
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.

วันพฤหัสบดีท่ี 1 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. นางอโนมา อินทรีย์ ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดยโสธร
และเจ้าหน้าส านักงาน คปภ. จังหวัดยโสธร รับการตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส  ตามมาตรฐาน 5 ส ท่ีได้ผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารกิจกรรม 5 ส และคณะท างานด้านการพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานของส านักงาน คปภ. โดยมี               
นางสาวอุมาพร นลินทิพยวงศ กรรมการเป็นผู้ตรวจกิจกรรม 5 ส  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.

วันพุธท่ี 7 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางอโนมา อินทรีย์ ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดยโสธร                
เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดยโสธร เพ่ือเตรียมการป้องกัน            
และลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 พร้อมร่วมแสดงความอาลัยในวันร าลึกถึงผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน
โดยมี นายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ 
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.

วันพฤหัสบดี ท่ี 8 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. นางอโนมา อินทรีย์ ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดยโสธร                
ร่วมเปิดโครงการ “ต ารวจภูธรจังหวัดยโสธร ร่วมใจ ขับขี่ปลอดภัย 365 วัน” เพ่ือขับเคลื่อนด าเนินการในการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บและการเสียชีวิตของประชาชน รวมท้ัง               
เพ่ือปลูกจิตส านึกในการใช้รถใช้ถนนด้วยการใช้อุปกรณ์หมวกนิรภัย และการปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด             
และร่วมมอบหมวกนิรภัย จ านวน 250 ใบให้สถานีต ารวจในสังกัด เพ่ือน าไปแจกจ่ายให้ประชาชนในพ้ืนท่ี            
แต่ละอ าเภอ โดยมี พลต ารวจตรี ธเนศ เทพสุด ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดโครงการ            
มีหัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชนและภาคีเครือข่ายร่วมงาน ณ บริเวณหน้าอาคารท่ีท าการต ารวจภูธรจังหวัดยโสธร



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.

วันพฤหัสบดี ท่ี 8 ธันวาคม 2565 นางอโนมา อินทรีย์ ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดยโสธร  มอบเกียรติบัตร 
รางวัลยุวชนประกันภัยดีเด่น ให้แก่นักเรียน คร-ูอาจารย์ ท่ีปรึกษาผลงานนักเรียน ประเภทคลิปวิดีโอสั้น รองชนะเลิศ 
อันดับ 1 ระดับจังหวัด ตามโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจ าปี 2565 โดยมีนายสุรสิทธิ์ กองสินแก้ว 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองบาก ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนบ้านหนองบาก ต าบลกระจาย อ าเภอป่าติ้ว                 
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.

วันศุกร์ ท่ี 9 ธันวาคม 2565 เวลา 08.40 น. นางอโนมา อินทรีย์ ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดยโสธร                
ร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังประจ าจังหวัดยโสธร เข้าพบนายวิรุจ วิชัยบุญ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เน่ืองในโอกาส
ย้ายมารับต าแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ณ ห้องรับรองยศสุนทร 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.

วันศุกร์ ท่ี 9 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางอโนมา อินทรีย์ ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดยโสธร                
เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้กรอบแนวคิด “Zero Tolerance” คนไทยไม่ทนต่อการ
ทุจริต ไม่ท า ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้นโกง เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองท่ีรัฐบาลได้ให้ความส าคัญในการแก้ไข
ปัญหาการทุจริต ด้วยการใช้กลไกประสานความร่วมมือกับภาครัฐทุกฝ่ายในการแก้ไขปัญหาการทุจริตท่ียั่งยืน และ
ส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ให้สูงขึ้นด้วย โดยมี นายวิรุจ วิชัยบุญ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ยโสธร เป็นประธาน ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ชั้น 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.

วันพุธ ท่ี 14 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. นางอโนมา อินทรีย์ ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดยโสธร
และนายนัฐวุฒิ มาศเกษม นักวิชาการประกันภัย ร่วมกิจกรรมโครงการประกวดการท าอาหาร Street0food    
ประจ า ปีงบประมาณ พ .ศ.  2566 (Season02)0สร้างอาชีพ ระดับจังหวัด ซึ่ งได้ร่วมจัดนิทรรศการ                  
และประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของส านักงานและรณรงค์การท าประกันภัย พ.ร.บ. ให้ค าปรึกษาด้านการประกันภัย
โดยมี นายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธาน ณ ลานกิจกรรมสถานีบริการน้ ามันการ
ปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) ต าบลตาดทอง 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.

