
ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ส านักงาน คปภ. จังหวัดยโสธร

“คปภ. คุ้มครองผู้ท าประกันภัย ประกันภัยคุ้มครองคุณ”
๒๒๔/๒ หมู่ ๓ ถนนแจ้งสนิท ต าบลส าราญ 

อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
โทร. ๐ ๔๕๗1 1685  โทรสาร 0 4571 4068

คปภ.

วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น. นางอโนมา อินทรีย์ ผู้เชี่ยวชาญ รักษาการในต าแหน่ง
ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดยโสธร พร้อมด้วยนางสาวมาลินี ศิลาคุปต์ เจ้าหน้าที่อาวุโส เข้าร่วมอบรม
การสร้างความตระหนักด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการปฏิบัติตามนโนบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ส าหรับคณะท างานหรือเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง รุ่นที่  2 ผ่านระบบ Online0Microsoft0Team เพื่อสร้าง         
ความตระหนักด้วยความม่ันคงปลอดภัย ให้แก่บุคลากรของส านักงาน คปภ. ให้ได้รับทราบและมีความเข้าใจ
เกี่ยวกับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Information Management0Systen) 
ตามมาตรฐานสากล ISO27701 ณ ส านักงาน คปภ. จังหวัดยโสธร 



ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ส านักงาน คปภ. จังหวัดยโสธร

“คปภ. คุ้มครองผู้ท าประกันภัย ประกันภัยคุ้มครองคุณ”
๒๒๔/๒ หมู่ ๓ ถนนแจ้งสนิท ต าบลส าราญ 

อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
โทร. ๐ ๔๕๗1 1685  โทรสาร 0 4571 4068

คปภ.

ส านักงาน คปภ. จังหวัดยโสธร ด าเนินการจัดท ากิจกรรม 5 ส (สะสาง สะดวก สะอาด สร้างนิสัย                    
สุขลักษณ) ตามมาตรฐานของคณะท างานการจัดเก็บเอกสารตามมาตรฐาน 5 ส ของส านักงาน คปภ.
ณ ส านักงาน คปภ. จังหวัดยโสธร



ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ส านักงาน คปภ. จังหวัดยโสธร

“คปภ. คุ้มครองผู้ท าประกันภัย ประกันภัยคุ้มครองคุณ”
๒๒๔/๒ หมู่ ๓ ถนนแจ้งสนิท ต าบลส าราญ 

อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
โทร. ๐ ๔๕๗1 1685  โทรสาร 0 4571 4068

คปภ.

วันศุกร์ที่  4 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. นางอโนมา อินทรีย์ ผู้ เชี่ยวชาญ รักษาการในต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดยโสธร ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา กิจกรรมจิตอาสาบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ "มีแล้วแบ่งปัน" โดยร่วมกับ
คบจ. ส่วนราชการ หน่วยงาน และภาคเอกชน มอบน  าดื่มส าหรับให้บริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชน
ผู้รับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการ
จังหวัดยโสธร เป็นประธานกิจกรรม ณ อาคาร OTOP0สวนสาธารณะพญาแถน ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองยโสธร 
จังหวัดยโสธร



ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ส านักงาน คปภ. จังหวัดยโสธร

“คปภ. คุ้มครองผู้ท าประกันภัย ประกันภัยคุ้มครองคุณ”
๒๒๔/๒ หมู่ ๓ ถนนแจ้งสนิท ต าบลส าราญ 

อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
โทร. ๐ ๔๕๗1 1685  โทรสาร 0 4571 4068

คปภ.

วันศุกร์ที่  4 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 น. นางอโนมา อินทรีย์ ผู้ เชี่ยวชาญ รักษาการในต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดยโสธร ร่วมกับคณะผู้บริการการคลังประจ าจังหวัดยโสธร (คบจ.ยโสธร) 
มอบน  าดื่มส าหรับสนับสนุนกิจกรรมขุดลอกผักตบชวา เพื่อปรับภูมิทัศน์บริเวณล าน  าทวนและบริเวณโดยรอบ                  
ให้เกิดความสะอาดและสวยงาม โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการ
รับมอบ ณ ส านักงานคลังจังหวัดยโสธร



ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ส านักงาน คปภ. จังหวัดยโสธร

“คปภ. คุ้มครองผู้ท าประกันภัย ประกันภัยคุ้มครองคุณ”
๒๒๔/๒ หมู่ ๓ ถนนแจ้งสนิท ต าบลส าราญ 

อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
โทร. ๐ ๔๕๗1 1685  โทรสาร 0 4571 4068

คปภ.

วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 นางสาวมาลินี ศิลาคุปต์ เจ้าหน้าที่อาวุโส เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด าเนินการ
ขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (พัสดุครุภัณฑ์ช ารุด) เพื่อด าเนินการจ าหน่ายครุภัณฑ์ที่ช ารุด เสื่อมสภาพ และ               
หมดความจ าเป็นในการใช้งานของส านักงาน คปภ. จังหวัดอ านาจเจริญ ณ ส านักงาน คปภ. จังหวัดอ านาจเจริญ



ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ส านักงาน คปภ. จังหวัดยโสธร

“คปภ. คุ้มครองผู้ท าประกันภัย ประกันภัยคุ้มครองคุณ”
๒๒๔/๒ หมู่ ๓ ถนนแจ้งสนิท ต าบลส าราญ 

อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
โทร. ๐ ๔๕๗1 1685  โทรสาร 0 4571 4068

คปภ.

วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 นางอโนมา อินทรีย์ ผู้เชี่ยวชาญ รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงาน 
คปภ. จังหวัดยโสธร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส านักงาน คปภ. จังหวัดยโสธร เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน โควิด - 19
เพื่อเป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด - 19) ณ อาคารโอทอป 
สวนสาธารณะพญาแถน อ าเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร



ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ส านักงาน คปภ. จังหวัดยโสธร

“คปภ. คุ้มครองผู้ท าประกันภัย ประกันภัยคุ้มครองคุณ”
๒๒๔/๒ หมู่ ๓ ถนนแจ้งสนิท ต าบลส าราญ 

อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
โทร. ๐ ๔๕๗1 1685  โทรสาร 0 4571 4068

คปภ.

วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 - 12.00 น. นางอโนมา อินทรีย์ ผู้เชี่ยวชาญ รักษาการในต าแหน่ง
ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดยโสธร เข้าร่วมประชุมผ่าน Microsoft Teams เกี่ยวกับสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรน่า 2019 ในส่วนภูมิภาค ครั งที่ 3/2564 โดยมี ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ 
เลขาธิการ คปภ. เป็นประธานการประชุม และมอบนโยบายการปฏิบัติงานช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-19 มาตรการบรรเทาผลกระทบส าหรับลูกหนี ค่าเสียหายเบื องต้นกองทุนแทนผู้ประสบภัย                   
และ SMARTOIC ณ ส านักงาน คปภ.จังหวัดยโสธร



ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ส านักงาน คปภ. จังหวัดยโสธร

“คปภ. คุ้มครองผู้ท าประกันภัย ประกันภัยคุ้มครองคุณ”
๒๒๔/๒ หมู่ ๓ ถนนแจ้งสนิท ต าบลส าราญ 

อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
โทร. ๐ ๔๕๗1 1685  โทรสาร 0 4571 4068

คปภ.

วันที่ 14 - 15 มิถุนายน 2564 นางอโนมา อินทรีย์ ผู้เชี่ยวชาญ รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงาน 
คปภ. จังหวัดยโสธร ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานประจ าปี 2564 เพื่อติดตามการ
ปฏิบัติงานของส านักงาน คปภ. จังหวัดในสังกัด คปภ. ภาค 5 (อุบลราชธานี) ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ 
ค าสั่งและหนังสือสั่งการ โดยมีนางพรพยงค์ บัวศรี ผู้อ านวยการภาค ส านักงาน คปภ .ภาค 5 (อุบลราชธานี)                   
เป็นประธาน ณ ส านักงาน คปภ. จังหวัดร้อยเอ็ด อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด



ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ส านักงาน คปภ. จังหวัดยโสธร

“คปภ. คุ้มครองผู้ท าประกันภัย ประกันภัยคุ้มครองคุณ”
๒๒๔/๒ หมู่ ๓ ถนนแจ้งสนิท ต าบลส าราญ 

อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
โทร. ๐ ๔๕๗1 1685  โทรสาร 0 4571 4068

คปภ.

วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวมาลินี ศิลาคุปต์ เจ้าหน้าที่อาวุโส ได้รับมอบหมายจาก
นางอโนมา อินทรีย์  ผู้ เชี่ยวชาญ รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ . จังหวัดยโสธร                
เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังจังหวัดยโสธร(คบจ.) ครั งที่ 5/2564 เพื่อเป็นการบูรณาการท างาน        
และหารือแนวทางการขับเคลื่ อนนโยบายของกระทรวงการคลังสู่ภู มิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ                         
พร้อมร่วมแสดงความยินดี กับ นายสุธา บรรดานึก ประธานหอการค้าจังหวัดยโสธร ในโอกาสเข้ารับต าแหน่ง       
รองนายกเทศมนตรีเมืองยโสธร โดยมี นางสาวเกษมนีย์ นาจาน คลังจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุม         
ณ ห้องประชุมดอกแก้ว ส านักงานคลังจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร อ าเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร



ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ส านักงาน คปภ. จังหวัดยโสธร

“คปภ. คุ้มครองผู้ท าประกันภัย ประกันภัยคุ้มครองคุณ”
๒๒๔/๒ หมู่ ๓ ถนนแจ้งสนิท ต าบลส าราญ 

อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
โทร. ๐ ๔๕๗1 1685  โทรสาร 0 4571 4068

คปภ.

วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. นางสาวมาลินี ศิลาคุปต์ เจ้าหน้าที่อาวุโส ได้รับมอบหมายจาก
นางอโนมา อินทรีย์  ผู้ เชี่ยวชาญ รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ . จังหวัดยโสธร
เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดยโสธร ครั งที่ 3/2564 เพื่อหารือ
แนวทางและบูรณาการการท างานในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยมี นายสมเพชร สร้อยสระคู        
รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ศาลากลางจังหวัด
ยโสธร อ าเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร



ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ส านักงาน คปภ. จังหวัดยโสธร

“คปภ. คุ้มครองผู้ท าประกันภัย ประกันภัยคุ้มครองคุณ”
๒๒๔/๒ หมู่ ๓ ถนนแจ้งสนิท ต าบลส าราญ 

อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
โทร. ๐ ๔๕๗1 1685  โทรสาร 0 4571 4068

คปภ.

วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 นางอโนมา อินทรีย์ ผู้เชี่ยวชาญ รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงาน 
คปภ. จังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นางสาวมาลินี ศิลาคุปต์ เจ้าหน้าที่อาวุโส ร่วมกับ คบจ.ยโสธร มอบเครื่องดื่ม
ส าหรับสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่คณะท างาน แก้ไขปัญหาวัชพืช สิ่งปฎิกูล และผักตบชวาในล าน  าทวน                    
โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการรับมอบ ณ ส านักงานคลังจังหวัดยโสธร



ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ส านักงาน คปภ. จังหวัดยโสธร

“คปภ. คุ้มครองผู้ท าประกันภัย ประกันภัยคุ้มครองคุณ”
๒๒๔/๒ หมู่ ๓ ถนนแจ้งสนิท ต าบลส าราญ 

อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
โทร. ๐ ๔๕๗1 1685  โทรสาร 0 4571 4068

คปภ.

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 นางอโนมา อินทรีย์ ผู้เชี่ยวชาญ รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงาน               
คปภ. จังหวัดยโสธร ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานประจ าปี 2564 ประจ าส านักงาน 
คปภ.ภาค 5 (อุบลราชธานี) โดยตรวจติดตามการปฏิบัติงานของส านักงาน คปภ. จังหวัดสุรินทร์ เพื่อติดตาม      
การปฏิบัติงานของส านักงาน คปภ.จังหวัดภายใต้ภาค ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง           
และหนังสือสั่งการ โดยมี นางพรพยงค์ บัวศรี ผู้อ านวยการ ส านักงาน คปภ.ภาค 5 (อุบลราชธานี) เป็นประธาน
คณะกรรมการการ ณ ส านักงาน คปภ. จังหวัดสุรินทร์ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์



ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ส านักงาน คปภ. จังหวัดยโสธร

“คปภ. คุ้มครองผู้ท าประกันภัย ประกันภัยคุ้มครองคุณ”
๒๒๔/๒ หมู่ ๓ ถนนแจ้งสนิท ต าบลส าราญ 

อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
โทร. ๐ ๔๕๗1 1685  โทรสาร 0 4571 4068

คปภ.

