
โล่เกียรติคุณ ที่องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจนหรือบุคลากรในสังกัดได้รับการประกาศยกย่อง  
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 ถึง พ.ศ. 2563 

ล าดับที่ รูปแสดงโล่เกียรติคุณ รายละเอียด 
1.   

อบต.กวางโจน ได้รับรางวัล การแพทย์ฉุกเฉินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น จาก สถาบัน
การแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ให้ไว้ ณ การประชุม
การแพทย์ฉุกฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระดับชาติ ครั้งที่ 2 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
วันที่ 26 สิงหาคม 2558 

2.   
 

Kwangjhone Rescue team ได้ผ่านการรับรองเป็น
ทีมป้องกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI Team)     

ต าบล/หน่วยงาน เขตสุขภาพที่ 9 ระดับ Advanced  
“ดีเยี่ยม” ปีท่ีผ่านการรับรอง  
1 ก.ค. 2559 – 30 มิ.ย. 2560 

ให้ไว้ ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 

3.   
นายประกาศิต บุญช่วย นักป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัย ได้รับโล่เกียรติคุณ เป็นผู้ด าเนินการผลงาน 
“Kwangjhone Rescue team” ได้ผ่านการรับรอง
เป็นทีมป้องกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI Team)     

ต าบล/หน่วยงาน เขตสุขภาพที่ 9 ระดับ Advanced  
“ดีเยี่ยม” ปีท่ีผ่านการรับรอง  
1 ก.ค. 2559 – 30 มิ.ย. 2560 

ให้ไว้ ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 

 



ล าดับที่ รูปแสดงโล่เกียรติคุณ รายละเอียด 
4.   

อบต.กวางโจน ได้รับรางวัล ผู้ก่อการดี 
“Kwangjhone Rescue team” 

ผ่านการรับรองเป็นผู้ก่อการดี Merit การด าเนินงาน
ป้องกันการจมน้ า ระดับทอง“ดีเยี่ยม” เขตสุขภาพที่ 9 

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

5.   
นายประกาศิต บุญช่วย นักป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัย ได้รับโล่เกียรติคุณ เป็นผู้ด าเนินการผลงาน 
“Kwangjhone Rescue team” ผ่านการรับรองเป็น

ผู้ก่อการดี Merit การด าเนนิงานป้องกันการจมน้ า 
ระดับทอง“ดีเยี่ยม” เขตสุขภาพที่ 9 

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

6.   
นายประกาศิต บุญช่วย นักป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัย ได้รับโล่เกียรติคุณ เป็นผู้ด าเนินการผลงาน 
“อ าเภอภูเขียว” ผ่านการประเมินรับรองการป้องกัน
การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน (อ าเภอDHS-RTI) 

เขตสุขภาพที่ 9 ระดับ Advanced “ดีเยี่ยม” 
ปีท่ีผ่านการรับรอง 1 ก.ค. 2559 – 30 มิ.ย. 2560  

ให้ไว้ ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 

 
 
 



ล าดับที่ รูปแสดงโล่เกียรติคุณ รายละเอียด 
7.   

กระทรวงสาธารณสุข มอบโล่เกียรติคุณ ให้แก่ 
ผู้ก่อการดี “Kwangjhone Rescue team”  
อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ เป็นผู้ก่อการดี  

(Merit Maker) ป้องกันการจมน้ า “ระดับทอง(ดี)” 
ระดับประเทศ ประจ าปี 2560  

ให้ไว้ ณ วันที่ 18 มกราคม 2561 
 

8.   
กระทรวงสาธารณสุข มอบโล่เกียรติคุณ ให้แก่  
องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน อ. ภูเขียว         

จ.ชัยภูมิ  ได้รับการรับรองทีมป้องกันอุบัติเหตุทางถนน 
ระดับต าบลหรือหน่วยงาน (RTI Team) ประจ าปี 
2560 โครงการป้องกันและลดการตายจากอุบัติเหตุ
ทางถนนในศตวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน  

ให้ไว้ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 
 

9.   
 

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 กรมสุขภาพจิต ได้มอบ            
โล่เกียรติคุณ การบูรณาการงานสุขภาพจิตในระบบ
ปฐมภูมิและระบบสุขภาพอ าเภอ เขตสุขภาพที่ 9 
ประจ าปี 2561 ระดับดีเยี่ยม แก่ หน่วยกู้ชีพ กู้ภัย 

องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 
ให้ไว้ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 

 

 
 
 



ล าดับที่ รูปแสดงโล่เกียรติคุณ รายละเอียด 
10.   

กระทรวงสาธารณสุข มอบโล่เกียรติคุณ ให้แก่ 
“Kwangjhone Rescue team”  

จังหวัดชัยภูมิ ผ่านการรับรองเป็นผู้ก่อการดี  
Merit Maker การด าเนนิงานป้องกันการจมน้ า 

“ระดับทอง”เขตสุขภาพที่ 9  
ปีท่ีผ่านการรับรอง 1 ก.ค. 2560 – 30 มิ.ย. 2561  

ให้ไว้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 

11.   
นายประกาศิต บุญช่วย นักป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัย ได้รับโล่เกียรติคุณ เป็นผู้ด าเนินการผลงาน 
“Kwangjhone Rescue team” ผ่านการรับรองเป็น
ผู้ก่อการดี Merit Maker การด าเนินงานป้องกันการ

จมน้ า ระดับทอง เขตสุขภาพที่ 9 
ปีท่ีผ่านการรับรอง 1 ก.ค. 2560 – 30 มิ.ย. 2561  

ให้ไว้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 

12.   
Kwangjhone Rescue team จังหวัดชัยภูมิ ได้ผ่าน
การรับรองเป็นทีมป้องกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI 

Team) ต าบล/หน่วยงาน ระดับ Advanced  
“ดีเยี่ยม” เขตสุขภาพที่ 9 ปีที่ผ่านการรับรอง  

1 ก.ค. 2560 – 30 มิ.ย. 2561 
ให้ไว้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 

 
 
 



ล าดับที่ รูปแสดงโล่เกียรติคุณ รายละเอียด 
13.  

นายประกาศิต บุญช่วย นักป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ได้รับโล่เกียรติคุณ เป็นผู้ด าเนินการผลงาน 
“Kwangjhone Rescue team” ได้ผ่านการรับรอง
เป็นทีมป้องกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI Team)    

ต าบล/หน่วยงาน เขตสุขภาพที่ 9 ระดับ Advanced 
“ดีเยี่ยม” ปีท่ีผ่านการรับรอง  
1 ก.ค. 2560 – 30 มิ.ย. 2561 

ให้ไว้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 

14.   
กระทรวงสาธารณสุข มอบโล่เกียรติคุณ ให้แก่ องค์การ
บริหารส่วนต าบลกวางโจน อ.ภูเขียว จ. ชัยภูมิ ผ่าน

การประเมินรับรองอ าเภอด าเนินงานป้องกันการ
บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน (D-RTI) ดีเยี่ยม

(Aadvanced) ระดับทอง ประจ าปี 2561 โครงการ
ป้องกันและลดการตายจากอุบัติเหตุทางถนนใน

ศตวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน  
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 

 
 
 


