
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและสง่เสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภยั (คปภ.) จังหวัดยะลำ 
ประมวลภำพกิจกรรม ประจ ำเดอืนธนัวำคม 2564 

กิจกรรมท่ี 1 วันที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพระสุนธร ส านักงานคลังจังหวัดยะลา ส านักงาน คปภ.
จังหวัดยะลา โดยนางจุฑามาศ พวงโมรา ผู้เช่ียวชาญ รักษาการผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา เข้าร่วมประชุมคณะ
ผู้บริหารการคลงัประจ าจังหวัดยะลา (คบจ.ยะลา) ครั้งที่ 9/2564 เพื่อพิจารณาองค์ประกอบคณะผูบ้รหิารการคลงัประจ าจังหวัด
ยะลา และแผนขับเคลื่อนตัวช้ีวัดตามเกณฑ์การพิจารณาคณะผู้บริหารการคลังประจ าจังหวัด (คบจ.)ดีเด่น ประจ าปีงบประมาณ 
2565 โดยมีนายจเรพงศ์ ทองชุม คลังจังหวัดยะลา เป็นประธาน 

         

         

 

 

 

 

 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและสง่เสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภยั (คปภ.) จังหวัดยะลำ 
ประมวลภำพกิจกรรม ประจ ำเดอืนธนัวำคม 2564 

กิจกรรมท่ี 2 วันที่  20 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 น. ณ ที่ท าการอาสาสมัครรักษาหมู่บ้าน ต าบลบาละ อ าเภอกาบัง                                 
จังหวัดยะลา ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนางจุฑามาศ พวงโมรา ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา และเจ้าหน้าที่
ส านักงานฯ จัดอบรมโครงการส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัยเชิงรุกสู่สาธารณชนทั่วประเทศ ประจ าปี 2564 ครั้งที่ 1/2564 
บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของส านักงาน สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการประกันภัยภาคบังคับ กองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัยจากรถ การประกันภัยภาคสมัครใจ การประกันชีวิต  การประกันภัยไมโครอินชัวรันส์ เพื่อเป็นการรณรงค์                               
ให้ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญของการประกันภัย รวมถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้แก่กลุ่มผู้น าและประชาชนทั่วไปในพื้นที่
จังหวัดยะลา โดยได้รับเกียรติจากส านักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา นายมรัม สะอะ ผู้จัดการฝ่ายสินไหมบริษัทวิริยะประกันภัย 
จ ากัด (มหาชน) นายปัญญา วาหะรักษ์ ที่ปรึกษา สมาคมตัวแทนประกันชิวิตและที่ปรึกษาการเงิ นจังหวัดยะลา THAIFA                                
ร่วมบรรยายให้ความรู้ดังกล่าว 

         

         

 

 

 



 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและสง่เสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภยั (คปภ.) จังหวัดยะลำ 
ประมวลภำพกิจกรรม ประจ ำเดอืนธนัวำคม 2564 

กิจกรรมท่ี 3 วันที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพิกุล ช้ัน 3 อาคาร 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา ส านักงาน 
คปภ.จังหวัดยะลา โดยนางจุฑามาศ พวงโมรา ผู้เช่ียวชาญ รักษาการ ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา เข้าร่วมประชุม
คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายฯประจ าจังหวัดยะลา ครั้งที่  12/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน
ผู้เสียหายในคดีอาญา และพิจารณากลั่นกรองค าขอค่าทดแทนหรือค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา รวมทั้งให้ความเห็นและ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการก าหนดค่าตอบแทน ค่าทดแทน หรือค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา โดยมีนาย ธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล                 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน 

          

         

 

 

 

 



 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและสง่เสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภยั (คปภ.) จังหวัดยะลำ 
ประมวลภำพกิจกรรม ประจ ำเดอืนธนัวำคม 2564 

กิจกรรมท่ี 4 วันที่  21 ธันวาคม 2564 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมพิกุล ช้ัน 3 อาคาร 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา                        
ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนางจุฑามาศ พวงโมรา ผู้เช่ียวชาญ รักษาการผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา                                   
เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัดยะลา ครั้งที่ 9/2564 เพื่อพิจารณาค าขอรับการสนับสนุนเงิน 
หรือค่าใช้จ่ายกองทุนยุติธรรม เฉพาะกรณีการให้ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนในการด าเนินคดี และการขอปล่อยช่ัวคราว  
ผู้ต้องหาหรือจ าเลย ตลอดจนตรวจสอบและแสวงหาข้อเท็จจริง เพื่อประกอบการพิจารณาตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม 
พ.ศ.2558 รวมทั้งระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน 

         

         