วันที่ 17 - 18 มิถุนายน 2564 นางอโนมา อินทรีย์ ผู้เชี่ยวชาญ รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงาน               
คปภ. จังหวัดยโสธร ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานประจ าปี 2564 ประจ าส านักงาน 
คปภ.ภาค 5 (อุบลราชธานี) โดยตรวจติดตามการปฏิบัติงานของส านักงาน คปภ. จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อติดตาม      
การปฏิบัติงานของส านักงาน คปภ.จังหวัดภายใต้ภาค ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง           
และหนังสือสั่งการ โดยมี นางพรพยงค์ บัวศรี ผู้อ านวยการ ส านักงาน คปภ.ภาค 5 (อุบลราชธานี) เป็นประธาน
คณะกรรมการการ ณ ส านักงาน คปภ. จังหวัดศรีสะเกษ อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศีสะเกษ



ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ส านักงาน คปภ. จังหวัดยโสธร

“คปภ. คุ้มครองผู้ท าประกันภัย ประกันภัยคุ้มครองคุณ”
๒๒๔/๒ หมู่ ๓ ถนนแจ้งสนิท ต าบลส าราญ 

อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
โทร. ๐ ๔๕๗1 1685  โทรสาร 0 4571 4068

คปภ.

วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 08.00 น.นางสาวมาลินี ศิลาคุปต์ เจ้าหน้าที่อาวุโส ได้รับมอบหมายจาก
นางอโนมา อินทรีย์ ผู้เชี่ยวชาญ รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดยโสธร เข้าร่วมตรวจ
เยี่ยมหนุนเสริมพลังให้กับด่านชุมชน ของเขตพื นที่อ าเภอเมืองยโสธร เพื่อเป็นการชื่นชมและ ให้ก าลังใจ             
แกผู่้ปฏิบัติงาน ในการพัฒนากลไกการจัดการความปลอดภัยทางถนน ณ ด่านชุมชนต าบลดู่ทุ่ง อ าเภอเมืองยโสธร 
จังหวัดยโสธร โดยมี นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการในตรวจเยี่ยม 



ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ส านักงาน คปภ. จังหวัดยโสธร

“คปภ. คุ้มครองผู้ท าประกันภัย ประกันภัยคุ้มครองคุณ”
๒๒๔/๒ หมู่ ๓ ถนนแจ้งสนิท ต าบลส าราญ 

อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
โทร. ๐ ๔๕๗1 1685  โทรสาร 0 4571 4068

คปภ.

วันที่ 21 - 23 มิถุนายน 2564 นางอโนมา อินทรีย์ ผู้เชี่ยวชาญ รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงาน               
คปภ. จังหวัดยโสธร ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานประจ าปี 2564 ประจ าส านักงาน 
คปภ.ภาค 5 (อุบลราชธานี) โดยตรวจติดตามการปฏิบัติงานของส านักงาน คปภ. จังหวัดมุกดาหาร เพื่อติดตาม      
การปฏิบัติงานของส านักงาน คปภ.จังหวัดภายใต้ภาค ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง           
และหนังสือสั่งการ โดยมี นางพรพยงค์ บัวศรี ผู้อ านวยการ ส านักงาน คปภ.ภาค 5 (อุบลราชธานี) เป็นประธาน
คณะกรรมการการ ณ ส านักงาน คปภ. จังหวัดมุกดาหาร อ าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร



ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ส านักงาน คปภ. จังหวัดยโสธร

“คปภ. คุ้มครองผู้ท าประกันภัย ประกันภัยคุ้มครองคุณ”
๒๒๔/๒ หมู่ ๓ ถนนแจ้งสนิท ต าบลส าราญ 

อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
โทร. ๐ ๔๕๗1 1685  โทรสาร 0 4571 4068

คปภ.

วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 - 16.00 น.นางสาวมาลินี ศิลาคุปต์ เจ้าหน้าที่อาวุโส             
ได้รับมอบหมายจากนางอโนมา อินทรีย์ ผู้เชี่ยวชาญ รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ .            
จังหวัดยโสธร เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัดยโสธร ครั งที่ 6/2564           
ตาม พ.ร.บ.กองทุนยุติธรรม พ.ศ.2558 และประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้ เสียหาย                   
และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา ครั งที่ 6/2564 ตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้ เสียหาย                 
และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544  โดยมี นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมหมอนขิด ศาลากลางจังหวัดยโสธร อ าเภอเมืองยโสธร 
จังหวัดยโสธร



ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ส านักงาน คปภ. จังหวัดยโสธร

“คปภ. คุ้มครองผู้ท าประกันภัย ประกันภัยคุ้มครองคุณ”
๒๒๔/๒ หมู่ ๓ ถนนแจ้งสนิท ต าบลส าราญ 

อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
โทร. ๐ ๔๕๗1 1685  โทรสาร 0 4571 4068

คปภ.

วันที่ 24 - 25 มิถุนายน 2564 นางอโนมา อินทรีย์ ผู้เชี่ยวชาญ รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงาน               
คปภ. จังหวัดยโสธร ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานประจ าปี 2564 ประจ าส านักงาน 
คปภ.ภาค 5 (อุบลราชธานี) โดยตรวจติดตามการปฏิบัติงานของส านักงาน คปภ. จังหวัดยโสธร เพื่อติดตาม      
การปฏิบัติงานของส านักงาน คปภ.จังหวัดภายใต้ภาค ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง           
และหนังสือสั่งการ โดยมี นางพรพยงค์ บัวศรี ผู้อ านวยการ ส านักงาน คปภ.ภาค 5 (อุบลราชธานี) เป็นประธาน
คณะกรรมการการ ณ ส านักงาน คปภ. จังหวัดยโสธร อ าเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร



ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ส านักงาน คปภ. จังหวัดยโสธร

“คปภ. คุ้มครองผู้ท าประกันภัย ประกันภัยคุ้มครองคุณ”
๒๒๔/๒ หมู่ ๓ ถนนแจ้งสนิท ต าบลส าราญ 

อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
โทร. ๐ ๔๕๗1 1685  โทรสาร 0 4571 4068

คปภ.

วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 นางอโนมา อินทรีย์ ผู้เชี่ยวชาญ รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงาน               
คปภ. จังหวัดยโสธร พร้อมเจ้าหน้าที่ประจ าส านักงาน คปภ. จังหวัดยโสธร เข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบ                
การจ่ายค่าเสียหายเบื องต้น ผ่านระบบ Microsoft0Teams เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานการพิจารณาค่าเสียหาย
เบื องต้นแบบครบวงจร ณ ส านักงาน คปภ. จังหวัดยโสธร อ าเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร



ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ส านักงาน คปภ. จังหวัดยโสธร

“คปภ. คุ้มครองผู้ท าประกันภัย ประกันภัยคุ้มครองคุณ”
๒๒๔/๒ หมู่ ๓ ถนนแจ้งสนิท ต าบลส าราญ 

อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
โทร. ๐ ๔๕๗1 1685  โทรสาร 0 4571 4068

คปภ.

วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 9.30 น. นางอโนมา อินทรีย์ ผู้ เชี่ยวชาญ รักษาการในต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดยโสธร เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์อ านวยการความปลอดภัย           
ทางถนนจังหวัดยโสธร เพื่อหารือแนวทางและบูรณาการการท างานในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน     
โดยมี นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมส านักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร อ าเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 



ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ส านักงาน คปภ. จังหวัดยโสธร

“คปภ. คุ้มครองผู้ท าประกันภัย ประกันภัยคุ้มครองคุณ”
๒๒๔/๒ หมู่ ๓ ถนนแจ้งสนิท ต าบลส าราญ 

อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
โทร. ๐ ๔๕๗1 1685  โทรสาร 0 4571 4068

คปภ.

วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 16.30 น. นางอโนมา อินทรีย์ ผู้เชี่ยวชาญ รักษาการในต าแหน่ง 
ผู้ อ านวยการส านักงาน คปภ . จั งหวัดยโสธร เข้าร่วมตรวจเยี่ ยมหนุน เสริมพลั งให้กับด่ านชุมชน                         
ของเขตพื นที่อ าเภอกุดชุม เพื่อเป็นการชื่นชมและให้ก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน ในการพัฒนากลไกการจัดการ         
ความปลอดภัยทางถนน ณ ด่านชุมชนต าบลก าแมด อ าเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โดยมี นายสมเพชร สร้อยสระคู 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการในตรวจเยี่ยม 



ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ส านักงาน คปภ. จังหวัดยโสธร

“คปภ. คุ้มครองผู้ท าประกันภัย ประกันภัยคุ้มครองคุณ”
๒๒๔/๒ หมู่ ๓ ถนนแจ้งสนิท ต าบลส าราญ 

อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
โทร. ๐ ๔๕๗1 1685  โทรสาร 0 4571 4068

วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 นางอโนมา อินทรีย์ ผู้เชี่ยวชาญ รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงาน 
คปภ. จังหวัดยโสธร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส านักงาน คปภ. จังหวัดยโสธร เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน โควิด – 19 
(เข็มที่ 2)0เพื่อเป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด - 19) ณ อาคารโอทอป
สวนสาธารณะพญาแถน อ าเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร



ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ส านักงาน คปภ. จังหวัดยโสธร

“คปภ. คุ้มครองผู้ท าประกันภัย ประกันภัยคุ้มครองคุณ”
๒๒๔/๒ หมู่ ๓ ถนนแจ้งสนิท ต าบลส าราญ 

อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
โทร. ๐ ๔๕๗1 1685  โทรสาร 0 4571 4068

คปภ.

วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. นางอโนมา อินทรีย์ ผู้เชี่ยวชาญ รักษาการในต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ . จังหวัดยโสธร เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (VDO0Conterrence) ระบบ Cisco0Webex0Meetings เพื่อติดตาม
ภารกิจและผลการด าเนินงานตามมาตรการ/แผนงาน/โครงการส าคัญที่ได้รับมอบหมายของส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานในก ากับในสังกัดกระทรวงการคลัง ในพื นที่เขตตรวจราชการที่ 14 กลุ่มจังหวัด       
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ท้องที่จังหวัดยโสธร โดยมีนายปิยกร อภิบาลศรี  ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมตรวจราชการ



ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ส านักงาน คปภ. จังหวัดยโสธร

“คปภ. คุ้มครองผู้ท าประกันภัย ประกันภัยคุ้มครองคุณ”
๒๒๔/๒ หมู่ ๓ ถนนแจ้งสนิท ต าบลส าราญ 

อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
โทร. ๐ ๔๕๗1 1685  โทรสาร 0 4571 4068

คปภ.

วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. นางอโนมา อินทรีย์ ผู้ เชี่ยวชาญ รักษาการในต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดยโสธร เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด          
และนายอ าเภอ จังหวัดยโสธร ประจ าเดือนมิถุนายน 2564 เพื่อหารือและบูรณาการร่วมกับส่วนราชการ          
ในจังหวัดยโสธร ในการรับใช้ประชาชนตามกรอบและภารกิจของแต่ละหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี 
นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์               
ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชั น 3 ศาลากลางจังหวัดยโสธร



ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ส านักงาน คปภ. จังหวัดยโสธร

“คปภ. คุ้มครองผู้ท าประกันภัย ประกันภัยคุ้มครองคุณ”
๒๒๔/๒ หมู่ ๓ ถนนแจ้งสนิท ต าบลส าราญ 

อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
โทร. ๐ ๔๕๗1 1685  โทรสาร 0 4571 4068

คปภ.

วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. นางอโนมา อินทรีย์ ผู้ เชี่ยวชาญ รักษาการในต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดยโสธร เข้าร่วม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความม่ันคง               
และความสงบเรียบร้อยจังหวัดยโสธร ประจ าเดือน มิถุนายน 2564  เพื่อบูรณาการในการป้องกันรักษา        
ความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัยพ์สินของประชาชน โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู          
รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ชั น 3 ศาลากลาง
จังหวัดยโสธร อ าเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร


