
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดยะลำ 
ประมวลภำพกิจกรรม ประจ ำเดือน สิงหำคม 2562 

กิจกรรมท่ี 1 วันท่ี 1 สิงหาคม 2562 เวลา 09:00 น. ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ส านักงานคลังจังหวัดยะลา 
ส านักงาน คปภ.จังหวัด ยะลา โดยนายธีระศักดิ์ แมซา ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา ร่วมประชุม   
กับคณะผู้บริหารคลังจังหวัดยะลา เนื่องในโอกาศท่านแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง      
ลงพื้นท่ีเยี่ยมเยียน และตรวจราชการในพื้นท่ีจังหวัดยะลา เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจและสอบถามสภาพปัญหา 
อุปสรรค  และข้ อ เสน อแน ะใน การปฏิ บั ติ หน้ า ท่ี  ซ่ึ งวั น นี้ มี หั วหน้ า ส่ วน ราชการและ รัฐวิ ส าห กิ จ                     
สังกัดกระทรวงการคลัง พร้อมหน้าพร้อมตาครบครัน 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดยะลำ 
ประมวลภำพกิจกรรม ประจ ำเดือน สิงหำคม 2562 

กิจกรรมท่ี 2 วันท่ี 8 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนายธีระศักดิ์ แมซา 
ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา และนางจุฑามาศ พวงโมรา ผู้ช านาญงานอาวุโส ได้ตรวจเยี่ยมธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ สาขายะลา และธนาคารออมสิน สาขายะลา เก่ียวกับการเสนอขายประกันภัยให้แก่ประชาชน 
ในพื้นท่ี ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีส านักงาน คปภ.ก าหนด 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดยะลำ 
ประมวลภำพกิจกรรม ประจ ำเดือน สิงหำคม 2562 

กิจกรรมท่ี 3 วัน ท่ี 13 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น . ณ ห้องประชุมส านักงาน คปภ.ภาค 9 (สงขลา)        
ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนายธีระศักดิ์ แมซา ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา เข้าร่วมประชุม
กับส านักงาน คปภ.จังหวัดภายในส านักงาน คปภ.ภาค 9 (สงขลา) เพ่ือทบทวนการปฏิบัติงานตามแผนงาน/
โครงการ ปี 2562 และวางแผนการด าเนินโครงการ ปี 2563 ให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ และบรรลุเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมท้ังเต รียมความพร้อมการด าเนินโครงการ คปภ.เพื่อชุมชน              
โดยมีนายนุกูล สวนขวัญ ผู้อ านวยการภาคอาวุโส ส านักงาน คปภ.ภาค 9 (สงขลา) เป็นประธาน 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดยะลำ 
ประมวลภำพกิจกรรม ประจ ำเดือน สิงหำคม 2562 

กิจกรรมท่ี 4  วันท่ี 15 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนายธีระศักดิ์ แมซา 
ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา ได้รับเชิญจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเนินงาม อ าเภอรามัน 
จังหวัดยะลา ไปชี้แจงเก่ียวกับบทบาทหน้าท่ีของส านักงาน สิทธิประโยชน์ท่ีได้รับจ ากการประกันภัยภาคบังคับ 
(พรบ.) และกองทุนทดแทนผู้ประสบภัจากรถ ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)ในพื้นท่ีต าบล
เนินงาม อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดยะลำ 
ประมวลภำพกิจกรรม ประจ ำเดือน สิงหำคม 2562 

กิจกรรมท่ี 5 วัน ท่ี 17-18 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมแกรนด์แมนดารินเบตง อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา     
ส านักงาน  คปภ .จังหวัดยะลา โดยนายธีระศั กดิ์  แมซา ผู้อ านวยการส านั กงาน  คปภ .จังหวัดยะลา                  
เข้ า ร่วม เป็ น เกียรติ งานประมู ลหมาย เลขทะเบียนรถสวย เบตง ใต้ สุดแดน สยาม หมวด อักษ ร กค                
"กิจการก้าวหน้า การค้าร่ ารวย" 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดยะลำ 
ประมวลภำพกิจกรรม ประจ ำเดือน สิงหำคม 2562 

กิจกรรมท่ี 6 ระหว่างวันท่ี 19-20 สิงหาคม 2562 ส านักงาน คปภ.จังหวัด ยะลา โดยนายธีระศักดิ์ แมซา 
ผู้อ าน ว ยการส านั กงาน  ค ปภ .จั งห วั ด ย ะล า เข้ า ร่วม โค รงก าร ค ปภ .เพื่ อชุ ม ชน  ป ระจ า ปี  2562                        
ณ ศาลาเอนกประสงค์ มัสยิดบ้านคลองข่า ชุมชนบ้านนาทับ - สะกอม อ.จะนะ จ.สงขลา 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดยะลำ 
ประมวลภำพกิจกรรม ประจ ำเดือน สิงหำคม 2562 

กิจกรรมท่ี 7 วันท่ี 29 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ส านักงานคลังจังหวัดยะลา 
ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนายธีระศักดิ์ แมซา ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา เข้าร่วมประชุม
คณะผู้บริหารการคลังประจ าจังหวัดยะลา  คร้ังท่ี  8/2562 เพื่อติดตามผลการด าเนินงานตามหลักเกณฑ์          
การพิจารณาคณะผู้บริหารการคลังประจ าจังหวัด  (คบจ.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ . 2562 และขับเคล่ือน     
ตามนโยบาย/มาตรการของรัฐบาล โดยมีนางลัดดา พุทธชาติ คลังจังหวัดยะลา เป็นประธาน 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดยะลำ 
ประมวลภำพกิจกรรม ประจ ำเดือน สิงหำคม 2562 

กิจกรรมท่ี 8 วันท่ี วันท่ี 29 สิงหาคม 2562 เวลา 09:30 น. ณ ห้องประชุมศรียะลา อาคาร 3 ชั้น 3 ศาลากลาง
จังหวัดยะลา ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนายธีระศักดิ์ แมซา ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา   
ได้เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัดยะลา ประจ าเดือน สิงหาคม 2562 โดยมีนายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการ
จังหวัดยะลา เป็นประธาน 
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