
ประกาศนียบัตร ที่องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจนหรือบุคลากรในสังกัดได้รับการประกาศยกย่อง  
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 ถึง พ.ศ. 2563 

ล าดับที่ รูปแสดงประกาศนียบัตร รายละเอียด 
1.   

ส ำนักงำนสำธำรณสุข จังหวัดนครราชสีมา ได้มอบ
ประกาศนียบัตร ให้แก่หน่วยปฏิบัติการการแพทย์
ฉุกเฉินเบื้องต้น (First Responder) อ.ภูเขียว     

จ.ชัยภูมิ ได้เข้าร่วมการ EMS RALLY  
ระดับเขต(นครชัยบุรินทร์)   

ให้ไว้ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 

2.   
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ มอบเกียรติบัตร 
ให้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน อ.ภูเขียว 
ได้รางวัลชุดปฏิบัติการฉุกเฉินดีเด่น ระดับจังหวัด 

ประเภท ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น(FR) ประจ าปี
2556 มอบในเวทีการประชุมวิชาการการแพทย์

ฉุกเฉินระดับชาติ ครั้งที่ 8 ณ ศูนย์นิทรรศการและ
การประชุมไบเทค บางนา  

ให้ไว้ ณ วันที่ 26 มีนาคม 2557 

3.  
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ขอมอบรางวัล
การแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดีเด่น องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน จ.ชัยภูมิ 

เพื่อเป็นพื้นที่เรียนรู้และศึกษาดูงานการแพทย์
ฉุกเฉิน ณ การประชุมการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติ ครั้งท่ี 2 ณ โรงแรมลี 
การ์เด้น พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

ให้ไว้ ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2558 
 

 
 



ล าดับที่ รูปแสดงประกาศนียบัตร รายละเอยีด 
4.   

Kwangjhone Rescue team ผ่านการรับรองเป็น
ทีมป้องกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI Team) 

ระดับ Excellent “ดี” เขตสุขภาพที่ 9 ปีท่ีขอรับ
การรับรอง พ.ศ. 2558-2559 

ให้ไว้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 

5.   
ผู้ก่อการดี Kwangjhone Rescue team ผ่านการ
รับรองเป็นผู้ก่อการดี Merit Maker การด าเนินงาน
ป้องกันการจมน้ า ระดับเงิน “ดีเด่น”เขตสุขภาพที่ 9 

ปีท่ีขอรับการรับรอง พ.ศ. 2558-2559 
ให้ไว้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 

6.   
กระทรวงสาธารณสุข มอบเกียรติบัตร ให้แก่

ผู้ก่อการดี Kwangjhone Rescue team อ.ภูเขียว 
จ.ชัยภูมิ เพื่อแสดงว่าเป็นผู้ก่อการดี(Merit Maker)

ป้องกันการจมน้ า “ระดับทองแดง”  
ระดับประเทศ ประจ าปี 2559  
ให้ไว้ ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2559 

7.   
ผู้ก่อการดี “Kwangjhone Rescue team”  

ได้ผ่านการรับรองเป็นผู้ก่อการดี  
(Merit Maker) การด าเนินงานป้องกันการจมน้ า  

“ระดับทอง(ดีเยี่ยม)” เขตสุขภาพที่ 9 
ปีท่ีผ่านการรับรอง 1 ก.ค. 2559 – 30 มิ.ย. 2560 

ให้ไว้ ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 
 



 
ล าดับที่ รูปแสดงประกาศนียบัตร รายละเอียด 

8.   
องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  ได้รับการ

คัดเลือกให้เป็นหน่วยงานดีเด่นด้านการป้องกันการ
จมน้ า ระดับจังหวัด ประจ าปี 2560 เขตสุขภาพที่ 9 
ปีท่ีผ่านการรับรอง 1 ก.ค. 2559 – 30 มิ.ย. 2560 

ให้ไว้ ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 
 

9.   
ด่านครอบครัว ต.กวางโจน อ.ภูเขียว ได้รับคัดเลือก

ให้เป็นด่านครอบครัวดีเด่น ระดับต าบล  
ประจ าปี 2560 เขตสุขภาพที่ 9  

ปีท่ีผ่านการรับรอง 1 ก.ค. 2559 – 30 มิ.ย. 2560 
ให้ไว้ ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 

 

10.   
Kwangjhone Rescue team ผ่านการประเมินผล

ทีมป้องกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI Team) 
ต าบล/หน่วยงาน เขตสุขภาพที่ 9  

ปีท่ีผ่านการรับรอง 1 ก.ค. 2559 – 30 มิ.ย. 2560 
ให้ไว้ ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 

 

