
 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส�งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดยะลา 
ประมวลภาพกิจกรรม ประจําเดือน เมษายน 2563 

กิจกรรมท่ี 1 วันท่ี 10 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห�องประชุมปกครอง อาคาร 1 ช้ัน 2 ศาลากลาง
จังหวัดยะลา สํานักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนางจุฑามาศ พวงโมรา ผู�เช่ียวชาญ รักษาการตําแหน1ง
ผู�อํานวยการสํานักงาน คปภ.จังหวัดยะลา มอบหมายให�นางสาวจุไรรัตน5 กาลรักษ5 นักวิชาการประกันภัย    
เข�าร1วมประชุมคณะอนุกรรมการให�ความช1วยเหลือประจําจังหวัดยะลาคร้ังท่ี 4/2563 โดยมีนายเจษฏา จิตรัตน5 
รองผู�ว1าราชการจังหวัดยะลา เป;นประธาน 

 

         

 

 

 



 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส�งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดยะลา 
ประมวลภาพกิจกรรม ประจําเดือน เมษายน 2563 

กิจกรรมท่ี 2 วันท่ี 16 เมษายน 2563 เวลา 09:00 น. สํานักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนางจุฑามาศ พวงโมรา 
ผู�เช่ียวชาญ รักษาการตําแหน1งผู�อํานวยการสํานักงาน คปภ.จังหวัดยะลา เข�าร1วมประชุมคณะอนุกรรมการ
พิจารณาค1าตอบแทนผู�เสียหายและค1าใช�จ1ายแก1จําเลยในคดีอาญาประจําจังหวัดยะลา คร้ังท่ี 4/2563        
โดยมีนายเจษฎา จิตรัตน5 รองผู�ว1าราชการจังหวัดยะลา เป;นประธาน ณ ห�องประชุมท่ีทําการปกครอง    
จังหวัดยะลา อาคาร 1 ช้ัน 2 ศาลากลางจังหวัดยะลา 

 

         

 

 

 



 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส�งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดยะลา 
ประมวลภาพกิจกรรม ประจําเดือน เมษายน 2563 

กิจกรรมท่ี 3 วันท่ี 20 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห�องประชุมปกครอง อาคาร 1 ช้ัน 2 ศาลากลาง
จังหวัดยะลา สํานักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนางจุฑามาศ พวงโมรา ผู�เช่ียวชาญ รักษาการตําแหน1ง
ผู� อํานวยการสํานักงาน คปภ.จังหวัดยะลา เข� าร1วมประชุมคณะอนุกรรมการให�ความช1วยเหลือ             
ประจําจังหวัดยะลาคร้ังท่ี 5/2563 โดยมีนายเจษฎา จิตรัตน5 รองผู�ว1าราชการจังหวัดยะลา เป;นประธาน 

 

         

 

 

 

 



 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส�งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดยะลา 
ประมวลภาพกิจกรรม ประจําเดือน เมษายน 2563 

กิจกรรมท่ี 4 วันท่ี 20 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. สํานักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนางจุฑามาศ พวงโมรา 
ผู�เช่ียวชาญ รักษาการตําแหน1งผู�อํานวยการสํานักงาน คปภ. จังหวัดยะลา เข�าร1วมประชุมรับฟAงการช้ีแจง
วิธีการปฏิบัติงานของทีมผู�พิทักษ5สิทธ์ิระดับอําเภอผ1านระบบ Video Conference โดยท1านปลัด
กระทรวงการคลัง เป;นประธาน และประชุมคณะผู�บริหารการคลังประจําจังหวัดยะลา เพ่ือการดําเนินงาน  
ต า มบ ท บา ท ภ า ร กิ จ ก า ร ขั บ เ ค ล่ื อ น ต า ม น โ ย บ า ย สู1 ร ะ ดั บ พ้ื น ท่ี  ป ร ะ จํ า ปM ง บ ป ระ ม าณ  2563                        
โดยมีนางลัดดา พุทธชาติ คลังจังหวัดยะลา เป;นประธาน ณ ห�องประชุมวายุภักษ5 สํานักงานคลังจังหวัดยะลา     

         

         

 

 

 



 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส�งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดยะลา 
ประมวลภาพกิจกรรม ประจําเดือน เมษายน 2563 

