
 

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

กิจกรรมท่ี 1 วันท่ี 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห�องประชุมวายุภักษ% สํานักงานคลังจังหวัดยะลา 
สํานักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนางจุฑามาศ พวงโมรา ผู�เช่ียวชาญ รักษาการตําแหน2ง ผู�อํานวยการ
สํานักงาน คปภ.จังหวัดยะลา เข�าร2วมประชุมคณะผู�บริหารการคลังประจําจังหวัดยะลา คร้ังท่ี 7/2563      
เพ่ือร2วมพิจารณารายละเอียดการจัดงานโครงการ สนับสนุนเงินทุนผู�ประกอบการรายย2อยตามนโยบายรัฐ 
(Yala Money Fair 2020) โดยมีนางลัดดา พุทธชาติ คลังจังหวัดยะลา เปHนประธาน 

             

         

 

 

 



 

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

กิจกรรมท่ี 2 วันท่ี 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห�องภรณ%นิเวศน% โรงแรมยะลาแกรนด%พาเลช      
อําเภอเมือง จังหวัดยะลา สํานักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนางจุฑามาศ พวงโมรา ผู�เช่ียวชาญ รักษาการ
ตําแหน2ง ผู�อํานวยการสํานักงาน คปภ.จังหวัดยะลา ร2วมเปHนเกียรติในพิธีเปKดโครงการ “สนับสนุนเงินทุน
ผู�ประกอบการรายย2อยตามนโยบายรัฐ” (Yala Money Fair 2020) โดยมีนายเจษฎา จิตรัตน% รองผู�ว2าราชการ
จังหวัดยะลา เปHนประธาน 

         

         

 

 

 



 

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

กิจกรรมท่ี 3 วันท่ี 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:00 น. ณ ห�องประชุมพิกุล ช้ัน 3 อาคาร 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา           
สํานักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนางจุฑามาศ พวงโมรา ผู�เช่ียวชาญ  รักษาการตําแหน2ง ผู�อํานวยการ    
สํานักงาน คปภ.จังหวัดยะลา เข�าร2วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค2าตอบแทนผู� เ สียหายฯ                 
ประจําจังหวัดยะลา คร้ังท่ี 7/2563  เพ่ือพิจารณาอนุมัติค2าตอบแทนผู�เสียหายในคดีอาญา และพิจารณา
กล่ันกรองคําขอค2าทดแทนหรือค2าใช�จ2ายแก2จําเลยในคดีอาญา รวมท้ังให�ความเห็นและข�อเสนอแนะเก่ียวกับ
การกําหนดค2าตอบแทน ค2าทดแทน หรือค2าใช�จ2ายแก2จําเลยในคดีอาญา โดยมีนายเจษฎา จิตรัตน%                   
รองผู�ว2าราชการจังหวัดยะลา เปHนประธาน  

         

         

 

 



 

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

กิจกรรมท่ี 4 วันท่ี 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห�องประชุมติดตามสถานการณ% (WARROOM)   
กอ.รมน.จังหวัดยะลา อาคาร 2 ช้ัน 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา สํานักงาน คปภ.จังหวัดยะลา                  
โดยนางจุฑามาศ พวงโมรา ผู�เช่ียวชาญ รักษาการตําแหน2งผู�อํานวยการสํานักงาน คปภ.จังหวัดยะลา        
เข�าร2วมประชุมคณะกรรมการประเมินความเสียหายของทรัพย%สินสืบเน่ืองจากสถานการณ%ความไม2สงบ  
จังหวัดยะลา คร้ังท่ี 4/2563 เพ่ือพิจารณาให�ความช2วยเหลือเยียวยาผู�ได�รับผลกระทบฯ กรณีทรัพย%สินเสียหาย
ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอเมือง จํานวน 7 ราย โดยมีนายเจษฏา จิตรัตน% รองผู�ว2าราชการจังหวัดยะลา เปHนประธาน 

         

         

 

 

 



 

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

กิจกรรมท่ี 5 วันท่ี 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห�องประชุมพิกุล ช้ัน 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา 
สํานักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนางจุฑามาศ พวงโมรา ผู�เช่ียวชาญ รักษาการตําแหน2งผู�อํานวยการ 
สํานักงาน คปภ.จังหวัดยะลา เข�าร2วมประชุมคณะกรรมการศูนย%อํานวยการความปลอดภัยทางถนน        คร้ัง
ท่ี 2/2563 เพ่ือรับทราบนโยบายของผู�บริหารศูนย%อํานวยการความปลอดภัยทางถนน ผ2านระบบวีดิทัศน%
ทางไกล (Video Conference) โดยมีนายเจษฏา จิตรัตน% รองผู�ว2าราชการจังหวัดยะลา เปHนประธาน 

        

        

 

 

 



 

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

กิจกรรมท่ี 6 วันท่ี 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห�องประชุมพิกุล อาคาร 3 ช้ัน 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา 
สํานักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนางจุฑามาศ พวงโมรา ผู�เช่ียวชาญ รักษาการตําแหน2งผู�อํานวยการ 
สํานักงาน คปภ.จังหวัดยะลา เข�าร2วมประชุมคณะอนุกรรมการให�ความช2วยเหลือประจําจังหวัดยะลา        
คร้ังท่ี 9/2563 เพ่ือพิจารณาคําขอรับการสนับสนุนเงิน หรือค2าใช�จ2ายกองทุนยุติธรรม เฉพาะกรณี            
การให�ค2าใช�จ2ายในการช2วยเหลือประชาชนในการดําเนินคดี และการขอปล2อยช่ัวคราวผู�ต�องหาหรือจําเลย 
ตลอดจนตรวจสอบและแสวงหาข�อเท็จจริง เพ่ือประกอบการพิจารณาตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม 
พ.ศ.2558 รวมท้ังระเบียบและประกาศท่ีเก่ียวข�อง โดยมีนายนิมะ มะกาเจ รองผู�ว2าราชการจังหวัดยะลา    
เปHนประธาน 

         

         

 



 

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

กิจกรรมท่ี 7 วันท่ี 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห�องประชุมศรียะลา ช้ัน 3 อาคาร 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา 
สํานักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนางจุฑามาศ พวงโมรา ผู�เช่ียวชาญ รักษาการตําแหน2ง ผู�อํานวยการสํานักงาน คปภ.
จังหวัดยะลา เข�าร2วมประชุมกรมการจังหวัดยะลา ประจําเดือนกรกฎาคม 2563 โดยมีนายชัยสิทธ์ิ พานิชพงศ%         
ผู�ว2าราชการจังหวัดยะลา เปHนประธาน 

         

         