11.   
องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน ได้รับคัดเลือกให้
เป็นหน่วยงานดีเด่นด้านการป้องกันการบาดเจ็บทาง
ถนน ระดับจังหวัด ประจ าปี 2560 เขตสุขภาพที่ 9  
ปีท่ีผ่านการรับรอง 1 ก.ค. 2559 – 30 มิ.ย. 2560 

ให้ไว้ ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2560  



 
ล าดับที่ รูปแสดงประกาศนียบัตร รายละเอียด 

12.  กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข มอบเกียรติ
บัตร ให้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 
จังหวัดชัยภูมิ เพื่อแสดงความขอบคุณที่ให้ความ
ร่วมมือในการน าผลงานเด่นด้าน Beat Practice 
เรื่อง “รวมพลังผู้ก่อการดี Kwangjhone Rescue 
team”เครือข่ายต าบลกวางโจน อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 
ร่วมเสนอในงาน สัมมนาวิชาการป้องกันควบคุมโรค

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีงบประมาณ 2561 
ระหว่างวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2560 
ณ โรงแรมสิมาธานี จ.นครราชสีมา 

13.   
นายประกาศิต บุญช่วย นักป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ได้รับเกียรติบัตร เพื่อแสดงความขอบคุณ
ที่ให้ความร่วมมือในการน าผลงานเด่นด้าน Beat 

Practice เรื่อง “รวมพลังผู้ก่อการดี Kwangjhone 
Rescue team”เครือข่ายต าบลกวางโจน อ.ภูเขียว 
จ.ชัยภูม ิร่วมเสนอในงาน สัมมนาวิชาการป้องกัน
ควบคุมโรคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีงบประมาณ 

2561 ระหว่างวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2560 
ณ โรงแรมสิมาธานี จ.นครราชสีมา 

14.   
จังหวัดชัยภูมิ มอบเกียรติบัตร ให้แก่ องค์การ

บริหารส่วนต าบลกวางโจน เป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีผลงานการบริหารจัดการที่โดดเด่นเป็น
ต้นแบบในด้าน ทีมป้องกันอุบัติเหตุทางถนนระดับ

ต าบล (RTI Team) เนื่องในวันท้องถิ่นไทย จ.ชัยภูมิ 
ประจ าปี 2561 

ให้ไว้ ณ วันที่ 18 มีนาคม 2561 

+ 



- 
ล าดับที่ รูปแสดงประกาศนียบัตร รายละเอียด 

15.  
กระทรวงสาธารณสุข มอบเกียรติบัตร ให้แก่

ผู้ก่อการดี Kwangjhone Rescue team อ.ภูเขียว 
จ.ชัยภูมิ เพื่อแสดงว่าเป็นผู้ก่อการดี(Merit Maker)
ป้องกันการจมน้ า ประเภทประเมินรับรอง “ระดับ

ทอง” ปี 2561 
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 

16.  
กรมควบคุมโรค เขตสุขภาพที่ 9 จ.นครราชสีมา 

มอบประกาศนียบัตรให้แก่ Kwangjhone Rescue 
team อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ ได้ผ่านการประเมินรับรอง
ผล ทีมป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนใน

ระดับต าบล/หน่วยงาน (RTI Team) ดีเยี่ยม 
(Advanced) ระดับยอดเยี่ยม 

ปีท่ีผ่านการรับรอง 1 ก.ค. 2561 – 30 ก.ย. 2562 
ให้ไว้ ณ วันที่ 24 มกราคม 2563 

17.  

กรมควบคุมโรค เขตสุขภาพที่ 9 จ.นครราชสีมา 
มอบประกาศนียบัตร ให้แก่ องค์การบริหารส่วน

ต าบลกวางโจน ได้สนันสนุนการจัดงานมอลโล่และ
เกียรติบัตร ทีมป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทาง
ถนน ทีมผู้ก่อการดีการป้องกันการจมน้ าและการ

ป้องกันพลัดตกหกล้ม 
ให้ไว้ ณ วันที่ 24 มกราคม 2563 



18.  

กรมควบคุมโรค เขตสุขภาพที่ 9 จ.นครราชสีมา 
มอบประกาศนียบัตรให้แก่ Kwangjhone Rescue 
team อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ ได้ผ่านการประเมินรับรอง
ผล ทีมผู้ก่อการดี (Merit Meker) ป้องกันการจมน้ า 

ระดับทอง “ดีเยี่ยม” 
ปีท่ีผ่านการรับรอง 1 ก.ค. 2561 – 30 ก.ย. 2562 

ให้ไว้ ณ วันที่ 24 มกราคม 2563 

 
 
 
 


