
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและสง่เสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภยั (คปภ.) จังหวัดยะลำ 

ประมวลภำพกิจกรรม ประจ ำเดอืนกุมภำพนัธ ์2564 

กิจกรรมที่ 1 วันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนางจุฑามาศ พวงโมรา 
ผู้เช่ียวชาญ รักษาการผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ CAT Conference 
กระทรวงการคลัง ก าหนดจัดประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจ าจังหวัด (คบจ.)  ท่ัวประเทศ เรื่อง โครงการ       
เราชนะ ผ่านช่องทาง CAT Conference โดยปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุม  และประชุม      
คณะผู้บริหารการคลังประจ าจังหวัดยะลา ครั้งท่ี 1/2564 ต่อจากการประชุมผ่านระบบ CAT Conference     
เพื่อพิจารณาการขออนุมั ติด าเนินโครงการ เราชนะ โดยคณะผู้บริหารการคลังประจ าจังหวัดยะล า                            
โดยมีนางลัดดา พุทธชาติ คลังจังหวัดยะลา เป็นประธาน ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ส านักงานคลังจังหวัดยะลา 

     

     

 

 



 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและสง่เสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภยั (คปภ.) จังหวัดยะลำ 
ประมวลภำพกิจกรรม ประจ ำเดอืนกุมภำพนัธ ์2564 

กิจกรรมท่ี 2 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนางจุฑามาศ พวงโมรา ผู้เช่ียวชาญ 
รักษาการผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา ร่วมกับคณะ คบจ.จังหวัดยะลา ให้การต้อนรับนายชัยสิทธ์ิ พานิชพงศ์    
ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ในการตรวจเยี่ยมศูนย์ให้บริการ One Stop Service โครงการเราชนะจังหวัดยะลา เพื่ออ านวย   
ความสะดวก ให้ค าแนะน าการลงทะเบียนของประชาชนกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟน กลุ่มเปราะบาง และผู้ประกอบการ/ร้านค้า      
ณ ลานจอดรถใต้อาคารธนาคารกรุงไทย สาขาสิโรรส อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 

  

  

 

 

 

 



 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและสง่เสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภยั (คปภ.) จังหวัดยะลำ 
ประมวลภำพกิจกรรม ประจ ำเดอืนกุมภำพนัธ ์2564 

กิจกรรมท่ี 3 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุมพิกุล ช้ัน 3 อาคาร 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา ส านักงาน 
คปภ.  จังหวัดยะลา โดยนางจุฑามาศ พวงโมรา ผู้เช่ียวชาญ รักษาการผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา เข้าร่วมประชุม
คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายฯประจ าจังหวัดยะลา ครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย
ในคดีอาญา และพิจารณากลั่นกรองค าขอค่าทดแทนหรือค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา รวมทั้งให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการก าหนดค่าตอบแทน ค่าทดแทน หรือค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา โดยมีนางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดยะลา เป็นประธาน 

    

    

 

 

 



 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและสง่เสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภยั (คปภ.) จังหวัดยะลำ 
ประมวลภำพกิจกรรม ประจ ำเดอืนกุมภำพนัธ ์2564 

กิจกรรมท่ี 4 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนางจุฑามาศ พวงโมรา ผู้เช่ียวชาญ 
รักษาการผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินความเสียหายของทรัพย์สิน สืบเนื่อง
จากสถานการณ์ความไม่สงบจังหวัดยะลา ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบฯ กรณี
ทรัพย์สินเสียหายในเขตพื้นที่อ าเภอบันนังสตา และอ าเภอรามัน จ านวน 2 ราย โดยมีนายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดยะลา เป็นประธาน ณ ห้องประชุมที่ท าการปกครองจังหวัดยะลา อาคาร 1 ช้ัน 2 ศาลากลางจังหวัดยะลา 

   

   

    

 

 

 



 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและสง่เสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภยั (คปภ.) จังหวัดยะลำ 
ประมวลภำพกิจกรรม ประจ ำเดอืนกุมภำพนัธ ์2564 

กิจกรรมท่ี 5 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพิกุล อาคาร 3 ช้ัน 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา    
ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนางจุฑามาศ พวงโมรา ผู้เช่ียวชาญ รักษาการผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา             
เข้าร่วมประชุมศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดยะลา เรื่องการขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ตลอดทั้งปี เพื่อติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาการเกิดอบัติเหตุในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยมี พ.ต.อ.วิชชภัณฑ์ จันทราภรณ์ 
รอง ผบก.ภ.จว.ยะลา เป็นประธาน 

    

    

 

 

 

 



 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและสง่เสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภยั (คปภ.) จังหวัดยะลำ 
ประมวลภำพกิจกรรม ประจ ำเดอืนกุมภำพนัธ ์2564 

กิจกรรมท่ี 6 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมติดตามสถานการณ์ (WARROOM) กอ.รมน.จังหวัดยะลา 
ศาลากลางจังหวัดยะลา ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนางจุฑามาศ พวงโมรา ผู้เช่ียวชาญ รักษาการผู้อ านวยการส านักงาน 
คปภ.จังหวัดยะลา เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัดยะลา ครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาค าขอรับ
การสนับสนุนเงิน หรือค่าใช้จ่ายกองทุนยุติธรรม เฉพาะกรณีการให้ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนในการด าเนินคดี และการ
ขอปล่อย ช่ัวคราวผู้ต้องหาหรือจ า เลย ตลอดจนตรวจสอบและแสวงหาข้อเท็จจริง เพื่ อประกอบการพิจารณา                        
ตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.2558 รวมทั้งระเบียบและประกาศที่ เกี่ยวข้อง โดยมีนายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล                  
รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน 

     

     

 

 

 



 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและสง่เสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภยั (คปภ.) จังหวัดยะลำ 
ประมวลภำพกิจกรรม ประจ ำเดอืนกุมภำพนัธ ์2564 

กิจกรรมท่ี 7 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศรียะลา อาคาร 3 ช้ัน 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา 
ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนางจุฑามาศ พวงโมรา ผู้เช่ียวชาญ รักษาการผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา          
เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยมีนายชัยสิทธ์ิ พานิชพงศ์           
ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน 

      

      

 

 

 

 

 



 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและสง่เสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภยั (คปภ.) จังหวัดยะลำ 
ประมวลภำพกิจกรรม ประจ ำเดอืนกุมภำพนัธ ์2564 

กิจกรรมท่ี 8 วันที่  25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมพิกุล ช้ัน 3 อาคาร 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา      
ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนางจุฑามาศ พวงโมรา ผู้เช่ียวชาญ รักษาการผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา              
เ ข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้ งที่  1/2564 ผ่านระบบประชุมทางไกล                      
video conference ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย    
เป็นประธาน 

   

   


