
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดยะลำ 
ประมวลภำพกิจกรรม ประจ ำเดือนกุมภำพันธ์ 2566 

กิจกรรมที่ 1 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุมส านักงาน คปภ. จังหวัดยะลา นายธีระศักดิ์ แมซา 
ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ จังหวัดยะลา มอบหมายให้นางสาวณพัสชานันท์ สิริธัญญาวัฒน์ ผู้ช านาญงาน ประชุมร่วมกับ
สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินจังหวัดยะลา (THAIFA) เพ่ือหารือแนวทางการด าเนินงานประจ าปี 2566                 
รวมทั้งได้มอบเกียรติบัตรเป็นวิทยากรหลักสูตรขอรับ / ขอต่อใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต 

         

         

 

 

 

 

 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดยะลำ 
ประมวลภำพกิจกรรม ประจ ำเดือนกุมภำพันธ์ 2566 

กิจกรรมที่ 2 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศรียะลา อาคาร 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา 
ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนายธีระศักดิ์  แมซา ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา เข้าร่วมประชุม
คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัดยะลา ครั้งที่ 2/2566 เพ่ือพิจารณาค าขอรับการสนับสนุนเงิน หรือค่าใช้จ่าย
กองทุนยุติธรรมเฉพาะกรณีการให้ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนในการด าเนินคดี และการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือ
จ าเลย ตลอดจนตรวจสอบและแสวงหาข้อเท็จจริง เพ่ือประกอบการ พิจารณาตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.2558 
รวมทั้งระเบียบและประกาศที่เก่ียวข้อง โดยมีพันจ่าโท อนันต์ บุญส าราญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน 

         

         

 

 

 

 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดยะลำ 
ประมวลภำพกิจกรรม ประจ ำเดือนกุมภำพันธ์ 2566 

กิจกรรมที่ 3 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมศรียะลา อาคาร 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา 
ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนายธีระศักดิ์  แมซา ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา เข้าร่วมประชุม
คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ ประจ าจังหวัดยะลา ครั้งที่ 2/2566 เพ่ือพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย
ในคดีอาญา และพิจารณากลั่นกรองค าขอค่าทดแทนหรือค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา รวมทั้งให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการก าหนดค่าตอบแทน ค่าทดแทน หรือค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา  โดยมีพันจ่าโท อนันต์ บุญส าราญ                                          
รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน 

         

         

 

 

 

 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดยะลำ 
ประมวลภำพกิจกรรม ประจ ำเดือนกุมภำพันธ์ 2566 

กิจกรรมที่ 4 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09:00 น. ณ ห้องประชุมจันทรัตน์ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา 
ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนายธีระศักดิ์ แมซา ผู้อ านวยการ ส านักงาน คปภ. จังหวัดยะลา และเจ้าหน้าที่ ได้รับเชิญจาก
วิทยาลัยฯ เป็นวิทยากรบรรยายโครงการส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันภัย และได้ชี้แจงเกี่ ยวกับบทบาทหน้าที่                
ของส านักงาน สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการประกันภัยภาคบังคับ พรบ. กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ ให้กับนักศึกษา และ
บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจ จ านวน 40 คน 

         

         

 

 

 

 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดยะลำ 
ประมวลภำพกิจกรรม ประจ ำเดือนกุมภำพันธ์ 2566 

กิจกรรมที่ 5 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลนครยะลา ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา                 
โดยนายธีระศักดิ์ แมซา ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดยะลา เข้าร่วมประชุมศูนย์ประสานงานเพ่ือสวัสดิการประชาชน 
เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ของหน่วยงานราชการ องค์กรต่างๆ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ร่วมเสนอแนะ
แนวทางปฏิบัติงานด้านสวัสดิการประชาชน และส านักงานฯ ได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของส านักงาน มาตรการ
ของรัฐบาลในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้านประกันภัย (การประกันภัยเสี่ยงภัยทรัพย์สินคุ้มครองภัย
ก่อการร้าย และการประกันภัยสามเหลี่ยมมั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน) และการประกันภัยอุบัติเหตุ (PA) โครงการไมโครตะกาฟุล                 
(ขยายภัยก่อการร้าย) โดยมีนายยู่สิน จินตภากร รองนายกเทศมนตรีนครยะลา เป็นประธาน 

         

         
 

 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดยะลำ 
ประมวลภำพกิจกรรม ประจ ำเดือนกุมภำพันธ์ 2566 

