
ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ส านักงาน คปภ. จังหวัดยโสธร

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

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

คปภ.

วันที่ 1 - 2 พฤศจิกายน 2564 นางอโนมา อินทรีย์ ผู้เช่ียวชาญ รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงาน 
คปภ. จังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นางสาวมาลินี ศิลาคุปต์ เจ้าหน้าที่อาวุโส เข้าร่วมการอบรมโครงการ
เสริมสร้างความรู้เพื่อเพิ่มทักษะและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรสายส่งเสริมและประกันภัยภูมิภาค 
ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom Meeting โดยมี ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการก ากับ                  
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เป็นประธานการอบรม ณ ส านักงาน คปภ. จังหวัดยโสธร



ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ส านักงาน คปภ. จังหวัดยโสธร

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

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

คปภ.

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564 15.00 – 17.00 น. นางอโนมา อินทรีย์ ผู้เชี่ยวชาญ รักษาการในต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดยโสธร เข้าร่วมประชุม “ การชี้แจงท าความเข้าใจเก่ียวกับการให้ค าปรึกษา 
แนะน าและการยื่นค าขอรับช าระหนี้ของเจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัยของบริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จ ากัด 
(มหาชน) รวมทั้ง เจ้าหนี้ รายอื่นๆ0” ผ่านระบบ Microsoft0Teams เพื่อ เป็นแนวทางในการปฏิบั ติ                    
ที่ถูกต้องตรงกัน ในการให้ความช่วยเหลือผู้ ถูกกระทบสิทธิ โดยมี นายชนะพล มหาวงษ์ รองเลขาธิการ               
ด้านกฎหมาย คดี และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ เป็นประธานการประชุม ณ ส านักงาน คปภ. จังหวัดยโสธร



ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ส านักงาน คปภ. จังหวัดยโสธร

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

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

วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 09.00 - 12.00 น. นางอโนมา อินทรีย์ ผู้เชี่ยวชาญ รักษาการในต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดยโสธร เข้าร่วมประชุมเพื่อสื่อสารแผนยุทธศาสตร์กองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย (ระยะกลาง 3 ปี พ.ศ. 2565-2567) และแผนการปฏิบัติงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ประจ าปี 
2565 ผ่านระบบ Microsoft0Teams เพื่อให้การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย                  
บรรลุผลสัมฤทธิ์สูงสุด โดยมีดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) เป็นประธานการประชุม ณ ส านักงาน คปภ. จังหวัดยโสธร



ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ส านักงาน คปภ. จังหวัดยโสธร

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

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

วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 09.00 น. นางอโนมา อินทรีย์ ผู้เชี่ยวชาญ รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการ
ส านักงาน คปภ. จังหวัดยโสธร ร่วมมอบช่อดอกไม้พร้อมแสดงความยินดีกับ นายชัยวัฒน์ แสงศรี เนื่องในโอกาส
เข้าด ารงค์ต าแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ณ ศาลากลางจังหวัดยโสธร อ าเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร



ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ส านักงาน คปภ. จังหวัดยโสธร

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

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

วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 14.00 - 15.00 น. นางอโนมา อินทรีย์ ผู้เชี่ยวชาญ รักษาการในต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดยโสธร เข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ                
การจัดความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานพนักงานและลูกจ้าง (KM) ของส านักงาน คปภ.ภาค 5 
(อุบลราชธานี) ผ่านระบบ Microsoft0Teams โดยมี นางพรพยงค์ บัวศรี ผู้อ านวยการ ส านักงาน คปภ.ภาค 5 
(อุบลราชธานี) เป็นประธานการประชุม ณ ส านักงาน คปภ. จังหวัดยโสธร



ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ส านักงาน คปภ. จังหวัดยโสธร

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

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

วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 15.30 - 17.00 น. นางอโนมา อินทรีย์ ผู้เชี่ยวชาญ รักษาการในต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดยโสธร เข้าร่วมประชุมแนวทางการด าเนินงานประกันข้าวนาปี และ 1 ภาค 
1 ผลิตภัณฑ์ ผ่านระบบ Microsoft0Teams เพื่อหารือแนวทางพัฒนาการช่วยเหลือเกษตรกร ด้วยผลิตภัณฑ์
ประกันภัย ที่ให้เกษตรกรได้ประโยชน์สูงสุด ณ ส านักงาน คปภ. จังหวัดยโสธร



ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ส านักงาน คปภ. จังหวัดยโสธร

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

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

คปภ.