วันพุธ ท่ี 14 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. นางอโนมา อินทรีย์ ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดยโสธร
มอบหมายให้ นางสาวมาลินี ศิลาคุปต์ เจ้าหน้าท่ีช านาญการ เข้าร่วมประชุมคณะท างาน 5 ส ตามมาตรฐาน 5 ส 
ของส านักงาน คปภ. ตามท่ีได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะท างาน 5 ส ของส านักงาน คปภ. ในเขตพ้ืนท่ีส านักงาน คปภ. ภาค 5 
(อุบลราชธานี) เพื่อหารือแนวทางในการด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐาน 5 ส ท่ีได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะท างาน                    
โครงการพัฒนาการปฏิบัติงาน 5 ส ของส านักงาน คปภ. โดยมี นางพรพยงค์ บัวศรี ผู้อ านวยการ ส านักงาน คปภ.ภาค 5 
(อุบลราชธานี) ณ ส านักงาน คปภ.ภาค 5 (อุบลราชธานี) 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.

วันพฤหัสบดี ท่ี 15 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. นางอโนมา อินทรีย์ ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดยโสธร
มอบหมายให้ นางสาวมาลินี ศิลาคุปต์ เจ้าหน้าท่ีช านาญการ เข้าร่วมตรวจเอกสาร ตามท่ีได้รับการแต่งตั้ง                               
เป็นคณะกรรมการท าลายเอกสารของส านักงาน คปภ. จังหวัดอ านาจเจริญ เพ่ือด าเนินกระบวนการในการท าลาย
เอกสารของส านักงาน คปภ. จังหวัดอ านาจเจริญ ให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยมี นางอัญชรีย์ สีหาสาร 
ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดอ านาจเจริญเป็นประธาน 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.

วันท่ี  17 - 18 ธันวาคม 2565 นางอโนมา อินทรีย์  ผู้อ านวยการส า นักงาน คปภ.  จังหวัดยโสธร                  
พร้อมด้ วย เจ้ าหน้า ท่ีส า นักงาน คปภ .  จั งหวัดยโสธร เข้ าร่วมสัมมนาพนักงาน ประจ า ปี  2565 
“.OIC0MOVE0SMART.-.FORWARD.-.TOGETHER.” ร่วมใจ มุ ่งมั ้น ก้าวล้ า  เที่ยงธรรม เพื่อสื ่อสาร
สร ้า งความ เข ้า ใ จ เ กี ่ย วก ับนโ ยบาย  ท ิศทา ง  แ ล ะแผนกลย ุทธ ์ข องส า น ัก ง าน รวมถ ึง เ ป ็น กา ร                   
สร้างความสัมพันธ์อันดี มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างผู้บริหาร พนักงาน และ ลูกจ้าง                     
ของส านักงาน คปภ. ท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพ่ือให้สามารถผลักดันภารกิจของส านักงาน คปภ . 
บรรลุได้ตามเป้าหมายท่ีได้ตั้งไว โดยมี ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการก ากับและส่งเสริม                     
การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เป็นประธานการจัดสัมมนา ณ โรงแรมโบทานิก้า และโรงแรมกรีนเนอร์รี่       
รีสอร์ทเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา



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

วันจันทร์ท่ี 19 ธันวาคม 2565 09.00 น. นางอโนมา อินทรีย์ ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดยโสธร                
ร่วมมอบช่อดอกไม้และมอบของท่ีระลึกพร้อมแสดงความยินดีกับ นายไกร เ อ่ียมจุฬา เน่ืองในโอกาส                         
เข้าด ารงค์ต าแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ณ 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.

วันจันทร์ ท่ี 19 ธันวาคม 2565 เวลา 15.00 - 16.00 น. นางอโนมา อินทรีย์ ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดยโสธร
เข้าร่วมบันทึกเทปรายการ “บอกกล่าวเล่าเรื่องเมืองยโสธร” ในประเด็นการท าประกันภัย เพ่ือให้ประชาชน                             
ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร งานนโยบาย และภารกิจส าคัญของจังหวัดยโสธร จัดขึ้นโดยมีนางสาวนรีรัตน์                       
เจริญศิริรัตนา นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร ผู้ด าเนินรายการ                                 
ณ ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร อ าเภอเมืองยโศธร 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.

