
 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและสง่เสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภยั (คปภ.) จังหวัดยะลำ 

ประมวลภำพกิจกรรม ประจ ำเดอืนธนัวำคม 2563 

กิจกรรมที่ 1 วันท่ี 2 ธันวาคม 2563 เวลา 13:30 น. ณ ห้องประชุมพิกุล ช้ัน 3 อาคาร 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา 
ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนางจุฑามาศ พวงโมรา ผู้เช่ียวชาญ รักษาการผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.    
จังหวัดยะลา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งท่ี 4/2563 เพื่อรับทราบ
นโยบายของผู้บริหารในการประชุมคณะกรรมการศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนครั้ง ท่ี 4/2563            
ผ่านระบบ video conference โดยมีนายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน  

   

   

 

 

 

 



 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและสง่เสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภยั (คปภ.) จังหวัดยะลำ 

ประมวลภำพกิจกรรม ประจ ำเดอืนธนัวำคม 2563 

กิจกรรมที่ 2 วันท่ี 9 ธันวาคม 2563 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุมพิกุล ช้ัน 3 อาคาร 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา 
ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนางจุฑามาศ พวงโมรา ผู้เช่ียวชาญ  รักษาการผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัด
ยะลา เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายฯประจ าจังหวัดยะลา ครั้งท่ี 11/2563 เพื่อ
พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา และพิจารณากลั่นกรองค าขอค่าทดแทนหรือค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยใน
คดีอาญา รวมท้ังให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการก าหนดค่าตอบแทน ค่าทดแทน หรือค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยใน
คดีอาญา โดยมีนางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน 

     

     

 

 

 



 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและสง่เสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภยั (คปภ.) จังหวัดยะลำ 

ประมวลภำพกิจกรรม ประจ ำเดอืนธนัวำคม 2563 

กิจกรรมที่ 3 วันท่ี 9 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพิกุล ช้ัน 3 อาคาร 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา 
ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนางจุฑามาศ พวงโมรา ผู้เช่ียวชาญ รักษาการผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา 
เข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมด าเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564       
เพื่อให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล      
ปีใหม่ 2564 โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการในลักษณะยึดพื้นท่ีเป็นตัวต้ัง (Area Approach) เพื่อลดปัจจัยเสี่ยง        
ท้ังจากคน ยานพาหนะ ถนน และสิ่งแวดล้อม ให้เหลือน้อยท่ีสุด รวมท้ังดูแลความปลอดภัยในการเดินทาง          ของ
ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 โดยมีนายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน 

   

     

 

 



 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและสง่เสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภยั (คปภ.) จังหวัดยะลำ 

ประมวลภำพกิจกรรม ประจ ำเดอืนธนัวำคม 2563 

กิจกรรมที่ 4 วันท่ี 16 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา
ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนางจุฑามาศ พวงโมรา ผู้เช่ียวชาญ รักษาการผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.    
จังหวัดยะลา เข้าร่วมประชุมหารือการจัดกิจกรรมในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบั ติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน        
ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 โดยมีนายวีรวัฒน์ ศิริกุลพิพัฒน์ หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย      
จังหวัดยะลา เป็นประธาน 

    

   

 

 

 

 



 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและสง่เสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภยั (คปภ.) จังหวัดยะลำ 

ประมวลภำพกิจกรรม ประจ ำเดอืนธนัวำคม 2563 

กิจกรรมที่ 5 วันท่ี 17 ธันวาคม 2563 เวลา 07.00 น. ณ ห้องประชุมส านักงานเกษตรจังหวัดยะลา ส านักงาน คปภ.
จังหวัดยะลา โดยนางจุฑามาศ พวงโมรา ผู้เช่ียวชาญ รักษาการผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา เข้าร่วม
ประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจ าจังหวัดยะลา ครั้งท่ี 11/2563 เพื่อพิจารณาตัวช้ีวัดตามเกณฑ์การพิจารณา  คณะ
ผู้บริหารการคลัง (คบจ.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และเข้าร่วมโครงการ เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในท่ี
ราชพัสดุ โดยมีนางลัดดา พุทธชาติ คลังจังหวัดยะลา เป็นประธาน 

    

      

 

 

 

 



 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและสง่เสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภยั (คปภ.) จังหวัดยะลำ 

ประมวลภำพกิจกรรม ประจ ำเดอืนธนัวำคม 2563 

กิจกรรมที่ 6 วันท่ี 21 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนางจุฑามาศ พวงโมรา 
ผู้เช่ียวชาญ รักษาการผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา    ประชุมร่วมกับชมรมประกันวินาศภัยจังหวัดยะลา 
และสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและท่ีปรึกษาการเงินจังหวัดยะลา (THAIFA) เพื่อเตรียมความพร้อมและหารือ     
แนวทางการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลใหม่ประจ าปี 2564 รวมท้ังช้ีแจงกรมธรรม์
ประกันภัยกลุ่มปี ใหม่  10 บาท พลัส นิวนอร์มอล ณ ห้องประชุมช้ัน 2 ส า นักงาน คปภ.จังหวัดยะลา 

     

     

 

 

 

 



 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและสง่เสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภยั (คปภ.) จังหวัดยะลำ 

ประมวลภำพกิจกรรม ประจ ำเดอืนธนัวำคม 2563 

กิจกรรมที่ 7 วันท่ี 29 ธันวาคม 2563 เวลา 14.30 น. ณ วงเวียนศาลหลักเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา ส านักงาน 

คปภ.จังหวัดยะลา โดยนางจุฑามาศ พวงโมรา ผู้เชี่ยวชาญ รักษาการผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา 

เจ้าหน้าท่ีส านักงานฯ ชมรมประกันวินาศภัยจังหวัดยะลา สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและท่ีปรึกษาการเงิน       

จังหวัดยะลา (THAIFA) ร่วมกิจกรรมเปิดศูนย์รณรงค์ความปลอดภัยทางถนนและลดอุบัติเหตุช่วงเทศการหยุดยาว  

(ปีใหม่ประจ าปี 2564) โดยมีนายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน 

     

    

 

 

 



 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและสง่เสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภยั (คปภ.) จังหวัดยะลำ 

ประมวลภำพกิจกรรม ประจ ำเดอืนธนัวำคม 2563 

กิจกรรมที่ 8 วันท่ี 30 ธันวาคม 2563 ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนางจุฑามาศ พวงโมรา ผู้เช่ียวชาญ 
รักษาการผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา และเจ้าหน้าท่ีส านักงานฯ ร่วมกับชมรมประกันวินาศภัย    
จังหวัดยะลา สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและท่ีปรึกษาการเงินจังหวัดยะลา (THAIFA) และภาคีเครือข่าย ลงพื้นท่ี 
มอบน้ าด่ืม และเยี่ยมจุดตรวจศูนย์ความปลอดภัยทางถนน รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล  
หยุดยาว (ปีใหม่ประจ าปี 2564) จ านวน 4 อ าเภอ เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ีประจ าจุดตรวจ    
โดยมีนางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน 

    
 

    
  
 


