
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดยะลำ 
ประมวลภำพกิจกรรม ประจ ำเดือนธันวำคม 2565 

กิจกรรมที่  1 วันที่  1 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ร้านกาแฟ Southern Coffee สาขาพลุบาโกย อ าเภอเมือง                
จังหวัดยะลา ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนายธีระศักดิ์ แมซา ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา ประชุมร่วมกับ
สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินจังหวัดยะลา (THAIFA) และชมรมประกันวินาศภัยจังหวัดยะลา เพ่ือหาแนวทาง
ในการจัดงานปีใหม่ 2565 ของชาวประกันภัย 

         

         

 

 

 

 

 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดยะลำ 
ประมวลภำพกิจกรรม ประจ ำเดือนธันวำคม 2565 

กิจกรรมที่ 2 วันที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสิงห์สุดสยาม อาคาร 2 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดยะลา 
ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนายธีระศักดิ์  แมซา ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา เข้าร่วมประชุม
คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัดยะลา ครั้งที่ 12/2565 เพ่ือพิจารณาค าขอรับการสนับสนุนเงิน หรือค่าใช้จ่าย
กองทุนยุติธรรมเฉพาะกรณีการให้ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนในการด าเนินคดี และการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือ
จ าเลย ตลอดจนตรวจสอบและแสวงหาข้อเท็จจริง เพ่ือประกอบการพิจารณาตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.2558 
รวมทั้งระเบียบและประกาศที่เก่ียวข้อง โดยมีนายก้องสกุล จันทราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน 

         

         

 

 

 

 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดยะลำ 
ประมวลภำพกิจกรรม ประจ ำเดือนธันวำคม 2565 

กิจกรรมที่ 3 วันที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสิงห์สุดสยาม อาคาร 2 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดยะลา              
ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนายธีระศักดิ์  แมซา ผู้อ านวยการ ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา เข้าร่วมประชุม
คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายฯประจ าจังหวัดยะลา ครั้งที่ 12/2565 เพ่ือพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน
ผู้เสียหายในคดีอาญา และพิจารณากลั่นกรองค าขอค่าทดแทนหรือค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา รวมทั้งให้ความเห็นและ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการก าหนดค่าตอบแทน ค่าทดแทน หรือค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา  โดยมีนายก้องสกุล จันทราช                
รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน 

         

         

 

 

 

 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดยะลำ 
ประมวลภำพกิจกรรม ประจ ำเดือนธันวำคม 2565 

กิจกรรมที่ 4 วันที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 11.30 น. ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา                             
โดยนายธีระศักดิ์  แมซา ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา ร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังจั งหวัดยะลา                                 
ร่วมแสดงความยินดีกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา (นายสุพจน์  รอดเรือง ณ หนองคาย) ที่มาด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการ
จังหวัดยะลา  

         

         
 

 

 

 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดยะลำ 
ประมวลภำพกิจกรรม ประจ ำเดือนธันวำคม 2565 

กิจกรรมที่ 5 วันที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนายธีระศักดิ์  แมซา ผู้อ านวยการ
ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา และเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ คณะผู้บริหารการคลังจังหวัดยะลา (คบจ.) “คบจ.ยะลา ปันรัก ปันน้ าใจ 
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ าท่วม” ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัย อ.รามัน จ.ยะลา และมอบถุงยังชีพ
ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ ม.1 บ.กือเม็ง ต.อาซ่อง อ.รามัน จ.ยะลา 

         

         
 

 

 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดยะลำ 
ประมวลภำพกิจกรรม ประจ ำเดือนธันวำคม 2565 

กิจกรรมที่ 6 วันที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระสุนทร ส านักงานคลังจังหวัดยะลา ศาลากลาง               
จังหวัดยะลา อ.เมือง จ.ยะลา ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนายธีระศักดิ์ แมซา ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา 
และเจ้าหน้าที่ ประชุมร่วมกับสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและท่ีปรึกษาการเงินจังหวัดยะลา (THAIFA) และชมรมประกันวินาศภัย          
จังหวัดยะลา รวมทั้งหน่วยงานภาคเครือข่าย เพ่ือหารือแนวทางการร่วมกิจกรรมเปิดศูนย์รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ          
ทางถนนช่วงเทศกาลหยุดยาว (ปีใหม่) ประจ าปี 2565 และการลงพ้ืนที่เยี่ยมจุดตรวจความปลอดภัยทางถนนในพ้ืนที่                
จังหวัดยะลา รวมทั้งสรุปกิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่ของชาวประกันภัย 

         

         
 

 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดยะลำ 
ประมวลภำพกิจกรรม ประจ ำเดือนธันวำคม 2565 

