
กิจกรรมอื่นๆ ร่วมประชุมท ำงำนติดตำม วิเครำะห์ และก ำหนด มำตรกำรแนวทำงกำร
แก้ไขปัญหำอุบัติเหตุทำงถนน ช่วงเทศกำลปีใหม่ พ.ศ. 2564 

ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดอุบลรำชธำนี

เมื่อวันท่ี 1 มกรำคม 2564 ส ำนักงำน คปภ.จังหวัดอุบลรำชธำนี มอบหมำยให้                          
นำยรวิพล จันทร์สุวรรณ์ เจ้ำหน้ำที่ เข้ำร่วมประชุมท ำงำนติดตำม วิเครำะห์ และก ำหนด                

มำตรกำรแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำอุบัติเหตุทำงถนน ช่วงเทศกำลปีใหม่ พ.ศ. 2564                    
ครั้งที่ 3 ประจ ำวันที่ 1 มกรำคม 2564 เวลำ 09.30 น. โดยมีนำยเกริกชัย ผ่องแผ้ว                       

รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอุบลรำชธำนี เป็นประธำนกำรประชุม ณ ห้องประชุม POC
ชั้น 4 ศำลำกลำงจังหวัดอุบลรำชธำนี



กิจกรรมอื่นๆ เข้ำร่วมจัดรำยกำร “สัญจรปลอดภัย ปีใหม่ 2564”
ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดอุบลรำชธำนี
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เมื่อวันท่ี 1 มกรำคม 2564 นำงลฎำภำ นีระมนต์ ผู้เชี่ยวชำญ รักษำกำร                             
ในต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน คปภ.จังหวัดอุบลรำชธำนี เข้ำร่วมจัดรำยกำร                       

“สัญจรปลอดภัย ปีใหม่ 2564” โดยประชำสัมพันธ์ส ำนักงำน คปภ. พร้อมให้ควำมรู้
ด้ำนประกันภัย พรบ.และกรมธรรม์นิวนอร์มอลพลัสทำงสถำนีวิทยุกระจำยเสียงแห่ง

ประเทศไทย จังหวัดอุบลรำชธำนี ในระบบ FM 98.5 MHz. ณ สถำนีวิทยุ                   
กระจำยเสียงแห่งประเทศไทย ส ำนักประชำสัมพันธ์เขต 2 อุบลรำชธำนี



กิจกรรมอื่นๆ ร่วมประชุมท ำงำนติดตำม วิเครำะห์ และก ำหนด มำตรกำรแนวทำงกำร
แก้ไขปัญหำอุบัติเหตุทำงถนน ช่วงเทศกำลปีใหม่ พ.ศ. 2564

ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดอุบลรำชธำนี
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เมื่อวันท่ี 2 มกรำคม 2564 นำงลฎำภำ นีระมนต์ ผู้เชี่ยวชำญ รักษำกำรในต ำแหน่ง 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน คปภ. จังหวัดอุบลรำชธำนี เข้ำร่วมประชุมท ำงำนติดตำม                       

วิเครำะห์ และก ำหนดมำตรกำรแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำอุบัติเหตุทำงถนน                                  
ช่วงเทศกำลปีใหม่ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 4 ประจ ำวันที่ 2 มกรำคม 2564                                    

เวลำ 09.30 น. โดยมี นำยสฤษดิ์ วิฑรูย์ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอุบลรำชธำนี                                   
เป็นประธำนกำรประชุม ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศำลำกลำงจังหวัดอุบลรำชธำนี



กิจกรรมอื่นๆ ร่วมประชุมท ำงำนติดตำม วิเครำะห์ และก ำหนด มำตรกำรแนวทำงกำร
แก้ไขปัญหำอุบัติเหตุทำงถนน ช่วงเทศกำลปีใหม่ พ.ศ. 2564

ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดอุบลรำชธำนี
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วันที่ 3 มกรำคม 2564 นำงลฎำภำ นีระมนต์ ผู้เช่ียวชำญ รักษำกำรในต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดอุบลรำชธำนี เข้ำร่วมประชุมท ำงำนติดตำม วิเครำะห์ และก ำหนด

มำตรกำรแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำอุบัติเหตุทำงถนนช่วงเทศกำลปีใหม่ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 5 
ประจ ำวันที่ 3 มกรำคม 2564 เวลำ 09.30 น. โดยมีนำยสฤษดิ์ วิฑรูย์ ผู้ว่ำรำชกำร

จังหวัดอุบลรำชธำนี เป็นประธำนกำรประชุม ณ ห้องประชุม POC
ชั้น 4 ศำลำกลำงจังหวัดอุบลรำชธำนี



กิจกรรมอื่นๆ ร่วมเป็นสักขีพยำนกับบริษัท กลำงคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ จ ำกัด      
ในกำรมอบค่ำเสียหำยเบื้องต้น ช่วงเทศกำลปีใหม่

ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดอุบลรำชธำนี
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ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดอุบลรำชธำนี มอบหมำยให้นำยรวิพล จันทร์สุวรรณ์ เจ้ำหน้ำที่            
ร่วมเป็นสักขีพยำนกับบริษัท กลำงคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ จ ำกัด ในกำรมอบ                  
ค่ำเสียหำยเบื้องต้น กรณีเกิดอุบัติเหตุเมื่อวันท่ี 2 มกรำคม 2564 ณ ต.เหล่ำงำม                        

อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลรำชธำนี เมื่อวันท่ี 3 มกรำคม 2564



กิจกรรมอื่นๆ ร่วมประชุมท ำงำนติดตำม วิเครำะห์ และก ำหนด มำตรกำรแนวทำงกำร
แก้ไขปัญหำอุบัติเหตุทำงถนน ช่วงเทศกำลปีใหม่ พ.ศ. 2564

ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดอุบลรำชธำนี
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วันที่ 4 มกรำคม 2564 ส ำนักงำน คปภ.จังหวัดอุบลรำชธำนี มอบหมำยให้                            
นำงสำวณริศรำ ศรีเจริญ ผู้เชี่ยวชำญ เข้ำร่วมประชุมท ำงำนติดตำม วิเครำะห์ และ                     

ก ำหนดมำตรกำรแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำอุบัติเหตุทำงถนนช่วงเทศกำลปีใหม่ พ.ศ. 2564                
ครั้งที่ 6 ประจ ำวันที่ 4 มกรำคม 2564 เวลำ 09.30 น. โดยมี พ.ต.อ.ชัชวำล แก้วจันดี           

รองผู้บังคับกำรต ำรวจภูธรจังหวัดอุบลรำชธำนี เป็นประธำนกำรประชุม                                         
ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศำลำกลำงจังหวัดอุบลรำชธำนี



กิจกรรมอื่นๆ ประชุมคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำให้ควำมช่วยเหลือประจ ำจังหวัด 
ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดอุบลรำชธำนี
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วันที่ 5 มกรำคม 2564 ส ำนักงำน คปภ.จังหวัดอุบลรำชธำนี มอบหมำยให้                            
นำยกวิน สิงห์ไกรหำญ ผู้ช ำนำญงำน เข้ำร่วมประชุมท ำงำนติดตำม วิเครำะห์ และ                     

ก ำหนดมำตรกำรแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำอุบัติเหตุทำงถนนช่วงเทศกำลปีใหม่ พ.ศ. 2564                
ครั้งที่ 7 ประจ ำวันที่ 5 มกรำคม 2564 เวลำ 09.30 น. โดยมีโดยมี นำยสฤษดิ์ วิฑรูย์                    

ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอุบลรำชธำนี เป็นประธำนกำรประชุม ณ ห้องประชุม POC
ชั้น 4 ศำลำกลำงจังหวัดอุบลรำชธำนี



กิจกรรมอื่นๆ เข้ำร่วมประชุมคณะผู้บริหำรกระทรวงกำรคลัง ครั้งที่ 1/2564 
ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดอุบลรำชธำนี
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วันที่ 5 มกรำคม 2564 ส ำนักงำน คปภ.จังหวัดอุบลรำชธำนี มอบหมำยให้                            
นำยรวิพล จันทร์สุวรรณ์ เจ้ำหน้ำที่ เข้ำร่วมประชุมคณะผู้บริหำรกระทรวงกำรคลัง                   

ครั้งที่ 1/2564 ประจ ำวันที่ 5 มกรำคม 2564 เวลำ 09.30 น. โดยมีโดยมี                  
นำงสำวปำนจิตต์ ตะเพียนทอง คลังจังหวัดอุบลรำชธำนี เป็นประธำนกำรประชุม                      

ณ ห้องประชุมวำยุภักษ์ ชั้น 1 ศำลำกลำงจังหวัดอุบลรำชธำนี



กิจกรรมอื่นๆ เข้ำร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนท่ี
ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดอุบลรำชธำนี
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เมื่อวันที่ 12 มกรำคม  2564 นำงลฎำภำ นีระมนต์ ผู้เช่ียวชำญ รักษำกำรในต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำน คปภ.จังหวัดอุบลรำชธำนี ร่วมออกหน่วยบริกำรเคลื่อนที่หน่วยแพทย์อำสำสมเด็จพระศรีนคริน
ทรำบรมรำชชนนี (พอ.สว.) หน่วยบริกำรจังหวัดเคลือ่นที ่บ ำบัดทกุข์ บ ำรุงสุข สร้ำงรอยยิ้มให้ประชำชน       

ปี 2564 โดยมีนำยเกริกชัย ผ่องแผ้ว รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอุบลรำชธำนี เป็นประธำน     
ณ โรงเรียนบ้ำนโนนสุข ต ำบลไร่ใต้ อ ำเภอพิบูลมังสำหำร จังหวัดอุบลรำชธำนี



