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

กิจกรรมท่ี 1 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมที่ท าการปกครองจังหวัดยะลา ช้ัน 2 อาคาร 1 ศาลากลาง
จังหวัดยะลา ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนางจุฑามาศ พวงโมรา ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการประเมินความเสียหายของทรัพย์สินสืบเนื่ องจากสถานการณ์ความไม่สงบจังหวัดยะลา ครั้งที่  2/2565                                
เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบฯ กรณีทรัพย์สินเสียหายในเขตพื้นที่อ าเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 
จ านวน 3 ราย  โดยมีนายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน 

         

         

 

 

 

 

 

 



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

กิจกรรมท่ี 2 วันที่  10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมพิกุล ช้ัน 3 อาคาร 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา                                 
ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนางจุฑามาศ พวงโมรา ผู้เช่ียวชาญ รักษาการ ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา                                 
เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายฯประจ าจังหวัดยะลา ครั้งที่ 2/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติ
ค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา และพิจารณากลั่นกรองค าขอค่าทดแทนหรือค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา รวมทั้งให้
ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการก าหนดค่าตอบแทน ค่าทดแทน หรือค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา โดยมีนายกฤตวิทย์ 
สิทธิศักดิ์ รองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย และการบังคับคดีจังหวัดยะลา เป็นประธาน 

         

         

 

 

 

 

 



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

กิจกรรมท่ี 3 วันที่  10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุมพิกุล ช้ัน 3 อาคาร 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา                             
ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนางจุฑามาศ พวงโมรา ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา เข้าร่วมประชุม
คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัดยะลา ครั้งที่ 2/2565 เพื่อพิจารณาค าขอรับการสนับสนุนเงิน หรือค่าใช้จ่าย
กองทุนยุติธรรม เฉพาะกรณีการให้ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนในการด าเนินคดี และการขอปล่อยช่ัวคราวผู้ต้องหาหรือ
จ าเลย ตลอดจนตรวจสอบและแสวงหาข้อเท็จจริง เพื่อประกอบการพิจารณาตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 
รวมทั้งระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายกฤตวิทย์ สิทธิศักดิ์ รองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลอืทางกฎหมาย 
และการบังคับคดีจังหวัดยะลา เป็นประธาน 

         

         

 

 

 

 



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

กิจกรรมท่ี 4 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมช้ัน 4 ส านักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา ส านักงาน คปภ.
จังหวัดยะลา โดยนางจุฑามาศ พวงโมรา ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลัง                          
ประจ าจังหวัดยะลา (คบจ.ยะลา) ครั้งที่  2/2565 เพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงานตามเกณฑ์การพิจารณา คบจ.ดีเด่น                           
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีนายจเรพงศ์ ขุนทอง คลังจังหวัดยะลา เป็นประธาน 

         

         

 

 

 

 

 

 



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

กิจกรรมท่ี 5 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. ณ ลานกีฬาต าบลปะแต อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา ส านักงาน คปภ.
จังหวัดยะลา โดยนางจุฑามาศ พวงโมรา ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา นางสาวณพัสชานันท์ สิริธัญญาวัฒน์                            
ผู้ช านาญงาน ลงพื้นที่จัดบูธประชาสัมพันธ์ด้านการประกันภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการออกหน่วยบริการ                               
จังหวัดเคลื่อนที่ / หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. “หน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” ประจ าปีงบประมาณ 
2565 โดยมีนายภิรมย์ นิลทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน 

             

         

           

 

 

 

 

 



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

กิจกรรมท่ี 6 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. ณ ลานกีฬาต าบลปะแต อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา ส านักงาน คปภ.
จังหวัดยะลา โดยนางจุฑามาศ พวงโมรา ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา นางสาวณพัสชานันท์ สิริธัญญาวัฒน์                            
ผู้ช านาญงาน ลงพื้นที่จัดบูธประชาสัมพันธ์ด้านการประกันภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ 

         

         

 

 

 

 

 

 

 



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

กิจกรรมท่ี 7 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ณ หน้าวิทยาลัยเทคนิคยะลา อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา ส านักงาน 
คปภ.จังหวัดยะลา โดยนางจุฑามาศ พวงโมรา ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา และนางสาวณพัสชานันท์ สิริธัญญาวัฒน ์
ผู้ช านาญงาน เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน การรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม โดยการจัดท า
เครื่องหมายจราจรบนพื้นผิวถนนให้มีความชัดเจน เพื่อให้ผู้ขับข่ีและผู้ข้ามถนนเห็นได้ชัดเจน โดยเฉพาะทางข้ามบริเวณโรงเรียน 
โดยมีนายภิรมย์ นิลทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน 

         

         

 

 

 

 

 

 



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

กิจกรรมท่ี 8 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนางจุฑามาศ พวงโมรา ผู้อ านวยการ ส านักงาน     
คปภ.จังหวัดยะลา และเจ้าหน้าที่ส านักงานฯ ร่วมกับสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินจังหวัดยะลา                                
ชมรมประกันวินาศภัยจังหวัดยะลา ลงพื้นที่มอบน้ าดื่มให้กบัประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ าท่วม                          ใน
เขตพื้นที่อ าเภอเมือง อ าเภอรามัน และอ าเภอกรงปินัง 

         

         

 

 

 