กิจกรรมที่ 7 วันที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมขวัญเมือง ชั้น 4 ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ยะลา ส านักงาน 
คปภ. จังหวัดยะลา โดยนายธีระศักดิ์ แมซา ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดยะลา เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลัง 
ประจ าจังหวัดยะลา (คบจ.ยะลา) ครั้งที่ 12/2565 เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานตามนโยบาย/มาตรการส าคัญ                    ของ
กระทรวงการคลัง โดยมีนายจเรพงศ์ ทองชุม คลังจังหวัดยะลา เป็นประธาน 

         

         
 

 

 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดยะลำ 
ประมวลภำพกิจกรรม ประจ ำเดือนธันวำคม 2565 

กิจกรรมที่ 8 วันที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา ส านักงาน คปภ. 
จังหวัดยะลา โดยนายธีระศักดิ์ แมซา ผู้อ านวยการ ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา ประชุมร่วมกับภาคีเครือข่าย เพ่ือเตรียม             
ความพร้อมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลหยุดยาว (ปีใหม่) ประจ าปี 2566 โดยมีนายสุพจน์ รอดเรือง            
ณ หนองคาย ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน 

        

        
 

 

 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดยะลำ 
ประมวลภำพกิจกรรม ประจ ำเดือนธันวำคม 2565 

กิจกรรมที่  8 วันที่  27 ธันวาคม 2565 เวลา 08.15 น. ณ บ้านพักปลัดจังหวัดยะลา ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา                            
โดยนายธีระศักดิ์ แมซา ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดยะลา มอบหมายให้นางสาวณพัสชานันท์  สิริธัญญาวัฒน์                  
ผู้ช านาญงาน ร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังจังหวัดยะลา ร่วมแสดงความยินดีกับท่านปลัดจังหวัดยะลา (นายธราวุธ ช่วยเกิด) 
เนื่องในโอกาศรับต าแหน่งใหม่ 

         

         

 

 

 

 

 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดยะลำ 
ประมวลภำพกิจกรรม ประจ ำเดือนธันวำคม 2565 

กิจกรรมที่ 9 วันที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 15.30 น. ณ วงเวียนหน้าศาลากลางจังหวัดยะลา อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 
ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนายธีระศักดิ์ แมซา ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา และเจ้าหน้าที่ ร่วมกับชมรม
ประกันวินาศภัยจังหวัดยะลา สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินจังหวัดยะลา (THAIFA) และภาคีเครือข่าย ร่วม
กิจกรรมเปิดศูนย์รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลหยุดยาว (ปีใหม่)  ประจ าปี 2566 โดยมีพันจ่าโท อนันต์ 
บุญส าราญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน 

         

         

 

 

 

 

 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดยะลำ 
ประมวลภำพกิจกรรม ประจ ำเดือนธันวำคม 2565 

กิจกรรมที่  10 วันที่  29 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดยะลา ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา                   
โดยนายธีระศักดิ์ แมซา ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดยะลา ร่วมกับ คณะผู้บริหารการคลังประจ าจังหวัดยะลา                 
เข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา (นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล และนายอ านาจ ชูทอง) เพ่ืออวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 
ประจ าปี 2566 

         

         

 

 

 

 

 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดยะลำ 
ประมวลภำพกิจกรรม ประจ ำเดือนธันวำคม 2565 

กิจกรรมที่ 11 วันที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนายธีระศักดิ์ แมซา ผู้อ านวยการ
ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา และเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ ชมรมประกันวินาศภัยจังหวัดยะลา สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและ           
ที่ปรึกษาการเงินจังหวัดยะลา (THAIFA) ลงพ้ืนที่เยี่ยมจุดตรวจรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนที่อ าเภอเมื อง 
จังหวัดยะลา มอบน้ าดื่ม เครื่องดื่มชูก าลัง กาแฟ เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจ าจุดตรวจ  

         

                  

 

 

 

 

 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดยะลำ 
ประมวลภำพกิจกรรม ประจ ำเดือนธันวำคม 2565 

กิจกรรมที่ 12 วันที่ 30 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนายธีระศักดิ์ แมซา ผู้อ านวยการ
ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา ร่วมกับนายอ านาจ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา และภาคีเครือข่าย ลงพ้ืนที่เยี่ยมจุดตรวจ
รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลหยุดยาว (ปีใหม่) ประจ าปี 2566 ในพ้ืนที่อ าเภอยะหา (จุดตรวจหน้า
โรงเรียนบาโงซิแน และจุดตรวจต าบลปะแต) และอ าเภอกาบัง (จุดตรวจบ้านบาละ และจุดตรวจ ชคต.กาบัง) เพ่ือสร้างขวัญ
ก าลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ประจ าศูนย์ดังกล่าว และได้มอบเครื่องดื่ม กาแฟ อุปกรณ์และสิ่งของจ าเป็นในการ
ปฏิบัติหน้าที่ 

         

         

 

 


