
 

 

 

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

กิจกรรมที่ 1 

ส ำนักงำน คปภ.จังหวดัพัทลุง โดยนำยชนม์ชนันท ์โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน คปภ.จังหวดัพัทลุง 
ปฏิบัติงำนและภำรกิจของส ำนักงำน คปภ. ดังนี้  
         วันท่ี 6 สิงหาคม 2561 เวลำ 09.00-12.00 น. ร่วมงำนพิธีเปดิอำคำรส ำนักงำน คปภ.จังหวดัภูเกต็ 
แห่งใหม่ ณ ส ำนักงำน คปภ.จังหวดัภูเกต็ 
         ช่วงบ่ำย 14.00-16.00 น. เข้ำร่วมประชุมร่วมกับส ำนักงำน คปภ.จังหวดัภูเก็ตและชมรมธนำคำรจงัหวัด
ภูเก็ต  เพื่อรบันโยบำยจำกท่ำนเลขำธกิำร คปภ. เกี่ยวกับกำรเสนอขำยประกันภัย/ประกนัชีวติ ของธนำคำร
พำณิชย์ต่ำงๆ เพ่ือใหก้ำรเสนอขำยประกันภัยของธนำคำรเปน็ไปตำมประกำศฯ ที่ คปภ.ได้ก ำหนดไว้ตำมกฎหมำย 
         ช่วงเย็น 17.30 น. ร่วมลงพื้นที่อซู่อมเรือกบัผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน คปภ.จงัหวดัภูเกต็ เพื่อตรวจสอบและ
สอบถำมรำยละเอียดเกี่ยวกบัเหตุเพลิงไหม ้ส่งผลใหเ้รื่อได้รบัควำมเสียหำยจ ำนวน 2 ล ำ 
         วันท่ี 7 สิงหาคม 2561 เวลำ 09.00-12.00 น. เป็นพิธีกรด ำเนินงำน กำรอบรมโครงกำรสง่เสรมิ
ควำมรู้ดำ้นกำรประกันภัยแก่ผู้ประกอบกำรและบุคลำกรด้ำนกำรท่องเที่ยวในจงัหวดัภูเกต็ 
         #คปภ.คุ้มครองผู้ท ำประกนัภัย ประกันภัยคุ้มครองคุณ # สำยด่วน คปภ.1186    
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กิจกรรมที่ 2    

วันที่ 11-12 สิงหำคม 2561 ส ำนักงำน คปภ.จังหวัดพัทลุง โดย นำยชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผอ.คปภ.
จังหวัดพัทลุง นำงสำวพนิดำ ชุมโชติ ผู้ช ำนำญงำน และนำงอมรรัตน์ เลำแก้ว นักวิชำกำรประกันภัย เข้ำร่วม
สัมมนำเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือวิเครำะห์และแก้ไขปัญหำกำรปฏิบัติงำนภูมิภำคประจ ำปี 2561 โดยมีนำยชนะพล 
มหำวงศ์ ผู้ช่วยเลขำธิกำร คปภ. สำยคุ้มครองสิทธิประโยชน์ เป็นประธำน มีพนักงำน ลูกจ้ำง จำกส ำนักงำน คปภ. 
14 จังหวัดภำคใต้เข้ำร่วม ณ โรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมรำช ทั้งนี้ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวำน คปภ.
จังหวัดพัทลุง ได้น ำเสนอกระบวนกำรกำรรับเรื่องร้องเรียน กำรพิจำรณำเรื่องร้องเรียน กำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำท  
และปัญหำ อุปสรรค รวมทั้งข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงำนรับเรื่องร้องเรียน ให้ผู้เข้ำร่วมสัมมนำได้รับทรำบ เพ่ือให้กำร
ปฏิบัติงำนประสบผลส ำเร็จมีประสิทธิภำพต่อไป 
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กิจกรรมที่ 3  

วันที่ 15 สิงหำคม 2561 เวลำ 10.00-12.00 น.  ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดพัทลุง  โดยนำยชนม์ชนันท์ 
โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ ำนวยกำร ร่วมให้ควำมรู้ด้ำนกำรประกันภัย กำรประกันชีวิต และกำรประกันชีวิตแบบตะกำฟูล ให้แก่
น้องๆ โรงเรียนศำสนวิทยำมูลนิธิ เพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจรวมทั้งส่งเสริมรณรงค์ให้บุคลำกร นักเรียนของ
โ ร ง เ รี ย น ให้ ค ว ำมส ำ คัญกั บ กำ รท ำป ร ะกั นภั ย  แ ละส ร้ ำ งค ว ำม เ ชื่ อ มั่ น แ ก่ ป ร ะช ำชน ใน พ้ื นที่   
ทั้งนี้ ได้ร่วมเป็นเกียรติและสักขีพยำนในกำรมอบทุนกำรศึกษำและอุปกรณ์กีฬำตำมโครงกำรตะกำฟุลมอบ
ทุนกำรศึกษำ ของ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต แก่น้องๆ ที่เรียนดีแต่ขำดแคลนทุนทรัพย์ จ ำนวน 7 รำย รำยละ 
3,000 บำท โดยในตอนท้ำยของกิจกรรมผู้บริหำรโรงเรียนได้กล่ำวขอบคุณ ส ำนักงำน คปภ.ที่มำให้ควำมรู้และ
พบปะและน ำสิ่งดีๆ ด้ำนกำรประกันภัยมำมอบให้แก่นักเรียนในพื้นที่และยินดีเข้ำร่วมโครงกำรยุวชนประกันภัยใน
ปีต่อไป   
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กิจกรรมที่ 4  

