
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและสง่เสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภยั (คปภ.) จังหวัดยะลำ 
ประมวลภำพกิจกรรม ประจ ำเดอืนมกรำคม 2565 

กิจกรรมท่ี 1 วันที่ 4 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนางจุฑามาศ พวงโมรา ผู้อ านวยการ
ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา มอบหมายให้นางสาวณพัสชานันท์ สิริธัญญาวัฒน์ ผู้ช านาญงาน เข้าร่วมรับฟังการประชุมทางไกล
ผ่านระบบวีดิทัศน์ (Video Conference) ของส านักปลัดกระทรวงมหาดไทย ระหว่างผู้บริหารของศูนย์ปฏิบัติการฯจังหวัด                     
กับผู้บริหารศูนย์อ านวยการ (กลาง) ณ ห้องประชุมพิกุล ช้ัน 3 อาคาร 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา 

           

           

 

 

 

 

 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและสง่เสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภยั (คปภ.) จังหวัดยะลำ 
ประมวลภำพกิจกรรม ประจ ำเดอืนมกรำคม 2565 

กิจกรรมท่ี 2 วันที่ 5 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา 
ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนางจุฑามาศ พวงโมรา ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา มอบหมายให้                                       
นางสาวณพัสชานันท์ สิริธัญญาวัฒน์ ผู้ช านาญงาน เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมก ารเฉพาะกิจศูนย์อ านวยการป้องกัน                                   
และลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี และสรุปผลการด าเนินงานของศูนย์อ านวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน                                               
ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 โดยมีนายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน 

           

           

 

 

 

 

 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและสง่เสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภยั (คปภ.) จังหวัดยะลำ 
ประมวลภำพกิจกรรม ประจ ำเดอืนมกรำคม 2565 

กิจกรรมท่ี 3 วันที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพระสุนทร ส านักงานคลังจังหวัดยะลา ส านักงาน คปภ.
จังหวัดยะลา โดยนางจุฑามาศ พวงโมรา ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลัง                            
ประจ าจังหวัดยะลา (คบจ.ยะลา) ครั้งที่  1/2565 เพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงานตามเกณฑ์การพิจารณา คบจ.ดีเด่น                                    
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีนายจเรพงศ์ ขุนทอง คลังจังหวัดยะลา เป็นประธาน 

         

         

         

 

 

 

 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและสง่เสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภยั (คปภ.) จังหวัดยะลำ 
ประมวลภำพกิจกรรม ประจ ำเดอืนมกรำคม 2565 

กิจกรรมท่ี 4 วันที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนางจุฑามาศ พวงโมรา ผู้อ านวยการ
ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา มอบหมายให้นางสาวณพัสชานันท์ สิริธัญญาวัฒน์ ผู้ช านาญงาน เข้าร่วมตรวจสอบผู้ประกอบธุรกจิ
จ าหน่ายรถยนต์ใช้แล้ว เพื่อตรวจสอบและแนะน าผู้ประกอบการจ าหน่ายรถยนต์ใช้แล้ว ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ                        
ว่าด้วยฉลากฯ และประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาฯ โดยมีนายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะ ลา                             
เป็นประธาน 

         

         

 

 

 

 

 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและสง่เสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภยั (คปภ.) จังหวัดยะลำ 
ประมวลภำพกิจกรรม ประจ ำเดอืนมกรำคม 2565 

กิจกรรมท่ี 5 วันที่  20 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมพิกุล ช้ัน 3 อาคาร 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา                         
ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนางจุฑามาศ พวงโมรา ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา  เข้าร่วมประชุม
คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายฯประจ าจังหวัดยะลา ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย
ในคดีอาญา และพิจารณากลั่นกรองค าขอค่าทดแทนหรือค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา รวมทั้งให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการก าหนดค่าตอบแทน ค่าทดแทน หรือค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา โดยมีนายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดยะลา เป็นประธาน 

         

         

 

 

 

 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและสง่เสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภยั (คปภ.) จังหวัดยะลำ 
ประมวลภำพกิจกรรม ประจ ำเดอืนมกรำคม 2565 

กิจกรรมท่ี 6 วันที่  20 มกราคม 2565 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมพิกุล ช้ัน 3 อาคาร 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา                           
ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนางจุฑามาศ พวงโมรา ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา เข้าร่วมประชุม
คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัดยะลา ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาค าขอรับการสนับสนุนเงิน หรือค่าใช้จ่าย
กองทุนยุติธรรม เฉพาะกรณีการให้ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนในการด าเนินคดี และการขอปล่อยช่ัวคราวผู้ต้องหา                     
หรือจ าเลย ตลอดจนตรวจสอบและแสวงหาข้อเท็จจริง เพื่อประกอบการพิจารณาตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม                                 
พ.ศ.2558 รวมทั้งระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน 

         

         

 

 

 

 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและสง่เสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภยั (คปภ.) จังหวัดยะลำ 
ประมวลภำพกิจกรรม ประจ ำเดอืนมกรำคม 2565 

กิจกรรมท่ี 7 วันที่  27 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมพิกุล ช้ัน 3 อาคาร 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา                                  
ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนางจุฑามาศ พวงโมรา ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2565 เพื่อรับทราบนโยบายของผู้บริหาร                  
รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ประธานกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ                      
ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) โดยมีนายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา                       
เป็นประธาน 

         

         


