
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 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 - 12.00 น. นางอโนมา อินทรีย์ ผู้เชี่ยวชาญ รักษาการในต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดยโสธร พร้อมด้วยนายนัฐวุฒิ มาศเกษม นักวิชาการประกันภัย  ลงพื้นที่
ภูมิล าเนาผู้ประสบภัย ณ เขตพื้นที่ต าบลหนองหิน อ าเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
ประกอบการพิจารณาการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535



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 5 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. นางอโนมา อินทรีย์ ผู้เชี่ยวชาญ รักษาการในต าแหน่ง
ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดยโสธร พร้อมด้วยนางสาวมาลินี ศิลาคุปต์ เจ้าหน้าที่อาวุโส เข้าร่วมประชุม
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณประจ าปี 2565 ผ่านระบบ Online0Microsoft0Team
เพื่อรับทราบแนวทางในการจัดท างบประมาณประจ าปี 2565 ให้เป็นมาตรฐานของส านักงาน คปภ.                  
โดยมีนางสาวลัดดา กุลวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ รักษาการในต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มงบประมาณและการลงทุน         
เป็นผู้บรรยาย



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 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.00 น. นางอโนมา อินทรีย์ ผู้เชี่ยวชาญ รักษาการในต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดยโสธร ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังมอบน้ าดื่มสนับสนุน      
การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันส าคัญของชาติไทย ประจ าปีงบประมาณ 2564 โดยมีนางสาวเกษมนีย์ 
นาจาน คลังจังหวัดยโสธร 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.

วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางอโนมา อินทรีย์ ผู้เชี่ยวชาญ รักษาการในต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดยโสธร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส านักงาน คปภ . จังหวัดยโสธร                  
เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดยร่วมกันทั้งหน่วยงานภาครัฐ 
รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ท าความสะอาดปรับภูมิทัศน์ โดยมี นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร           
เป็นประธาน ณ บริเวณวัดป่าอัมพวัน 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.

วันที่ 12 - 13 กรกฎาคม 2564 นางอโนมา อินทรีย์ ผู้เชี่ยวชาญ รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงาน               
คปภ. จังหวัดยโสธร ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานประจ าปี 2564 ประจ าส านักงาน 
คปภ.ภาค 5 (อุบลราชธานี) โดยตรวจติดตามการปฏิบัติงานของส านักงาน คปภ . จังหวัดอ านาจเจริญ                 
เพื่อติดตามการปฏิบัติงานของส านักงาน คปภ.จังหวัดภายในภาค ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง           
และหนังสือสั่งการ โดยมีนางพรพยงค์ บัวศรี ผู้อ านวยการ ส านักงาน คปภ.ภาค 5 (อุบลราชธานี) เป็นประธาน     
ณ ส านักงาน คปภ. จังหวัดอ านาจเจริญ อ าเภอเมือง 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.

วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. นางอโนมา อินทรีย์ ผู้เชี่ยวชาญ รักษาการในต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดยโสธร ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน ในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ              
ว่าด้วยการขับเคลื่อนกลไกจัดการความปลอดภัยทางถนน จากจังหวัดสู่อ าเภอและต าบล พ .ศ.2564-2565            
ตามนโยบายต าบลขับขี่ปลอดภัย เพื่อยกระดับความปลอดภัยทางถนนของจังหวัด และเพื่อสร้างประเทศไทยให้เป็น 
เมืองปลอดภัย Safety0Thailand0โดยมีนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีลงนาม           
ณ ห้องประชุมมณีนพเก้า 1 โรงแรมเดอะกรีนปาร์คแกรนด์ 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.