วันที่ 15 สิงหำคม 2561 เวลำ 14.00 น. ส ำนักงำน คปภ.จังหวัดพัทลุง ให้บริกำรงำนกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย แก่ทำยำทผู้ประสบภัยจำกรถที่ยื่นค ำขอรับค่ำเสียหำยเบื้องต้นจำกกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 
ส ำนักงำน คปภ.จังหวัดพัทลุง เป็นค่ำปลงศพ กรณีบุตรชำยถูกรถไม่ทรำบทะเบียน ชนิด ยี่ห้อ และผู้ขับขี่หลบหนี
(ชนแล้วหนี) โดย นำงอมรรัตน์ เลำแก้ว นักวิชำกำรประกันภัย ได้รับเรื่องตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนแล้วครบถ้วน
และมีสิทธิตำมกฎหมำย และกองทุนฯ ได้อนุมัติจ่ำยค่ำปลงศพ จ ำนวน 35,000 บำท ตำมกฎหมำยแก่มำรดำ  
ซึ่งเป็นทำยำทผู้ประสบภัยเรียบร้อยแล้ว 

#คปภ.คุ้มครองผู้ท ำประกันภัย ประกันภัยคุ้มครองคุณ” สำยด่วน คปภ.1186  
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กิจกรรมที่ 5  

วันที ่16-17 สิงหำคม 2561 นำยนกุูล สวนขวญั ผู้อ ำนวยกำรภำคอำวโุส ส ำนักงำน คปภ.ภำค 9 
(สงขลำ) และ ผอ.คปภ.จังหวัดในสงักดัภำคใตต้อนล่ำง เข้ำรว่มกำรประชมุเชิงปฏิบัตกิำรตำมโครงกำรสร้ำงควำม
เข้ำใจด้ำนกำรบริหำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ ส ำนักงำน คปภ. ณ โรงแรมเจำ้พระยำปำร์ค กรุงเทพมหำนคร       
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กิจกรรมที่ 6  

วันที่ 23 สิงหำคม 2561 เวลำ 08.30-12.00 น. นำยชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน 
คปภ.จังหวัดพัทลุง มอบหมำยให้นำงอมรรัตน์ เลำแก้ว นักวิชำกำรประกันภัย ร่วมออกบูธประชำสัมพันธ์ ส่งเสริม
และรณรงค์ให้ควำมรู้ด้ำนกำรประกันภัย และให้ค ำปรึกษำปัญหำด้ำนกำรประกันภัยแก่ประชำชน ตำมโครงกำร
หน่วยบ ำบัดทุกข์ บ ำรุงสุข สร้ำงรอยยิ้มให้ประชำชน (จังหวัดเคลื่อนที่ ประจ ำเดือน สิงหำคม 2561 ) โดยมี     
นำยกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดพัทลุง เป็นประธำน ณ วัดคลองเฉลิม อ ำเภอกงหรำ จังหวัดพัทลุง     
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กิจกรรมที่ 7  

วันที่ 23 สิงหำคม 2561 เวลำ 13.30-15.30 น. นำยชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน 
คปภ. จังหวัดพัทลุง มอบหมำยให้นำงอมรรัตน์ เลำแก้ว นักวิชำกำรประกันภัย เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรศูนย์
อ ำนวยกำรควำมปลอดภัยทำงถนนจังหวัดพัทลุง ประจ ำเดือน สิงหำคม 2561 และได้ประชำสัมพันธ์ข้อมูล
ข่ำวสำรด้ำนกำรประกันภัย กำรเบิกค่ำเสียหำยเบื้องต้นจำกกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย รวมทั้งประชำสัมพันธ์ 
ส่งเสริม ขอควำมร่วมมือในที่ประชุมก ำชับให้ประชำชนในพ้ืนที่ที่ใช้รถจักรยำนยนต์และรถยนต์ รณรงค์ให้มีกำร
จัดท ำประกันภัยภำคบังคับตำม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ พ.ศ.2535 ตำมกฎหมำย โดยมีนำยวันชัย 
จันทร์พร รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดพัทลุง เป็นประธำน และได้สั่งกำรให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องร่วมกันขับเคลื่อนให้
ประชำชนสนจังหวัดพัทลุงมีกำรจัดท ำประกันภัยรถภำคบังคับ  เพ่ือเป็นกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและเป็น
หลักประกันในยำมเกิดอุบัติเหตุ ณ ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดพัทลุง ชั้น 2  อ.เมือง จ.พัทลุง 
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กิจกรรมที่ 8  

