาสนาอิสลาม พ่ีน้อง
มุสลิมด้วยและละหมาดมัฆริบร่วมกับประชาชนที่มาร่วมงานส าหรับเดือนรอมฎอน ถือเป็นเดือนที่  9 
ฮิจเราะห์ศักราช 1439 ตามปฏิทินศาสนาอิสลาม ซึ่งถือตามจันทรคติ เป็นเวลา 29 หรือ 30 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
การมองเห็นพระจันทร์ของเดือนใหม่  โดยมุสลิมทั่วโลกจะถือศีลอดในเดือนรอมฎอน เป็น 1 ใน 5 ข้อ ของ
หลักการศาสนาของมุสลิมที่เข้าเงื่อนไข  ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยมีแนวทางการปฏิบัติการถือศีลอดทาง
ศาสนา เริ่มงดอาหารและน้ า ตั้งแต่เวลาพระอาทิตย์ขึ้น ไปจนถึงเวลาพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า และรวมถึงการสั่งสม
ความดี งดสิ่งที่ไร้ประโยชน์ การพูดจา  ด่าทอ นินทาว่าร้าย ทุกคนที่นับถือศาสนาอิสลามไม่ว่าจะรวย จน ก็ต้อง
ปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน  ณ มัสยิดยามีอุลอิสลาม หมู่ที่ 12 ต าบลคลองเฉลิม อ าเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง 
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กิจกรรมที่ 16  

วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น.  นายชนม์ชนันท์  โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ านวยการส านักงาน 
คปภ.จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมเพ่ือพิจารณาอาสาสมัครประกันภัยดีเด่นระดับภาค โดยพิจารณาจากอาสา
ดีเด่นระดับจังหวัด ที่มีผลการปฏิบัติงานประจ าปี 2560 ดีเด่นของแต่ละจังหวัด เพ่ือเป็นตัวแทนของภาค 9            
ส่งเข้าประกวดในระดับประเทศ ณ ห้องประชุมส านักงาน คปภ.ภาค 9 (สงขลา) 
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กิจกรรมที่ 17  

     วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น.  นายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ านวยการส านักงาน 
คปภ.จังหวัดพัทลุง ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน โดยมีนายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง         
เป็นประธาน และมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ นักเรียน และประชาชนเข้าร่วมจ านวนมาก ณ ศูนย์การศึกษา
พิเศษจังหวัดพัทลุง 

      

     

     

 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjg37DsnsHJAhXDSI4KHd51DhEQjRwIBw&url=http://www.oic.or.th/th/eservice/index.php/testing&psig=AFQjCNHyPDQ6UFWpfQKSFaOHgjpC-7PI8w&ust=1449285347176801