วันที่ 14 - 15 กรกฎาคม 2564 นางอโนมา อินทรีย์ ผู้เชี่ยวชาญ รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงาน               
คปภ. จังหวัดยโสธร ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานประจ าปี 2564 ประจ าส านักงาน 
คปภ.ภาค 5 (อุบลราชธานี) โดยตรวจติดตามการปฏิบัติงานของส านักงาน คปภ . จังหวัดอุบลราชธานี                 
เพื่อติดตามการปฏิบัติงานของส 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. จังหวัดอุบลราชธานี อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี



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 - 17 กรกฎาคม 2564 นางอโนมา อินทรีย์ ผู้เชี่ยวชาญ รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงาน               
คปภ. จังหวัดยโสธร ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานประจ าปี 2564 ประจ าส านักงาน 
คปภ.ภาค 5 (อุบลราชธานี) โดยตรวจติดตามการปฏิบัติงานของส านักงาน คปภ.ภาค 5 (อุบลราชธานี)                 
เพื่อติดตามการปฏิบัติงานของส านักงาน คปภ.จังหวัดภายในภาค ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง           
และหนังสือสั่ งการ โดยมีนางพรพยงค์  บัวศรี  ผู้อ านวยการ ส านักงาน คปภ .ภาค 5 (อุบลราชธานี )                               
เป็นประธาน ณ ส านักงาน คปภ. ภาค 5 (อุบลราชธานี) อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี



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 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางอโนมา อินทรีย์ ผู้เชี่ยวชาญ รักษาการในต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดยโสธร พร้อมด้วย นางสาวมาลินี ศิลาคุปต์ เจ้าหน้าที่อาวุโส เข้าร่วมประชุม
เพื่อรับฟัง เรื่อง ระเบียบส านักงาน คปภ. ว่าด้วยการรับและพิจารณาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการประกันภัย 
พ.ศ.2564 ผ่านระบบ Microsoft0Teams เพื่อทบทวนแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับและพิจารณาข้อร้องเรียน       
ให้ถูกต้องและเป็นไปตามติดตามระเบียบส านักงาน คปภ. ว่าด้วยการรับและพิจารณาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ            
การประกันภัย พ.ศ.2564 โดยมี นายชนะพล มหาวงษ์ รองเลขาธิการ ด้านกฎหมาย คดี และคุ้มครองสิทธิ
ประโยชน์ เป็นประธานในการในการประชุม



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 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. นางอโนมา อินทรีย์ ผู้เชี่ยวชาญ รักษาการในต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดยโสธร พร้อมด้วย นางสาวมาลินี ศิลาคุปต์ เจ้าหน้าที่อาวุโส เข้าร่วมสัมนา
ออนไลน์ในหัวข้อ “Intelligent Insurance Forum” ผ่านระบบ Microsoft0Teams เพื่อน าเทคโนโลยี
นวัตกรรมมาใช้ในการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล และการพัฒนาข้อมูลอัจฉริยะ ส าหรับอุตสาหกรรมประกันภัย               
ทั่วโลก โดยมี คณะวิทยากรชั้นน าจากบริษัท Microsoft เป็นผู้บรรยายให้ความรู้



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 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 - 12.00 น. นางอโนมา อินทรีย์ ผู้เชี่ยวชาญ รักษาการ            
ในต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดยโสธร พร้อมด้วย นางสาวมาลินี ศิลาคุปต์ เจ้าหน้าที่อาวุโส           
เข้าร่วมการอบรมสรุปผลการศึกษาแนวโน้มและปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อทิศทางยุทธศาสตร์การด าเนินงานของ
ส านักงาน คปภ. และธุรกิจประกันภัยไทย ผ่านระบบ Microsoft0Teams เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ                 
พร้อมทั้งสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดท าแผนการด าเนินงานของสายงาน /ฝ่าย ประจ าปี 2565                
โดยมีคณะวิทยากรจาก บริษัทอีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเชส จ ากัด เป็นผู้บรรยายให้ความรู้