วันที่ 22-23 สิงหำคม 2561 นำยชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ ำนวยกำร ส ำนักงำน คปภ.จังหวัดพัทลุง     
เข้ำรับกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพิ่มประสิทธิภำพบุคลำกรด้ำนกำรสืบสวนสอบสวน กำรวินิจฉัยข้อเท็จจริงและกำร
รวบรวมพยำนหลักฐำนทำงคดี โดยมีวิทยำกรและผู้เชี่ยวชำญจำกหน่วยงำนภำยนอกที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ     
มีประสบกำรณ์ ประกอบด้วย  

นำยชำชิวัฒน์ ศรีแก้ว ตุลำกำรหัวหน้ำคณะในศำลปกครองกลำง บรรยำยในหัวข้อ กำรเตรียมข้อมูลและ
รวบรวมพยำนหลักฐำนในคดีปกครอง 

พ.ต.ท.ปภิณวิช อรสว่ำง ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนคดีกำรเงินกำรธนำคำร และคณะจำกกรมสอบสวนคดี 
พิเศษ (DSI)บรรยำยหัวข้อเทคนิคกำรสืบสวนสอบสวนและกำรรวบรวมพยำนหลักฐำนคดีกำรเงิน  
          พ.ต.อ.ดร.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ รองผู้บังคับกำร กองบังคับกำรอ ำนวยกำรกองบัญชำกำรต ำรวจปรำบปรำม   
ยำเสพติด  

พ.ต.อ.ดร.ศิริพล กุศลศิลป์วุฒิ รองผู้บังคับกำร กองคดีอำญำ ส ำนักกฎหมำยและคดี ส ำนักงำนต ำรวจ
แห่งชำติ บรรยำยหัวข้อ เทคนิคกำรสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยำนหลักฐำนคดีอำญำ 

โดยได้รับเกียรติจำก  ดร.สุทธิพล ทวีชัยกำร เลขำธิกำร คปภ.เป็นประธำนกล่ำวเปิดงำน และให้โอวำท
พร้อมแนวทำงในกำรปฏิบัติด้ำนคดีเพ่ือคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชำชน ณ โรงแรมสวิสโฮเตล เลอร์
คองคอร์ด กรุงเทพมหำนคร  
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กิจกรรมที่ 9  

วันที่ 30 สิงหำคม 2561 เวลำ 09.00 ส ำนักงำน คปภ.จังหวัดพัทลุง โดยนำยชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ 
ผู้อ ำนวยกำร เข้ำร่วมประชุมหัวหน้ำส่วนรำชกำรจังหวัดพัทลุง ประจ ำเดือน สิงหำคม 2561 โดยมีนำยกู้เกียรติ 
วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดพัทลุง เป็นประธำน     ณ ห้องประชุมโนรำ โรงพยำบำลพัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง     
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กิจกรรมที่ 10  

   วันที่ 30 สิงหำคม 2561 เวลำ 14.00 น. ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดพัทลุง โดยนำยชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ 
ผู้อ ำนวยกำร ร่วมกิจกรรมและเป็นสักขีพยำนกิจกรรมเพ่ือสังคมของ บมจ.วิริยะประกันภัย  สำขำพัทลุง  ในกำร
มอบอุปกรณ์กำรเรียนกำรสอน อุปกรณ์สนำมเด็กเล่น    ชุดโต๊ะเก้ำอี้ น้ ำดื่ม ทุนกำรศึกษำให้แก่น้องๆ นักเรียน
โรงเรียนวัดปลักปอม ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง ส ำนักงำน คปภ.จังหวัดพัทลุง ได้กล่ำวขอบคุณนำยเฉลิมเกียรติ 
ทองตรำ ผู้จัดกำรภำคใต้ บมจ.วิริยะประกันภัย และคณะทีมงำนสำขำพัทลุง ที่น ำกิจกรรมดีๆ มำลงในพ้ืนที่จังหวัด
พัทลุง และยังได้รณรงค์ให้ผู้เข้ำร่วมงำน       ให้ควำมส ำคัญเกี่ยวกับกำรท ำประกันภัยในกำรบริหำรควำมเสี่ยง
และเป็นหลักประกันในชีวติและทรัพย์สิน อีกทั้งยังได้ร่วมสนบัสนุนทุนกำรศกึษำจ ำนวนหนึ่งใหโ้รงเรียนอีกดว้ยโดย
มีประชำชนเข้ำมำร่วมงำนอย่ำงต่อเนื่อง และแขกผู้มีเกียรติ ประกอบด้วย นำงศิริพร ทองทวี วัฒนธรรมจังหวัด
พัทลงุ นำงสำวจงกลณี บัวทอง สรรพสำมิตพ้ืนที่พัทลุง ท่ำนผู้ก ำกับสถำนีต ำรวจภูธรตะโหมด เข้ำร่วมงำนและร่วม
เป็นสักขีพยำนในครั้งนี้ด้วย 
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