
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 10 - 11 ธันวาคม 2564 น. นางอโนมา อินทรีย์ ผู้เชี่ยวชาญ รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงาน 
คปภ. จังหวัดยโสธร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส านักงาน คปภ. จังหวัดยโสธร เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยน
ความรู้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการจัดความรู้ (Knowledge0managment)  ร่วมกับจังหวัด
ภายในสังกัดส านักงาน คปภ. ภาค 5 (อุบลราชธานี) โดยมี นายชนะพล มหาวงษ์ รองเลขาธิการด้านกฎหมาย คดี 
และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ เป็นประธานการประชุม ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด



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 17 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. นางอโนมา อินทรีย์ ผู้เชี่ยวชาญ รักษาการในต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดยโสธร เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์อ านวยการความปลอดภัย           
ทางถนนจังหวัดยโสธร เพื่อเตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 โดยมี                 
นายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ 
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.

วันที่ 18 - 19 ธันวาคม 2564 น. นางอโนมา อินทรีย์ ผู้เชี่ยวชาญ รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงาน 
คปภ. จังหวัดยโสธร พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ส านักงาน คปภ . จังหวัดยโสธร เข้า ร่วมสัมมนาพนักงาน                         
ประจ าปี 2564 รูปแบบไฮบริด (Hybrid0Meeting) เพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจเก่ียวกับนโยบาย ทิศทาง 
และแผนกลยุทธ์ของส านักงาน รวมถึงเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์
ระหว่างผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของส านักงาน คปภ. ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อให้สามารถ
ผลักดันภารกิจของส านักงาน คปภ. บรรลุได้ตามเป้าหมายที่ได้ต้ังไว โดยมี ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เป็นประธานการจัดสัมมนา
ณ โรงแรมริเวอร์ซิต้ี จังหวัดมุกดาหาร



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 20 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางอโนมา อินทรีย์ ผู้เชี่ยวชาญ รักษาการในต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดยโสธร พร้อมด้วยนางสาวมาลินี ศิลาคุปต์ เจ้าหน้าที่อาวุโส ร่วมแสดงความ
ยินดีและมอบเงินรางวัลชมเชยระดับประเทศ จ านวน 10,000 บาท ให้แก่โรงเ รียนกุดชุมวิทยาคม 
ในการประกวดผลงานโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจ าปี 2564 (ประเภทผลงานคลิปวีดีโอสั้น) 
โดยมี คณะครูที่ปรึกษาและตัวแทนนักเรียนที่ได้น าผลงานเข้าประกวด (ทีมกุดชุมวิทยาคมฟิล์ม) ร่วมรับมอบ          
เงินรางวัลพร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก 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 21 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 - 14.30 น. นางอโนมา อินทรีย์ ผู้เช่ียวชาญ รักษาการ               
ในต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดยโสธร เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา คร้ังที่ 12/2564 ตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหาย 
และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 โดยมี นายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมหมอนขิด 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.

วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 15.00 - 16.00 น. นางอโนมา อินทรีย์ ผู้เชี่ยวชาญ รักษาการ            
ในต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดยโสธร เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือ               
ประจ าจังหวัดยโสธร คร้ังที่ 12/2564 ตาม พ.ร.บ.กองทุนยุติธรรม พ.ศ.2558 โดยมี นายสุวัฒน์ เข็มเพชร        
รองผู้ ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมหมอนขิด 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.

วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. นางอโนมา อินทรีย์ ผู้เชี่ยวชาญ รักษาการในต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ .  จังหวัดยโสธร เข้า ร่วมประชุมคณะผู้บ ริหารการคลังจั งหวัดยโสธร                         
(คบจ.) เพื่อบูรณาการท างาน และหารือแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงการคลังสู่ภูมิภาค                
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นางสาววริศรา ศรีสวัสด์ิ นักวิชาการคลังช านาญการพิเศษ รักษาราชการแทน 
คลังจังหวัดยโสธร คลังจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมดอกแก้ว ส านักงานคลัง                   
จังหวัดยโสธร 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.

วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. นางอโนมา อินทรีย์ ผู้เชี่ยวชาญ รักษาการในต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมดูแลช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ตามสิทธิประโยชน์ของกรมธรรม์ประกันภัย เพื่อบูรณาการท างานและหารือแนวทางร่วมกับบริษัทประกันภัย                
ในพื้นที่จังหวัดยโสธร ในการเตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ .ศ.2565                      
ณ ห้องประชุมส 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 28 ธันวาคม 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 เข้าร่วมงานแถลงข่าวเปิดโครงการรณรงค์ความปลอดภัย                  
ทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจ าปี พ.ศ.2565 ผ่านระบบ Zoom เพื่อเป็นการรณรงค์และประชาสัมพันธ์                           
ให้ประชาชนตระหนักถึงความปลอดภัยทางถนน เนื่องจากในเทศกาลปีใหม่ประชาชนมีความจ าเป็น                      
ในการใช้รถใช้ถนนเป็นจ านวนมากในการเดินทางกลับภูมิล าเนา โดยมี ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เป็นประธาน 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.

วันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 8.30 น. นางอโนมา อินทรีย์ ผู้เชี่ยวชาญ รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการ
ส านักงาน คปภ. จังหวัดยโสธร พร้อมเจ้าหน้าที่ส านักงาน คปภ. จังหวัดยโสธร ร่วมกับชมรมประกันภัย                      
จังหวัดยโสธร เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 
จังหวัดยโสธร กิจกรรมปล่อยขบวนรณรงค์ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับข่ีอย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” โดยมี นายชลธี ยังตรง 
ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณหน้าวิทยาลัยเทคนิคยโสธร 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.

วันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 8.30 น. นางอโนมา อินทรีย์ ผู้เชี่ยวชาญ รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการ
ส านักงาน คปภ. จังหวัดยโสธร พร้อมเจ้าหน้าที่ส านักงาน คปภ. จังหวัดยโสธร ร่วมกับชมรมประกันภัย                      
จังหวัดยโสธร มอบน้ าด่ืม เคร่ืองด่ืม ให้แก่ศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 
จังหวัดยโสธร เพื่อสนับสนุนการด าเนินการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดยโสธร โดย มี 
นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในการรับมอบสิ่งของ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ
จังหวัดยโสธร ร่วมรับมอบในคร้ังนี้ด้วย ณ บริเวณหน้าวิทยาลัยเทคนิคยโสธร อ าเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 



ภาพกิจกรรม
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.

นางอโนมา อินทรีย์ ผู้เชี่ยวชาญ รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดยโสธร รับมอบน้ าด่ืม 
เคร่ืองด่ืม จากบริษัทประกันภัยในพื้นที่จังหวัดยโสธร เพื่อสนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ และมอบสิ่งของให้แก่ศูนย์
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 จังหวัดยโสธร ในวันที่ 29 ธันวาคม 2564                   
ณ บริเวณหน้าวิทยาลัยเทคนิคยโสธร อ าเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร



ภาพกิจกรรม
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.

ส านักงาน คปภ. จังหวัดยโสธร รับมอบน้ าด่ืม เคร่ืองด่ืม จากบริษัทประกันภัยในพื้นที่จังหวัดยโสธร เพื่อสนับสนุน
กิจกรรมรณรงค์ และมอบสิ่งของให้แก่ศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ .ศ. 2565 
จังหวัดยโสธร ในวันที่  29 ธันวาคม 2564 ณ บริเวณหน้าวิทยาลัยเทคนิคยโสธร อ าเภอเมืองยโสธร                   
จังหวัดยโสธร



ภาพกิจกรรม
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.

นางอโนมา อินทรีย์ ผู้เชี่ยวชาญ รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดยโสธร รับมอบน้ าด่ืม 
เคร่ืองด่ืม จากอาสาสมัครประกันภัยจังหวัดยโสธร เพื่อสนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 จังหวัดยโสธร พร้อมกับมอบสื่อประชาสัมพันธ์ “กรมธรรม์ประกันภัย
อุบัติเหตุปีใหม่อุ่นใจ (ไมโครอินชัวรันส์) ส าหรับเทศกาลปีใหม่ ประจ าปี 2565” ให้แก่สถานีวิทยุ อสมท.ยโสธร 
และสถานีวิทยุชุมชน เพื่อร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การท าประกันภัยเพิ่มอีกหนึ่งช่องทาง



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 29 ธันวาคม 2564 09.00 - 12.00 น. นางอโนมา อินทรีย์ ผู้เชี่ยวชาญ รักษาการในต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดยโสธร พร้อมด้วย นางสาวมาลินี ศิลาคุปต์ เจ้าหน้าที่อาวุโส และนายนัฐวุฒิ 
มาศเกษม นักวิชาการประกันภัย เข้าร่วมประชุมชี้แจงประเด็นปัญหาและอุปสรรค์ ของการด าเนินกระบวนการ
ติดตามไล่เบี้ยเรียกคืนค่าเสียหายเบื้องต้น เพื่อให้การด าเนินกระบวนการติดตามไล่เบี้ยเรียกคืนค่าเสียหายเบื้องต้น
ของส านักงาน คปภ. ทั่วประเทศ เป็นมาตรฐานเดียวกันและถูกต้องตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง โดยมี                   
นายชนะพล มหาวงษ์ รองเลขาธิการด้านกฎหมาย 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

คปภ.

วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. นางอโนมา อินทรีย์ ผู้เชี่ยวชาญ รักษาการในต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดยโสธร เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด          
และนายอ าเภอ จังหวัดยโสธร ประจ าเดือนธันวาคม 2564 ผ่านระบบ Zoom0Meeting เพื่อหารือและบูรณาการ
ร่วมกับส่วนราชการในจังหวัดยโสธร ในการรับใช้ประชาชนตามกรอบและภารกิจของแต่ละหน่วยงาน               
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นายชลธี ยังตรง ผู้ ว่าราชการจังหวัดยโสธร 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.

วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นางอโนมา อินทรีย์ ผู้เช่ียวชาญ รักษาการในต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดยโสธร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความม่ันคงและความสงบ
เรียบร้อยจังหวัดยโสธร ประจ าเดือน ธันวาคม 2564  เพื่อร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการป้องกัน
รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัยย์สินของประชาชน โดยมี นายสุวัฒน์ เข็มเพชร            
รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ชั้น 3 ศาลากลาง
จังหวัดยโสธร อ าเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร



ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ส านักงาน คปภ. จังหวัดยโสธร

คปภ.

วันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00-19.00 น. นางอโนมา อินทรีย์ ต าแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญ รักษาการ           
ในต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดยโสธร ร่วมกับส านักงาน ปภ. จังหวัดยโสธร คณะท างานตรวจ
ติดตามผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 จังหวัดยโสธร 
ออกตรวจติดตามผลการปฏิบัติงาน และให้ก าลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจ าจุดบริการประชาชน                        
ในพื้นที่รับผิดชอบ 3 อ าเภอ  ได้แก่ อ าเภอป่าต้ิว อ าเภอมหาชนะชัย และอ าเภอค้อวัง จ านวน 5 จุดบริการ 
ผลการตรวจติดตามฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

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

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



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 30 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 - 11.00 น. นางอโนมา อินทรีย์ ผู้เช่ียวชาญ รักษาการ            
ในต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดยโสธร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน         
และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 จังหวัดยโสธร เพื่อสรุปผลการด าเนินงานและวิเคราะห์
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ข้อมูล ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2564 ยังไม่มีอุบัติเหตุ โดยมี นายสุวัฒน์ เข็มเพชร                 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมแตงโมหวาน 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.

วันศุกร์ ที่ 31 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. นางสาวมาลินี ศิลาคุปต์ เจ้าหน้าที่อาวุโส ได้รับมอบหมายจาก
นางอโนมา อินทรีย์ ผู้ เชี่ยวชาญ รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดยโสธร 
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 
จังหวัดยโสธร เพื่อสรุปผลการด าเนินงานและวิเคราะห์ประเมินผลการปฏิบัติงาน ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 
2564 มีอุบัติเหตุ 1 คร้ัง บาดเจ็บ 1 ราย เสียชีวิต 1 ราย มียอดสะสมอุบัติเหตุ 2 คร้ัง บาดเจ็บ 1 ราย                        
และเสียชีวิต 1 ราย โดยมี นายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุม                             
ณ ห้องประชุมหมอนขิด 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.

วันศุกร์ ที่ 31 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. นางสาวมาลินี ศิลาคุปต์ เจ้าหน้าที่อาวุโส ส านักงาน คปภ. 
จังหวัดยโสธร ลงพื้นที่ต าบลสวาท อ าเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ร่วมกับบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
จ ากัด สาขายโสธร เพื่อจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น (ค่าปลงศพ) ตามเง่ือนไขกรมธรรม์ประกันภัยภาคบังคับ (พ.ร.บ.)                       
จ านวน 35,000 บาท ให้แก่ทายาทผู้ประสบภัยรายนายจักรกฤษณ์ จันทร์แก้ว ซ่ึงเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
รถจักรยานรยนต์ เม่ือวันที่ 30 ธันวาคม 2564 บริเวณถนนสวาท-หนองแสง ต าบลสวาท อ าเภอเลิงนกทา                       
จังหวัดยโสธร ทั้งนี้ส านักงาน คปภ. จังหวัดยโสธร ได้แจ้งสิทธิประโยชน์ตามเง่ือนไขกรมธรรม์ประกันภัย                            
ให้ทายาทรับทราบด้วยแล้ว