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 21 กรกฎาคม 2564 นางอโนมา อินทรีย์ ผู้เชี่ยวชาญ รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงาน 
คปภ. จังหวัดยโสธร พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ส านักงาน คปภ. จังหวัดยโสธร จัดอบรม โครงการอาสาสมัครประกันภัย
ประจ าปี 2564 ให้แก่ ผู้น าชุมชน อสม. ประชาชนทั่วไป จ านวน 10 คน หัวข้อบรรยาย บทบาทหน้าที่            
ของส านักงาน คปภ. หลักการประกันภัย บทบาทหน้าที่อาสาสมัครประกันภัย ไมโครอินชัวรันส์ การประกันภัย 
พ.ร.บ. และกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ โดยจัดขึ้น ณ ห้องไพลิน โรงแรม เจ.พี. เอ็มเมอรัลด์ 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 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 - 10.00 น. นางอโนมา อินทรีย์ ผู้ เชี่ยวชาญ รักษาการ            
ในต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดยโสธร เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือ               
ประจ าจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 7/2564 ตาม พ.ร.บ.กองทุนยุติธรรม พ.ศ.2558 โดยมี นายสมเพชร สร้อยสระคู 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสีทอง ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
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 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 - 11.00 น. นางอโนมา อินทรีย์ ผู้ เชี่ยวชาญ รักษาการ            
ในต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดยโสธร เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา ครั้งที่ 7/2564 ตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหาย 
และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 โดยมี นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสีทอง ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร 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.

วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564  นางอโนมา อินทรีย์ ผู้เชี่ยวชาญ รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการ
ส านักงาน คปภ. จังหวัดยโสธร พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ส านักงาน คปภ. จังหวัดยโสธร จัดโครงการสร้างความ
ตระหนักและเข้าถึงการประกันภัยของประชาชน ประจ าปี 2564 ให้แก่ ผู้น าชุมชน อสม. ประชาชนทั่วไป 
จ านวน 50 คน เพื่อประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของส านักงาน 
คปภ. กฎหมายและหลักการประกันภัย ไมโครอินชัวรันส์ การท าประกันภัย พ.ร.บ. และกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 
โดยจัดขึ้น ณ หอประชุมอ าเภอเลิงนกทา อ าเภอเลิงนกทา 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 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางอโนมา อินทรีย์ ผู้เชี่ยวชาญ รักษาการในต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดยโสธร ร่วมกับ คบจ. ส่วนราชการ หน่วยงาน และภาคเอกชน มอบน้ าดื่ม
ส าหรับให้บริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนผู้รับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) โดยมีนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานกิจกรรม ณ หอประชุมที่ว่าการ           
อ าเภอเมืองยโสธร 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 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น. นางอโนมา อินทรีย์ ผู้เชี่ยวชาญ รักษาการในต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดยโสธร พร้อมด้วย นางสาวมาลินี ศิลาคุปต์ เจ้าหน้าที่อาวุโส เข้าร่วมประชุม
ปัญหาและอุปสรรคการไล่เบี้ยเรียกคืนค่าเสียหายเบื้องต้น ผ่านระบบ Microsoft0Teams เพื่อเป็นแนวทาง         
การป้องกันและแก้ไขปรับปรุงในการปฏิบัติงานของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ให้ด าเนินงานได้อย่าง                       
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น



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 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. นางอโนมา อินทรีย์ ผู้เชี่ยวชาญ รักษาการในต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ . จั งหวัดยโสธร เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังจังหวัดยโสธร                         
(คบจ.) ผ่าน VDO Conferrence ระบบ ZOOM Meeting เพื่อเป็นการบูรณาการท างาน และหารือแนวทาง     
การขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงการคลังสู่ภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนางสาวเกษมนีย์ นาจาน          
คลังจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมดอกแก้ว ส านักงานคลังจังหวัดยโสธร ศาลากลาง
จังหวัดยโสธร ชั้น 1 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.

วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.30 - 12.00 น. นางอโนมา อินทรีย์ ผู้เชี่ยวชาญ รักษาการ            
ในต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดยโสธร เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการ                        
ความปลอดภัยทางถนนจังหวัด ด้านการบังคับใช้กฎหมาย จังหวัดยโสธร ผ่านระบบ Application0Zoom 
Meeting เพื่อหารือแนวทางและบูรณาการ การท างานในการป้องกันและลดอุบัติ เหตุทางถนน โดยมี                        
พ.ต.อ.สานิตย์ ไชยสถิตย์ รองผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุม



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.

วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น. นางอโนมา อินทรีย์ ผู้เชี่ยวชาญ รักษาการ            
ในต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดยโสธร เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conferrence
โดยมี ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย                    
เป็นประธานการประชุม เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในส่วน
ภูมิภาค ครั้งท่ี 6/2564 ผ่านระบบ Microsoft Teams