วันอังคารท่ี 20 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 - 12.00 น. นางอโนมา อินทรีย์ ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. 
จังหวัดยโสธร มอบหมายให้ พร้อมด้วยนางสาวมาลินี ศิลาคุปต์ เจ้าหน้าท่ีช านาญการ เข้าร่วมงานแถลงข่าวเปิด
โครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจ าปี 2566 ผ่านระบบ Zoom เพ่ือเป็นการ
รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึงความปลอดภัยทางถนน เน่ืองจากในเทศกาลปีใหม่ประชาชน    
มีความจ าเป็นในการใช้รถใช้ถนนเป็นจ านวนมากในการเดินทางกลับภูมิล าเนา โดยมี ดร .สุทธิพล ทวีชัยการ 
เลขาธิการคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เป็นประธานในการด าเนินโครงการ                            
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.

วันพุธท่ี 21 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. นางอโนมา อินทรีย์ ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดยโสธร          
เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังจังหวัดยโสธร (คบจ.) ครั้งท่ี 11/2565 เพื่อบูรณาการการท างาน และหารือ           
แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงการคลังสู่ภูมิภาคอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นายสมบัติ สาสีเสาร์ 
คลังจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมดอกแก้ว ส านักงานคลังจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร
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.

วันพุธท่ี 21 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางอโนมา อินทรีย์ ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดยโสธร 
เป็นประธานการประชุมบริษัทประกันภัยในพ้ืนท่ีจังหวัดยโสธร เพ่ือเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
บูรณาการการท างาน หารือแนวทางร่วมกันในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจ าปี พ.ศ.2566 และการเข้าร่วมกิจกรรม
ศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดยโสธร ณ ห้องประชุมส านักงาน คปภ. จังหวัดยโสธร อ าเภอเมือง 
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.

วันพฤหัสบดี ท่ี 22 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางอโนมา อินทรีย์ ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดยโสธร
พร้อมด้วย นายนัฐวุฒิ มาศเกษม นักวิชาการประกันภัย เข้าร่วมโครงการหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา                 
บรมราชชนนี (พอ.สว.) และโครงการจังหวัดเคลื่อนท่ี “เพ่ิมรอยยิ้ม เติมความสุข ให้คนยโสธร” ร่วมกับส่วนราชการ
และหน่วยงานในพ้ืนท่ี ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ในการใ ห้บริการประชาชนในพ้ืนท่ี ห่า งไกล  ท้ั ง น้ี                                     
ได้จัดบูธประชาสัมพันธ์ แนะน าบทบาทหน้าท่ีส านักงาน คปภ. ให้ค าแนะน าข้อมูลด้านการประกันภัย โดยมี                   
นายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธาน ณ โรงเรียนบ้านหนองชุม ต าบลโคกนาโก       
อ าเภอป่าติ้ว 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.

วันศุกร์ท่ี 23 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 - 10.30 น. นางอโนมา อินทรีย์ ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดยโสธร
เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา 
ครั้งท่ี 12/2565 เพื่อพิจารณาค าขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา 
ตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ ายแก่จ า เลยในคดีอาญา พ .ศ.2544                             
โดยมี นายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร 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.

วันศุกร์ท่ี 23 ธันวาคม 2565 เวลา 11.00 - 12.00 น. นางอโนมา อินทรีย์ ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดยโสธร
เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัดยโสธร ครั้งท่ี 12/2565 เพ่ือพิจารณา                 
ค าขอรับความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม ตาม พ.ร.บ.กองทุนยุติธรรม พ.ศ.2558 โดยมี นายสุวัฒน์ เข็มเพชร 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร 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.

วันจันทร์ท่ี 26 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางอโนมา อินทรีย์ ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดยโสธร          
เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดและนายอ าเภอ จังหวัดยโสธร ประจ าเดือนธันวาคม 
2565 เพ่ือหารือและบูรณาการร่วมกับส่วนราชการในจังหวัดยโสธร ในช่วยเหลือประชาชนตามกรอบและภารกิจ                  
ของแต่ละหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นายวิรุจ วิชัยบุญ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุม       
ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ชั้น 3 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.

วันจันทร์ท่ี 26 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางอโนมา อินทรีย์ ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดยโสธร  
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดยโสธร ประจ าเดือน ธันวาคม 2565     
เ พ่ือร่วมบูรณาการกับหน่วยงานท่ีเ ก่ียวข้อง ในการป้องกันรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัย                          
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยมี นายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุม                  
ณ  ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ชั้น 3 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.

วันอังคารท่ี 27 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. นางสาวมาลินี ศิลาคุปต์ เจ้าหน้าท่ีช านาญการ เข้าร่วมประชุมและ
ท าลายเอกสารโดยวิธีการเผา ตามท่ีได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการท าลายเอกสารของส านักงาน คปภ. จังหวัด
อ านาจเจริญ เพ่ือด าเนินการท าลายเอกสารของส านักงาน คปภ. จังหวัดอ านาจเจริญ ให้เป็นไปตามระเบียบ                   
ท่ีเกี่ยวข้อง โดยมี นางอัญชรีย์ สีหาสาร ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดอ านาจเจริญเป็นประธาน ณ ส านักงาน 
คปภ. จังหวัดอ านาจเจริญ และสถานท่ีท าลาย(เผา)เอกสาร 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.

วันอังคารท่ี 27 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 น. นางอโนมา อินทรีย์ ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดยโสธร 
มอบหมายให้ นางสาวมาลินี ศิลาคุปต์ เจ้าหน้าท่ีช านาญการ มอบเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับจังหวัด 
(จังหวัดยโสธร) ประเภทเพลง ให้แก่ ทีมดวงจันทรา โรงเรียนเลิงนกทา ในการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงาน
โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจ าปี 2565 ประเภทเพลง โดยมี นายคมสัน พิมพ์แพทย์ ครูท่ีปรึกษา           
เป็นตัวแทนรับมอบเกียรติบัตรพร้อมถ่ายภาพเป็นท่ีระลึก ณ โรงเรียนเลิงนกทา 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.

วันอังคารท่ี 27 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.30 น. นางอโนมา อินทรีย์ ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดยโสธร
พร้อมด้วย นายนัฐวุฒิ มาศเกษม นักวิชาการประกันภัย เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเพ่ือเพ่ิมองค์ความรู้และ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรของฝ่ายส านักนายทะเบียนคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และสายงาน
อ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง ผ่านระบบ0Microsoft0Teams เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานด้านกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย พร้อมน้ี ได้ร่วมแสดงความยินดีในพิธีมอบรางวัลโครงการนักวิชาการประกันภัยดีเด่น ประจ าปี 
2565 โดยมี นายชัยยุทธ มังศรี รองเลขาธิการ ด้านกฎหมาย คดี และคุ้มครอง สิทธิประโยชน์ เป็นประธาน           
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.

วันพฤหัสบดีท่ี 29 มกราคม 2565 เวลา 10.30 น. นางอโนมา อินทรีย์ ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดยโสธร
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งท่ี 3/2565 ผ่านระบบ0Video0Conference
จากห้องประชุม 1 ปภ. อาคาร 3 ชั้น 5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือรับทราบนโยบายในการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 โดยมี พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน และนายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมคณะกรรมการ
ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดยโสธร เข้าร่วมประชุม 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.

วันพฤหัสบดีท่ี 29 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางอโนมา อินทรีย์ ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดยโสธร
พร้อมเจ้าหน้าท่ีส านักงาน คปภ. จังหวัดยโสธร ร่วมกับชมรมประกันภัยจังหวัดยโสธร เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์
ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 จังหวัดยโสธร กิจกรรมปล่อยขบวน
รณรงค์ “จังหวัดยโสธร ร่วมใจ สวมหมวกนิรภัย 100%” โดยมี นายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการ               
จังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณหน้าวิทยาลัยเทคนิคยโสธร 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.

วันพฤหัสบดีท่ี 29 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางอโนมา อินทรีย์ ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดยโสธร
พร้อมเจ้าหน้าท่ีส านักงาน คปภ. จังหวัดยโสธร ร่วมกับชมรมประกันภัยจังหวัดยโสธร มอบน้ าดื่ม เครื่องดื่ม ให้แก่
ศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 จังหวัดยโสธร เพ่ือสนับสนุนการด าเนินการ
รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดยโสธร โดยมี นายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
เป็นประธานในการรับมอบสิ่งของ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดยโสธร และหน่วยงานภาคีเครือข่าย              
ร่วมรับมอบในครั้งน้ีด้วย ณ บริเวณหน้าวิทยาลัยเทคนิคยโสธร อ าเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 



ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ส านักงาน คปภ. จังหวัดยโสธร

คปภ.