กิจกรรมอื่นๆ ประชุมคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำให้ควำมช่วยเหลือประจ ำจังหวัด 
ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดอุบลรำชธำนี
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วันที่ 13 มกรำคม 2564 เวลำ 09.30 นำงลฎำภำ นีระมนต์ ผู้เชี่ยวชำญ                        
รักษำกำรในต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน คปภ.จังหวัดอุบลรำชธำนี
เข้ำร่วมประชุมคณะอนุกรรมกำรให้ควำมช่วยเหลือประจ ำจังหวัด โดยมี 

นำยวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอุบลรำชธำนี เป็นประธำนกำรประชุม 
ณ ห้องประชุมยุติธรรมจังหวัด ชั้น 4 ศำลำกลำงจังหวัดอุบลรำชธำนี



กิจกรรมอื่นๆ ประชุมคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนผู้เสียหำยในคดีอำญำ 
ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดอุบลรำชธำนี
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วันที่ 15 มกรำคม 2564 เวลำ 09.30 นำงลฎำภำ นีระมนต์ ผู้เชี่ยวชำญรักษำกำร                      
ในต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน คปภ.จังหวัดอุบลรำชธำนี เข้ำร่วมประชุม                  

คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนผู้เสียหำยในคดีอำญำ โดยมี                                      
นำยวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอุบลรำชธำนี เป็นประธำนกำรประชุม                             

ณ ห้องประชุมยุติธรรมจังหวัด ชั้น 4 ศำลำกลำงจังหวัดอุบลรำชธำนี



กิจกรรมอื่นๆ เข้ำร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่
ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดอุบลรำชธำนี
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เมื่อวันท่ี 21 มกรำคม  2564 ส ำนักงำน คปภ.จังหวัดอุบลรำชธำนี มอบหมำยให้                                   
นำยกวิน สิงห์ไกรหำญ   ผู้ช ำนำญงำน สังกัด ส ำนักงำน คปภ.ภำค 5 (อุบลรำชธำน)ี                                  
ร่วมออกหน่วยบริกำรเคลื่อนท่ีหน่วยแพทย์อำสำสมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี                               
(พอ.สว.) หน่วยบริกำรจังหวัดเคลื่อนที่ บ ำบัดทุกข์ บ ำรุงสุข สร้ำงรอยยิ้มให้ประชำชน 

ปี 2564 โดยมีนำยสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอุบลรำชธำนีเป็นประธำน 
ณ โรงเรียนบ้ำนแก้งเหนือ อ ำเภอเขมรำฐ จังหวัดอุบลรำชธำนี



กิจกรรมอื่นๆมอบเกียรติบัตรโครงกำรอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจ ำปี 2563
ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดอุบลรำชธำนี
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วันที่ 27 มกรำคม  2564 ส ำนักงำน คปภ.จังหวัดอุบลรำชธำนี โดยนำงลฎำภำ นีระมนต์ 
ผู้เชี่ยวชำญ รักษำกำรในต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน คปภ.จังหวัดอุบลรำชธำนี มอบเกียรติ

บัตรให้กับนักเรียน ที่ได้รับทุนกำรศึกษำ และครูที่ปรึกษำโครงกำรอัจฉริยะยุวชนประกันภัย 
ประจ ำปี 2563 โดยมีนำยถำวร ศรีพิมพ์ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสะพือวิทยำคำร 

ร่วมเป็นสักขีพยำน ณ โรงเรียนสะพือวิทยำคำร ต ำบลสะพือ 
อ ำเภอตระกระกำรพืชผล จังหวัดอุบลรำชธำนี



กิจกรรมอื่นๆ ร่วมประชุมคณะกรรมกำรจังหวัด
อุบลรำชธำนี หัวหน้ำส่วนรำชกำร หัวหน้ำหน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ                           

และนำยอ ำเภอ ประจ ำเดือน มกรำคม 2564 
ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดอุบลรำชธำนี
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เมื่อวันท่ี 27 มกรำคม 2564 นำงลฎำภำ นีระมนต์ ผู้เชี่ยวชำญ รักษำกำรในต ำแหน่ง 
ผู้อ ำนวยกำร ส ำนักงำน คปภ.จังหวัดอุบลรำชธำนี ร่วมประชุมคณะกรรมกำรจังหวัด

อุบลรำชธำนี หัวหน้ำส่วนรำชกำร หัวหน้ำหน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ และนำยอ ำเภอ 
ประจ ำเดือน มกรำคม 2564 ณ ศำลำกลำงช้ัน 4 ศำลำกลำงจังหวัดอุบลรำชธำนี



กิจกรรมอื่นๆ ประชุมคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำ ค่ำตอบแทนผู้เสียหำยในคดีอำญำ 
ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดอุบลรำชธำนี
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วันที่ 28 มกรำคม 2564 เวลำ 09.30 นำงลฎำภำ นีระมนต์ ผู้เชี่ยวชำญ รักษำกำร
ในต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน คปภ.จังหวัดอุบลรำชธำนี เข้ำร่วมประชุม

คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนผู้เสียหำยในคดีอำญำ โดยมี 
นำยวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอุบลรำชธำนี เป็นประธำนกำรประชุม 

ณ ห้องประชุมยุติธรรมจังหวัด ชั้น 4 ศำลำกลำงจังหวัดอุบลรำชธำนี