กิจกรรมที่ 6 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมใต้สุดสยาม ชั้น 3 ส านักงานด่านศุลกากรเบตง               
อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนายธีระศักดิ์ แมซา ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา และ
เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจ าจังหวัดยะลา (คบจ.ยะลา) ครั้งที่ 2/2566 เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ตามนโยบาย/มาตรการส าคัญของกระทรวงการคลัง โดยมีนายจเรพงศ์ ทองชุม คลังจังหวัดยะลา เป็นประธาน 

         

         
 

 

 

 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดยะลำ 
ประมวลภำพกิจกรรม ประจ ำเดือนกุมภำพันธ์ 2566 

กิจกรรมที่ 7 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13. 00 น ณ ห้องประชุมใต้สุดสยาม ชั้น 3 ส านักงานด่านศุลกากรเบตง             
อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา ส านักงาน คปภ. จังหวัดยะลา โดยนายธีระศักดิ์ เเมซา ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดยะลา  
ได้รับเชิญจากส านักงานคลังจังหวัดยะลา เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อมาตรการประกันภัยเพ่ือการส่งออก กิจกรรมเสริมสร้าง
ความรู้ด้านภาษีและการประกันภัยเพ่ือการลงทุนและส่งออกภายใต้มาตรการเพ่ือกระตุ้นการค้า และเศรษฐกิจในพ้ืนที่                 
จังหวัดยะลา ให้แก่ผู้ประกอบการน าเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์ยางพาราในพ้ืนที่อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยส านักงานฯ             
ได้ชี้แจงเกี่ยวกับมาตรการของรัฐบาลในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้  และมาตรการเมืองต้นแบบ
สามเหลี่ยมความมั่งคง มั่งคั่ง และยั่งยืนด้านประกันภัย  และการประกันภัยอุบัติเหตุ (PA) โครงการไมโครตะกาฟุล (ขยายภัย   
ก่อการร้าย) 

         

         
 

 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดยะลำ 
ประมวลภำพกิจกรรม ประจ ำเดือนกุมภำพันธ์ 2566 

กิจกรรมที่ 8 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                
จังหวัดยะลา ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนายธีระศักดิ์ แมซา ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา มอบหมายให้
นางสาวณพัสชานันท์ สิริธัญญาวัฒน์ ผู้ช านาญงานอาวุโส เข้าร่วมรับชมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ ( MOU)                
การหนุนเสริมจังหวัด เพ่ือความปลอดภัยทางถนนของอ าเภอเสี่ยงภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์ผ่านการประชุมทางไกล                   
ระบบ ZOOM โดยมีนายวีรวัฒน์ ศิริกุลพิพัฒน์ หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา เป็นประธาน 

         

         

 

 

 

 

 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดยะลำ 
ประมวลภำพกิจกรรม ประจ ำเดือนกุมภำพันธ์ 2566 

กิจกรรมที่ 9 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมส านักงาน กศน.จังหวัดยะลา ส านักงาน คปภ.                 
จังหวัดยะลา โดยนายธีระศักดิ์ แมซา ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา และเจ้าหน้าที่ ร่วมกับสมาคมตัวแทน                              
ประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินจังหวัดยะลา (THAIFA) ร่วมบริจาคโลหิตและมอบของที่ระลึก “หนึ่งหยดโลหิต เพ่ือชีวิต             
เพ่ือนมนุษย์” เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติประจ าปี 2566 เพ่ือถวายสักการะและร าลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอ
กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ (พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย) 

         

         

 

 

 

 

 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดยะลำ 
ประมวลภำพกิจกรรม ประจ ำเดือนกุมภำพันธ์ 2566 

กิจกรรมที่ 10 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09:30 น. ณ ห้องประชุมศรียะลา อาคาร 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา 
ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนายธีระศักดิ์  แมซา ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา มอบหมายให้                        
นางสาวณพัสชานันท์ สิริธัญญาวัฒน์ ผู้นาญงานอาวุโส เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัดยะลาประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2566                
โดยมีสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน 

         

         
 

 

 

 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดยะลำ 
ประมวลภำพกิจกรรม ประจ ำเดือนกุมภำพันธ์ 2566 

กิจกรรมที่  11 วันที่  23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม รพ.สต.ท่าสาป อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา                   
ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนายธีระศักดิ์  แมซา ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา มอบหมายให้                     
นางสาวณพัสชานันท์ สิริธัญญาวัฒน์ ผู้ช านาญงานอาวุโส ลงพ้ืนที่บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของส านักงาน                 
การประกันภัยภาคบังคับ (พรบ.) และกองทุนทดแทนผู้ประภัยจากรถ ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)       
ต าบลท่าสาป อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา จ านวน 40 คน 

         

         


