
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดยะลำ 
ประมวลภำพกิจกรรม ประจ ำเดือนมีนำคม 2564 

กิจกรรมที่ 1 วันที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 08:00 น ณ ด่านจุดตรวจปลักปลา ต.ล าภู อ.เมือง จ.นราธิวาส ส านักงาน คปภ. 
จังหวัดยะลา โดยนางจุฑามาศ พวงโมรา ผู้เชี่ยวชาญ รักษาการผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา และเจ้าหน้าที่
ส านักงาน ได้รับเชิญจาก ส านักงาน คปภ. จังหวัดนราธิวาส ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการประกันภัย พ.ร.บ. 100%      
พร้อมทั้ง ร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบค่าสินไหมให้แก่ทายาทผู้ประสบภัย เป็นเงิน 965,000 บาท จากบริษัทสินมั่นคง
ประกันภัย โดยมีนายชิณวุฒิ ขาวส าลี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน 

     

     

 

 

 

 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดยะลำ 
ประมวลภำพกิจกรรม ประจ ำเดือนมีนำคม 2564 

กิจกรรมที่  2 วันที่  10 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 3 อาคาร 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา         
ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนางจุฑามาศ พวงโมรา ผู้เชี่ยวชาญ รักษาการผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา              
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564 เพ่ือรับฟังนโยบาย                 
ของผู้บริหารศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ ( Video conference)                       
โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธาน 

        

     

 

 

 

 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดยะลำ 
ประมวลภำพกิจกรรม ประจ ำเดือนมีนำคม 2564 

กิจกรรมที่ 3 วันที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 08.50 น. ณ อาคารพระราชทาน โรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา ต าบลโกตาบารู 
อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนางจุฑามาศ พวงโมรา ผู้เชี่ยวชาญ รักษาการ ผู้อ านวยการ
ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา เข้าร่วมกิจกรรม “จัดเวทีคืนข้อมูลให้แก่ประชาชน” เพ่ือรณรงค์ลดการบาดเจ็บและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในพ้ืนที่อ าเภอรามัน รวมทั้ง ส านักงานฯได้ชี้แจงเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของส านักงาน สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจาก พรบ. 
และกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ ให้แก่นักเรียน และผู้ปกครอง จ านวน 130 คน   

      

         

 

 

 

 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดยะลำ 
ประมวลภำพกิจกรรม ประจ ำเดือนมีนำคม 2564 

กิจกรรมที่ 4 วันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 07.45 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ  อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 
ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนางจุฑามาศ พวงโมรา ผู้เชี่ยวชาญ รักษาการ ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา    
ได้รับเชิญจากส านักงานขนส่งจังหวัดยะลา เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ประจ าปีงบประมาณ 2564         
เพ่ือให้ผู้ ใช้ยวดยานพาหนะได้เข้าใจถึงกฏระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ในการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้อง เกิดจิตส านึก                    
ด้านความปลอดภัยทางถนน ทั้งนี้ ส านักงานฯได้ชี้แจงเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของส านักงาน สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจาก พรบ. และ
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 150 คน 

      

      

 

 

 

 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดยะลำ 
ประมวลภำพกิจกรรม ประจ ำเดือนมีนำคม 2564 

กิจกรรมที่ 5 วันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 07.00 น. ณ บริเวณส านักงานเกษตรจังหวัดยะลา (ตลาดเกษตร) ส านักงาน คปภ.
จังหวัดยะลา โดยนางจุฑามาศ พวงโมรา ผู้เชี่ยวชาญ รักษาการ ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา เข้าร่วมโครงการ
เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ ครั้งที่ 4 ประจ าปี 2564 โดยให้เกษตรกร ร้านค้าวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ผลิตสินค้า 
หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เข้าร่วมเปิดร้านจ าหน่ายสินค้าบนที่ดินราชพัสดุ พร้อมทั้งเยี่ยมชมตลาด แจกหน้ากากอนามัย 
เจลล้างมือ ให้กับร้านค้า และประชาชนที่มาซื้อสินค้า เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 

     

     

 

 

 

 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดยะลำ 
ประมวลภำพกิจกรรม ประจ ำเดือนมีนำคม 2564 

กิจกรรมที่ 6 วันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโกตาบารู อ าเภอรามัน 
จังหวัดยะลา ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนางจุฑามาศ พวงโมรา ผู้เชี่ยวชาญ รักษาการ ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.
จังหวัดยะลา และนางสาวณพัชชานันท์ สิริธัญญาวัฒน์ ผู้ช านาญงาน บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของส านักงาน 
สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจาก พรบ. และกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน          
ต าบลโกตาบารู อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา จ านวน 65 คน 

       

          

 

 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดยะลำ 
ประมวลภำพกิจกรรม ประจ ำเดือนมีนำคม 2564 

กิจกรรมที่  7 วันที่  19 มีนาคม 2564 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 3 อาคาร 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา          
ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนางจุฑามาศ พวงโมรา ผู้เชี่ยวชาญ  รักษาการ ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา    
เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายฯประจ าจังหวัดยะลา ครั้งที่ 3/2564 เพ่ือพิจารณาอนุมัติ
ค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา และพิจารณากลั่นกรองค าขอค่าทดแทนหรือค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา รวมทั้ง                    
ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการก าหนดค่าตอบแทน ค่าทดแทน หรือค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา 

       

       

 

 

 

 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดยะลำ 
ประมวลภำพกิจกรรม ประจ ำเดือนมีนำคม 2564 

กิจกรรมที่ 8 วันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 3 อาคาร 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา 
โดยนางจุฑามาศ พวงโมรา ผู้เชี่ยวชาญ รักษาการผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม
ด าเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 โดยมีนายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการ       
จังหวัดยะลา เป็นประธาน     

    

       

 

 

 

 

 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดยะลำ 
ประมวลภำพกิจกรรม ประจ ำเดือนมีนำคม 2564 

กิจกรรมที่ 9 วันที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศรียะลา อาคาร 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา           
ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนางจุฑามาศ พวงโมรา ผู้เชี่ยวชาญ รักษาการผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา        
เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ประจ าเดือนมีนาคม 2564 โดยมีนายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์                
ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน 

        

       