 

 

 

 



 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและสง่เสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภยั (คปภ.) จังหวัดยะลำ 
ประมวลภำพกิจกรรม ประจ ำเดอืนธนัวำคม 2564 

กิจกรรมท่ี 5 วันที่  22 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 น. ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอ าเภอรามัน ต าบลบือมัง อ าเภอรามัน                               
จังหวัดยะลา ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนางจุฑามาศ พวงโมรา ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา และเจ้าหน้าที่
ส านักงานฯ จัดอบรมโครงการส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัยเชิงรุกสู่สาธารณชนทั่วประเทศ ประจ าปี 2564 ครั้งที่ 2/2564 
บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของส านักงาน สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการประกันภัยภาคบังคับ กองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัยจากรถ การประกันภัยภาคสมัครใจ การประกันชีวิต  การประกันภัยไมโครอินชัวรันส์ เพื่อเป็นการรณรงค์                                  
ให้ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญของการประกันภัย รวมถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้แก่กลุ่มผู้น าและประชาชนทั่วไปในพื้นที่
จังหวัดยะลา โดยได้รับเกียรติจากส านักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา นายมรัม สะอะ ผู้จัดการฝ่ายสินไหมบริษัทวิริยะประกันภัย 
จ ากัด (มหาชน) นายปัญญา วาหะรักษ์ ที่ปรึกษา สมาคมตัวแทนประกันชิวิตและที่ปรึกษาการเงินจังหวัดยะลา THAIFA                                  
ร่วมบรรยายให้ความรู้ดังกล่าว 

         

         

 

 



 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและสง่เสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภยั (คปภ.) จังหวัดยะลำ 
ประมวลภำพกิจกรรม ประจ ำเดอืนธนัวำคม 2564 

กิจกรรมท่ี 6 วันที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 น. ณ โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลบ้านวังกระ ต าบลตาเซะ อ าเภอเมอืง 
จังหวัดยะลา ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนางจุฑามาศ พวงโมรา ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา และเจ้าหน้าที่
ส านักงานฯ จัดอบรมโครงการส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัยเชิงรุกสู่สาธารณชนทั่วประเทศ ประจ าปี 2564 ครั้งที่ 3/2564 
บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของส านักงาน สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการประกันภัยภาคบังคับ กองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัยจากรถ การประกันภัยภาคสมัครใจ การประกันชีวิต  การประกันภัยไมโครอินชัวรันส์ เพื่อเป็นการรณรงค์                               
ให้ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญของการประกันภัย รวมถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้แก่กลุ่มผู้น าและประชาชนทั่วไปในพื้นที่
จังหวัดยะลา โดยได้รับเกียรติจากส านักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา นายมรัม สะอะ ผู้จัดการฝ่ายสินไหมบริษัทวิริยะประกันภัย 
จ ากัด (มหาชน) นายปัญญา วาหะรักษ์ ที่ปรึกษา สมาคมตัวแทนประกันชิวิตและที่ปรึกษาการเงินจังหวัดยะลา THAIFA                             
ร่วมบรรยายให้ความรู้ดังกล่าว 

         

         

 



 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและสง่เสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภยั (คปภ.) จังหวัดยะลำ 
ประมวลภำพกิจกรรม ประจ ำเดอืนธนัวำคม 2564 

กิจกรรมท่ี 7 วันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา 
โดยนางจุฑามาศ พวงโมรา ผู้อ านวยการ ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา ประชุมร่วมกับสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษา
การเงินจังหวัดยะลา (THAIFA) เพื่อหารือถึงแนวทางการเตรียมความพร้อมในการรณรงค์และลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 
ประจ าปี 2565 และได้ประชาสัมพันธ์เรื่อง บมจ.เอเชียประกันภัย 1950 บมจ.เดอะวันประกันภัย ถูกเพิกถอนใบอนุญาต                           
และแนวทางการช่วยเหลือผู้เอาประกันภัยที่ได้รับผลกระทบจากบริษัทดังกล่าว  

         

         

 

 

 

 



 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและสง่เสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภยั (คปภ.) จังหวัดยะลำ 
ประมวลภำพกิจกรรม ประจ ำเดอืนธนัวำคม 2564 

กิจกรรมท่ี 8 วันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น.ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนางจุฑามาศ พวงโมรา ผู้อ านวยการ 
ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา ประชุมร่วมกับชมรมประกันวินาศภัยจังหวัดยะลา เพื่อหารือถึงแนวทางการเตรียมความพร้อม                
ในการรณรงค์และลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจ าปี 2565 การลงพื้นที่เยี่ยมจุดตรวจประจ าอ าเภอต่างๆ  และได้
ประชาสัมพันธ์เรื่อง บมจ.เอเชียประกันภัย 1950 บมจ.เดอะวันประกันภัย ถูกเพิกถอนใบอนุญาต และแนวทางการช่วยเหลือ                          
ผู้เอาประกันภัยที่ได้รับผลกระทบจากบริษัทดังกล่าว ณ ห้องประชุมส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา 