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นางอโนมา อินทรีย์ ผู้เชี่ยวชาญ รักษาการในต าแหน่ง 
ผู้ อ านวยการส านั ก งาน  คปภ .  จั งห วัดยโสธร เข้ า ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ ปฏิบั ติกา ร                        
ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ท า ง ถ น น จั ง ห วั ด  ด้ า น ก า ร บั ง คั บ ใ ช้ ก ฎ ห ม า ย  จั ง ห วั ด ย โ ส ธ ร  ผ่ า น ร ะ บ บ 
Application0Zoom0Meeting เพื่อหารือแนวทางและบูรณาการการท างานในการป้องกันและลดอุบัติเหตุ       
ทางถนน โดยมี พ.ต.อ.เสวก โพนทัน รองผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุม 
ณ ส านักงาน คปภ.จังหวัดยโสธร 



ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ส านักงาน คปภ. จังหวัดยโสธร

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

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

คปภ.

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 - 12.00 น. นางอโนมา อินทรีย์ ผู้เชี่ยวชาญ รักษาการ               
ในต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดยโสธร เข้าร่วมสัมนา “พัฒนาการการก ากับดูแลพฤติกรรม
ทางการตลาดในการเสนอขาย” ผ่านระบบ Microsoft0Teams เพื่อก ากับดูแลและพัฒนาธุรกิจประกันภัย          
ทางการตลาดในการเสนอขาย และเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค โดยมี ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เป็นประธานในการสัมนา ณ ส านักงาน คปภ. 
จังหวัดยโสธร



ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ส านักงาน คปภ. จังหวัดยโสธร

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

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

คปภ.

วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 - 12.00 น. นางอโนมา อินทรีย์ ผู้เชี่ยวชาญ รักษาการ               
ในต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดยโสธร เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารระดับสูงด้านการประกันภัย 
ประจ าปี 2564 (CEO Insurance Forum 2021) "Navigating the Future of Thai Insurance to cope with
COVID-190and0New0Emerging0Risks" ผ่านระบบ Microsoft0Teams เพื่อหารือด้านการพัฒนาธุรกิจ
อย่างมีประสิทธิภาพและเข้ากับยุคสมัยสังคมปัจจุบัน และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เอาประกันหรือผู้บริโภค         
โดยมี ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
เป็นประธานในการสัมนา ณ ส านักงาน คปภ. จังหวัดยโสธร



ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ส านักงาน คปภ. จังหวัดยโสธร

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

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

คปภ.

วันจจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.30 - 16.30 น. นางอโนมา อินทรีย์ ผู้เชี่ยวชาญ รักษาการ            
ในต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดยโสธร เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือ               
ประจ าจังหวัดยโสธร คร้ังที่ 11/2564 ตาม พ.ร.บ.กองทุนยุติธรรม พ.ศ.2558 โดยมี นายสุวัฒน์ เข็มเพชร        
รองผู้ ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมณ ห้องประชุมปลาส้ม ศาลากลางจังหวัดยโสธร 
อ าเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร



ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ส านักงาน คปภ. จังหวัดยโสธร

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

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

คปภ.

วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.30 - 15.30 น. นางอโนมา อินทรีย์ ผู้เชี่ยวชาญ รักษาการ               
ในต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดยโสธร เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา คร้ังที่ 11/2564 ตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหาย 
และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 โดยมี นายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมปลาส้ม ศาลากลางจังหวัดยโสธร อ าเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร



ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ส านักงาน คปภ. จังหวัดยโสธร

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

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

คปภ.

วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นางอโนมา อินทรีย์ ผู้เช่ียวชาญ รักษาการในต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดยโสธร พร้อมด้วย นางสาวมาลินี ศิลาคุปต์ เจ้าหน้าที่อาวุโส ร่วมกับ
ส านักงาน คปภ. ภาค 5 (อุบลราชธานี) โดย นางสาวเอลิมา ศรีเจริญ ผู้เชี่ยวชาญ แสดงความยินดีและมอบ           
เงินรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด(จังหวัดยโสธร) จ านวน 5,000 บาท และรางวัลชนะเลิศระดับภาค                       
จ านวน 10,000 บาท ให้แก่โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ในการประกวดผลงานโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย 
ประจ าปี 2564 (ประเภทผลงานคลิปวีดีโอสั้น) โดยมี ผู้อ านวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม พร้อมคณะครู         
และตัวแทนนักเรียนที่ได้น าผลงานเข้าประกวด (ทีมกุดชุมวิทยาคมฟิล์ม) ร่วมรับมอบเงินรางวัลพร้อมถ่ายภาพ
เป็นที่ระลึก ณ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม อ าเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร



ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ส านักงาน คปภ. จังหวัดยโสธร

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

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

คปภ.

วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 - 12.00 น. นางอโนมา อินทรีย์ ผู้เชี่ยวชาญ รักษาการ               
ในต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดยโสธร พร้อมด้วย นางสาวมาลินี ศิลาคุปต์ เจ้าหน้าที่อาวุโส 
และนายนัฐวุฒิ มาศเกษม นักวิชาการประกันภัย เข้า ร่วมโครงการ พ.ร.บ. รุกทั่วไทย ส่งรักทั่วไทย                        
อุ่นใจเม่ือมีประกันภัย พ.ร.บ. ผ่านระบบ Zoom เพื่อเป็นการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนเข้าใจ         
และตระหนักถึงความส าคัญในการท าประกันภัย พ.ร.บ. ทั้งยังเป็นหลักประกันในการให้ความช่วยเหลือค่าเสียหาย
เบื้องหรือค่าสินไหมทดแทน กรณีเกิดอุบัติเหตุหรือประสบภัยจากรถ โดยมี ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เป็นประธานในการด าเนินโครงการ ณ ส านักงาน 
คปภ. จังหวัดยโสธร



ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ส านักงาน คปภ. จังหวัดยโสธร

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

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

คปภ.

วันพุธที่ที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นางอโนมา อินทรีย์ ผู้เชี่ยวชาญ รักษาการในต าแหน่ง 
ผู้ อ า น ว ย ก า ร ส า นั ก ง า น  ค ป ภ .  จั ง ห วั ด ย โ ส ธ ร  พ ร้ อ ม ด้ ว ย ค ณ ะ ค รู ที่ ป รึ ก ษ า แ ล ะ นั ก เ รี ย น                              
โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม (ทีมกุดชุมวิทยาคมฟิล์ม) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตัดสินผลงานนักเรียนโครงการ
อัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจ าปี 2564 ระดับประเทศ เพื่อน าเสนอผลงานนักเรียน รูปแบบ คลิปวีดีโอสั้น ผ่าน
ระบบ Microsoft0Teams โดยมี นายชนะพล มหาวงษ์ รองเลขาธิการ คปภ. ด้านกฎหมาย คดี และคุ้มครอง
สิทธิประโยชน์ เป็นประธานเปิดประชุม ณ ส านักงาน คปภ. จังหวัดยโสธร



ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ส านักงาน คปภ. จังหวัดยโสธร

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

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

คปภ.

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.00 น. นางอโนมา อินทรีย์ ผู้เชี่ยวชาญ รักษาการในต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดยโสธร พร้อมด้วย นางสาวมาลินี ศิลาคุปต์ เจ้าหน้าที่อาวุโส ร่วมแสดงความ
ยินดีและมอบเงินรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับจังหวัด(จังหวัดยโสธร) จ านวน 4,000 บาท ให้แก่โรงเรียน
ดงมะไฟพิทยาคม ในการประกวดผลงานโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจ าปี 2564 (ประเภทผลงานเพลง)
โดยมี รองผู้อ านวยการโรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม พร้อมคณะครูและตัวแทนนักเรียนที่ได้น าผลงานเข้าประกวด 
(ทีมดงมะไฟเดอะมิวสิค) ร่วมรับมอบเงินรางวัลพร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณ โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม         
ต าบลดงมะไฟ อ าเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร



ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ส านักงาน คปภ. จังหวัดยโสธร

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

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

คปภ.

วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นางอโนมา อินทรีย์ ผู้เชี่ยวชาญ รักษาการในต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดยโสธร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนแห่งชาติ คร้ังที่ 2/2564 เพื่อรับฟังนโยบายของผู้บริหาร ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ 
(Video0Conferrence) โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม 
ในการนี้ นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมหมอนขิด ช้ัน 2 ศาลากลางจังหวัดยโสธร  



ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ส านักงาน คปภ. จังหวัดยโสธร

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

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

คปภ.

วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. นางอโนมา อินทรีย์ ผู้เชี่ยวชาญ รักษาการในต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดยโสธร เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด          
และนายอ าเภอ จังหวัดยโสธร ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2564 ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อบูรณาการ ร่วมกับ
ส่วนราชการในจังหวัดยโสธร ในการรับใช้ประชาชนตามกรอบและภารกิจของแต่ละหน่วยงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมี นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุม ณ ส านักงาน คปภ.
จังหวัดยโสธร



ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ส านักงาน คปภ. จังหวัดยโสธร

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

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

คปภ.

วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นางอโนมา อินทรีย์ ผู้เชี่ยวชาญ รักษาการในต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นางสาวมาลินี ศิลาคุปต์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
รักษาความม่ันคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดยโสธร ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2564 เพื่อร่วมบูรณาการ         
กับหน่วยงานที่ เก่ียวข้องในการป้องกันรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน            
ของประชาชน โดยมีนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมข้าวหอม
มะลิอินทรีย์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยโสธร อ าเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร



ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ส านักงาน คปภ. จังหวัดยโสธร

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

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

คปภ.

วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นางอโนมา อินทรีย์ ผู้เชี่ยวชาญ รักษาการในต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดยโสธร เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมอบรม
ผู้ประกอบการรถรับ-ส่ง นักเรียนปลอดภัย ในหัวข้อ“ประกันภัยภาคบังคับและภาคสมัครใจ ดีอย่างไร”
ณ โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม อ าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกลไก 
ความร่วมมือในการพัฒนารถโดยสารสาธารณะที่ปลอดภัย เป็นธรรมและสนับสนุนให้เกิดการขยายผลโรงเรียน
ต้นแบบรถรับ-ส่งนักเรียนปลอดภัย โดยบูรณาการร่วมกับคณะท างานรถโดยสารสาธารณะปลอดภัยจังหวัดยโสธร 
และเครือข่ายผู้บริโภคจังหวัดยโสธร



ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ส านักงาน คปภ. จังหวัดยโสธร

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

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

คปภ.

วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 - 16.30 น. นางอโนมา อินทรีย์ ผู้เชี่ยวชาญ รักษาการ              
ในต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดยโสธร พร้อมด้วย นายนัฐวุฒิ มาศเกษม นักวิชาการประกันภัย          
เข้าร่วมรับฟังการประชุม “โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ประจ าปี 2564”        
ผ่านระบบ Microsoft0Teams เพื่อ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และทบทวนหลักในการปฏิบั ติงาน                       
ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ถูกต้องตรงกันตามหลักเกณฑ์และระเบียบที่เก่ียวข้อง โดยมีดร.สุทธิพล ทวีชัยการ 
เลขาธิการคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เป็นประธานเปิดโครงการ
ณ ส านักงาน คปภ. จังหวัดยโสธร



ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ส านักงาน คปภ. จังหวัดยโสธร

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

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

คปภ.

วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นางอโนมา อินทรีย์ ผู้เช่ียวชาญ รักษาการในต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดยโสธร เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมอบรม
ผู้ประกอบการรถรับ-ส่ง นักเรียนปลอดภัย ในหัวข้อ“ประกันภัยภาคบังคับและภาคสมัครใจ ดีอย่างไร”
ณ โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ อ าเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกลไก ความร่วมมือ
ในการพัฒนารถโดยสารสาธารณะที่ปลอดภัย เป็นธรรมและสนับสนุนให้เกิดการขยายผลโรงเรียนต้นแบบ                   
รถรับ-ส่งนักเรียนปลอดภัย โดยบูรณาการร่วมกับคณะท างานรถโดยสารสาธารณะปลอดภัยจังหวัดยโสธร 
และเครือข่ายผู้บริโภคจังหวัดยโสธร



ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ส านักงาน คปภ. จังหวัดยโสธร

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

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

คปภ.

วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. นางอโนมา อินทรีย์ ผู้เชี่ยวชาญ รักษาการในต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดยโสธร ประชุมทบทวนบทบาทหน้าที่อาสาสมัครประกันภัย พร้อมทั้งแสดง
ความยินดีและมอบเกียรติบัตร เสื้อแจ็คเก็ต หมวกและเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชน                  
เพื่อใช้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ให้แก่อาสาสมัครประกันภัยจังหวัดยโสธร ผู้ผ่านการอบรมตามโครงการอาสาสมัคร
ประกันภัย ประจ าปี 2564  ณ ส านักงาน คปภ. จังหวัดยโสธร