กิจกรรมท่ี 5 วันที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ สํานักงานสาธารณสุข จังหวัดยะลา
สํานักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนางจุฑามาศ พวงโมรา ผู� เ ช่ียวชาญ รักษาการตําแหน1ง 
ผู�อํานวยการสํานักงาน คปภ.จังหวัดยะลา เจ�าหน�าที่สํานักงาน ชมรมประกันวินาศภัยจังหวัดยะลา 
และสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินจังหวัดยะลา (THAIFA) ร1วมกิจกรรมมอบนํ้าด่ืม
ให�กับสํานักงานสาธาณสุข จังหวัดยะลา จํานวน 1,848 ขวด โดยมีนางสาวพิกุล จิรรัตนโสภา   
เภสัชกรเช่ียวชาญ ผู�ช1วยนายแพทย5สาธารณสุขจังหวัดยะลา เป;นผู�รับมอบ เพื่อส1งมอบต1อ      
ให�กับเจ�าหน�าที่ที่ปฏิบัติงานประจําจุดคัดกรองต1างๆในพื้นที่จังหวัดยะลา 

    

    

 



 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส�งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดยะลา 
ประมวลภาพกิจกรรม ประจําเดือน เมษายน 2563 

กิจกรรมท่ี 6 วันท่ี 27 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห�องประชุมสํานักงานสรรพากร ช้ัน 4  สํานักงาน
สรรพากรพ้ืนท่ียะลา สํานักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนางจุฑามาศ พวงโมรา ผู�เช่ียวชาญ รักษาการตําแหน1ง 
ผู�อํานวยการสํานักงาน คปภ.จังหวัดยะลา เข�าร1วมประชุมทีมผู�พิทักษ5สิทธ์ิของคณะผู�บริหารการคลัง      
ประจําจังหวัดยะลา เพ่ือหารือวิธีการลงพ้ืนท่ีตรวจสอบสิทธ์ิตามมาตรการชดเชยรายได�แก1 ลูกจ�าง             
ของสถานประกอบการท่ีได�รับผลกระทบ หรือผู�ได�รับผลกระทบอ่ืนๆของการแพร1ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) โดยมีนายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู�ว1าราชการจังหวัดยะลา เป;นประธาน 

         

         

 

 

 



 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส�งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดยะลา 
ประมวลภาพกิจกรรม ประจําเดือน เมษายน 2563 

กิจกรรมท่ี 7 วันท่ี 27 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. สํานักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนางจุฑามาศ พวงโมรา 
ผู�เช่ียวชาญ รักษาการตําแหน1ง ผู�อํานวยการสํานักงาน คปภ.จังหวัดยะลา เข�าร1วมประชุมคณะผู�บริหารการคลัง
ประจําจังหวัดยะลา เพ่ือหารือแนวทางการลงพ้ืนท่ีตรวจสอบสิทธ์ิผู� ท่ี ย่ืนทบทวนสิทธ์ิตามมาตรการ        
ชดเชยรายได�ของการแพร1ระบาด COVID-19 โดยมีนางลัดดา พุทธชาติ คลังจังหวัดยะลา เป;นประธาน         
ณ ห�องประชุมสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ียะลา 

        

         

 

 

 



 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส�งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดยะลา 
ประมวลภาพกิจกรรม ประจําเดือน เมษายน 2563 

กิจกรรมท่ี 8 วันท่ี 30 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. สํานักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนางจุฑามาศ พวงโมรา 
ผู�เช่ียวชาญ รักษาการตําแหน1ง ผู�อํานวยการสํานักงาน คปภ.จังหวัดยะลา และเจ�าหน�าท่ีสํานักงาน ได�รับเชิญ
จากนายจําเริญ เงาทิพย5 บมจ.กรุงเทพประกันภัย ร1วมเป;นเกียรติมอบนํ้าดื่มให�กับสาธารณสุขจังหวัดยะลา  
และท่ีว1าการอําเภอเมืองจังหวัดยะลา จํานวน 600 ขวด เพ่ือส1งมอบต1อให�กับเจ�าหน�าท่ีท่ีปฏิบัติงานประจํา   
จุดตรวจคัดกรอง COVID-19 ในพ้ืนท่ีจังหวัดยะลา 

 

         