         

         

 

 

 

 



 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและสง่เสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภยั (คปภ.) จังหวัดยะลำ 
ประมวลภำพกิจกรรม ประจ ำเดอืนธนัวำคม 2564 

กิจกรรมท่ี 9 วันที่ 29 ธันวาคม 2564 ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนางจุฑามาศ พวงโมรา ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.
จังหวัดยะลา และเจ้าหน้าที่ส านักงาน ร่วมกับชมรมประกันวินาศภัยจังหวัดยะลา สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษา
การเงินจังหวัดยะลา (THAIFA) ลงพื้นที่เยี่ยมจุดตรวจศูนย์ความปลอดภัยทางถนนเขตอ าเภอกาบัง จั งหวัดยะลา มอบน้ าดื่ม 
กาแฟ ให้กับเจ้าหน้าที่ประจ าจุดตรวจประจ าอ าเภอ เพื่อเป็นขวัญก าลังในการปฏิบัติหน้าที่ 

         

         

 

 

 

 

 



 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและสง่เสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภยั (คปภ.) จังหวัดยะลำ 
ประมวลภำพกิจกรรม ประจ ำเดอืนธนัวำคม 2564 

กิจกรรมท่ี 10 วันที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 10:30 น. ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนางจุฑามาศ พวงโมรา ผู้อ านวยการ
ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา ร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังประจ าจังหวัดยะลา อวยพรในวันปีใหม่ประจ าปี 2565 ท่านรอง    
ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นางพาตีเมาะ สะดียามู ณ ห้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา อาคาร 3 ช้ัน 2 ศาลากลางจังหวัดยะลา 

         

         

 

 

 

 

 

 



 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและสง่เสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภยั (คปภ.) จังหวัดยะลำ 
ประมวลภำพกิจกรรม ประจ ำเดอืนธนัวำคม 2564 

กิจกรรมท่ี 11 วันที่ 30 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา 
ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนางจุฑามาศ พวงโมรา ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา เข้าร่วมรับฟังการประชุม
ทางไกลผ่านระบบวีดีทัศน์ (Video Conference) ของส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ระหว่างผู้บริหารของศูนย์ปฏิบัติการฯ
จังหวัดกับผู้บริหารศูนย์อ านวยการฯ (กลาง) 

         

         

 

 

 

 

 



 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและสง่เสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภยั (คปภ.) จังหวัดยะลำ 
ประมวลภำพกิจกรรม ประจ ำเดอืนธนัวำคม 2564 

กิจกรรมท่ี 12 วันที่ 29 ธันวาคม 2564 ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนางจุฑามาศ พวงโมรา ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.
จังหวัดยะลา และเจ้าหน้าที่ส านักงาน ร่วมกับชมรมประกันวินาศภัยจังหวัดยะลา สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษา
การเงินจังหวัดยะลา (THAIFA) ลงพื้นที่เยี่ยมจุดตรวจศูนย์ความปลอดภัยทางถนนเขตอ าเภอกาบัง อ าเภอยะหา อ าเภอเมือง
จังหวัดยะลา จ านวน 6 จุด เพื่อมอบน้ าดื่ม กาแฟ ให้กับเจ้าหน้าที่ประจ าจุดตรวจประจ าอ าเภอ เพื่อเป็นขวัญก าลังในการปฏิบัติ
หน้าที่ 

         

         

 

 

 

 

 



 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและสง่เสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภยั (คปภ.) จังหวัดยะลำ 
ประมวลภำพกิจกรรม ประจ ำเดอืนธนัวำคม 2564 

กิจกรรมท่ี 13 วันที่ 30 ธันวาคม 2564 เวลา 15.30 น. ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนางจุฑามาศ พวงโมรา ผู้อ านวยการ 
ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา เจ้าหน้าที่ส านักงาน ชมรมประกันวินาศภัยจังหวัดยะลา สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษา
การเงินจังหวัดยะลา (THAIFA) และภาคีเครือข่าย ร่วมพิธีเปิดศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดยะลา เพื่อรณรงค์
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลหยุดยาว (ปีใหม่ 2565) พร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ                        
ปีใหม่อุ่นใจ 10 บาท (micro insurance) โดยมีนายภิรมย์ นิลทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน 

         

         