วันพฤหัสบดี ท่ี 29 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30-18.00 น. นางอโนมา อินทรีย์ ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. 
จังหวัดยโสธร ร่วมกับคณะท างานตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาล               
ปีใหม่ พ.ศ.2566 จังหวัดยโสธร เพ่ือออกตรวจเยี่ยม ติดตามผลการปฏิบัติงานและให้ก าลังใจแก่เจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานประจ าจุดบริการประชาชนในพื้นท่ีรับผิดชอบ 3 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอป่าติ้ว อ าเภอมหาชนะชัย และ                 
อ าเภอค้อวัง จ านวน 4 จุดบริการ ผลการตรวจติดตามฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

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

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

คปภ.

วันศุกร์ท่ี 30 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 - 11.00 น. นางอโนมา อินทรีย์ ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดยโสธร
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ .ศ.2566 
จังหวัดยโสธร เพ่ือประเมินสถานการณ์และสรุปผลการด าเนินงานประจ าวัน ข้อมูล ณ วันท่ี 29 ธันวาคม 2565 
ยังไม่มีอุบัติเหตุ โดยมี นายวิรุจ วิชัยบุญ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมหมอนขิด
ศาลากลางจังหวัดยโสธร อ าเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร



ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ส านักงาน คปภ. จังหวัดยโสธร

คปภ.

วันศุกร์ดี ท่ี 30 ธันวาคม 2565 เวลา 11.00-13.00น. นางอโนมา อินทรีย์ ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. 
จังหวัดยโสธร ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 จังหวัดยโสธร 
โดยมีนายวิรุจ วิชัยบุญ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ออกตรวจติดตามผลการปฏิบัติงาน และให้ก าลังใจแก่เจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานประจ าจุดบริการประชาชน 3 จุดตรวจหลัก ได้แก่ 1) จุดตรวจหน้าวิทยาลัยเทคนิคยโสธร 2) จุดตรวจ
หน้าเทศบาลเดดิ และ 3) จุดตรวจหน้าเทศบาลต าบลตาดทอง  ในเขตพ้ืนท่ีอ าเภอเมือง 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



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.

วันเสาร์ท่ี 31 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวมาลินี ศิลาคุปต์ เจ้าหน้าท่ีช านาญการ ส านักงาน คปภ. 
จังหวัดยโสธร ร่วมกับบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด สาขายโสธร ลงพ้ืนท่ีต าบลค าไผ่ อ าเภอ                  
ไทยเจริญ เพ่ือจ่ายค่าเสียหายเบ้ืองต้น (ค่าปลงศพ) ตามเง่ือนไขกรมธรรม์ประกันภัยภาคบังคับ (พ.ร.บ.) จ านวน 
35,000 บาท ให้แก่ทายาทผู้ประสบภัย ซึ่งเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกับรถยนต์ เมื่อวันท่ี                   
30 ธันวาคม 2565 บริเวณหน้าโรงเรียนพรหมนิยม ต าบลสวาท อ าเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร โดยมี                  
นายไกร เ อ่ียมจุฬา รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นผู้มอบ พร้อมด้วยปลัดอาวุโสอ าเภอไทยเจริญ                     
และส านักงาน ปภ. จังหวัดยโสธร ร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งน้ี  ท้ังน้ี ส านักงาน คปภ. จังหวัดยโสธร ได้แจ้ง                
สิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยให้ทายาทรับทราบด้วยแล้ว



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.

วันเสาร์ ท่ี 31 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 - 11.00 น. นางสาวมาลินี ศิลาคุปต์ เจ้าหน้าท่ีช านาญการ ส านักงาน คปภ.
จังหวัดยโสธร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 
ประจ าปี พ.ศ.2566 จังหวัดยโสธร เพ่ือสรุปผลการด าเนินงานประจ าวันและประเมินสถานการณ์ ข้อมูล ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 2565 มีอุบัติเหตุ 4 ครั้ง บาดเจ็บ 1 ราย เสียชีวิต 3 ราย มียอดสะสมอุบัติเหตุ 4 ครั้ง บาดเจ็บ         
1 ราย และเสียชีวิต 3 ราย โดยมีนายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุม                   
ณ ห้องประชุมหมอนขิด ศาลากลางจังหวัดยโสธร อ าเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร


