
๑

การฝกอบรมและศกึษาดูงาน
ของบุคลากร  เทศบาลตําบลอากาศอํานวย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔

วันท่ี ๒๒-๒๕ มนีาคม ๒๕๕๔
ฝกอบรมและศกึษาดูงาน  ตามโครงการปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง  ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔
ศกึษาดูงานหมูบานเศรษฐกิจพอเพยีงบานจํารง  อ.แกลง จ.ระยอง  และโรงพยาบาลศริริาช
กรุงเทพมหานคร



๒

วันท่ี ๑๘-๒๑ มกราคม ๒๕๕๔
โครงการฝกอบรมและศกึษาดูงาน  เพื่อเพิ่มพูนทักษะการปฏบิัตงิานของบุคลากรเทศบาลตําบล

อากาศอํานวย  ประจําป ๒๕๕๔ จํานวน ๑๑๕ คน
ศกึษาดูงาน  ณ ศูนยอุตสาหกรรมการผลติรมบอสราง  อ.สันกําแพง  จ.เชียงใหม
ศกึษาดูงาน ณ  เทศบาลตําบลอุโมงค  จ.ลําพูน
ศกึษาดูงาน  ณ  เทศบาลตําบลเวยีงเทงิ  อ.เทงิ  จ.เชียงราย



๓

วันท่ี ๒๒ – ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๔
โครงการพัฒนาศักยภาพผูนําชุมชนและประชาชน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๔
ศกึษาดูงาน  ณ  โครงการศึกษาวจัิยสิ่งแวดลอมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ จ.เพชรบุรี
ศกึษาดูงาน  ณ  เทศบาลเมืองชะอํา  จ.เพชรบุรี
ศกึษาดูงาน  ณ  เทศบาลเมืองหัวหนิ  จ.ประจวบครีขีันธ



๔

การตรวจรับการประเมนิ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔

วันท่ี ๒๘ มถุินายน ๒๕๕๔
ประเมนิเชิงประจักษแหลงการเรยีนรูตลอดชีวติตนแบบ  รุนที่ ๒
ณ  หองประชุมวิชาการ  ศูนยการเรยีนรูชุมชน
โดยสํานักนโยบายดานการเรยีนรูตลอดชีวิตและโอกาสทางการศกึษา  สํานักงานเลขาธกิารสภาการศกึษา



๕

วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔
ตรวจรับรองผลการปฏบิัตริาชการ  ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ประจําป ๒๕๕๔ โดยคณะทํางาน
การตรวจรับรองผลการปฏิบัตริาชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําป ๒๕๕๔ กรมสงเสรมิการ
ปกครองสวนทองถิ่น  จํานวน ๔ ดาน

๑. ดานการบรหิารจัดการ
๒. ดานการบรหิารงานบุคคลและกจิการสภา
๓. ดานการบริหารงานการเงินและการคลัง
๔. ดานการบรกิารสาธารณะ



๖

วันท่ี ๑๖ สงิหาคม ๒๕๕๔
รับการประเมนิเพื่อคัดเลอืกองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มกีารบรหิารจัดการที่ด ี ประจําปงบประมาณ
๒๕๕๔
โดยรองศาสตราจารย ดร.โกวทิย  พวงงาม และสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  สํานักงานปลัด  สํานักนายกรัฐมนตรี



๗

วันท่ี ๑ กันยายน ๒๕๕๔
รับการตรวจประเมนิของคณะกรรมการคัดเลอืกองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มกีารบรหิารจัดการที่ดี
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔ ในรอบที่ ๒
โดยคณะอนุกรรมการกําหนดหลักเกณฑการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อใชเปนรางวัล  สําหรับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น  สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
มคีณะกรรมการรวมประเมิน  ดังนี้

๑.นายเชิดชัย  ขันธนะภา ผูทรงคุณวุฒใินคณะอนุกรรมการกําหนดหลักเกณฑการจัดสรรเงิน
อุดหนุนเพื่อใชเปนรางวัลสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น  เปนประธาน

๒.นายบุญสบื  แชมชอย  ผูตรวจราชการกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น
๓.วาที่รอยตรไีชยวุฒ ิ วุฒริักษ  ผูอํานวยการกลุมงานนโยบายพเิศษ สํานักงานคณะกรรมการการ

กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
๔.นางสาวสุภาพร  เนยีนหอม  เจาหนาที่วเิคราะหนโยบายและแผน  สํานักงานคณะกรรมการการ

กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น



๘

คณะศกึษาดูงาน ที่มาศกึษาดูงาน  ณ  เทศบาลตําบลอากาศอํานวย
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔

วันท่ี ๑๕ พฤศจกิายน ๒๕๕๓
หนวยงาน เทศบาลตําบลทาแร  อ.เมอืง  จังหวัดสกลนคร
หนังสอืสํานักงานเทศบาลตําบลทาแร  ที่ สน ๕๒๓๐๕/๑๐๔๒ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจกิายน ๒๕๕๓
เรื่อง ขอความอนุเคราะหเขาศกึษาดูงานกลุมอาชีพจําหนายผายอมครามของเทศบาลตําบลอากาศอํานวย
จํานวนผูมาศึกษาดูงาน ๔ คน



๙

วันท่ี ๕ มกราคม ๒๕๕๔
หนวยงาน เทศบาลตําบลศรสีงคราม

อ.ศรสีงคราม จ.นครพนม
หนังสอืสํานักงานเทศบาลตําบลศรสีงคราม  ที่ นพ ๕๒๙๐๑ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๔
เรื่อง    ขอความอนุเคราะหศกึษาดูงานศูนยการเรยีนรูชุมชนเทศบาลตําบลอากาศอํานวย
จํานวนผูมาศึกษาดูงาน ๑๒ คน



๑๐

วันท่ี ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๔
หนวยงาน องคการบรหิารสวนตําบลควน  อ.ปะนาเระ  จ.ปตตานี
หนังสอืที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลควน ที่ ปน ๗๒๒๐๑ / ๐๑๙ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๔
เรื่อง ขอความอนุเคราะหศกึษาดูงานศูนยการเรยีนรูชุมชนเทศบาลตําบลอากาศอํานวย
จํานวนผูมาศึกษาดูงาน ๔๐ คน



๑๑

วันท่ี ๓ มีนาคม ๒๕๕๔
หนวยงาน เทศบาลตําบลวารชิภูม ิ อ.วารชิภูม ิ จ.สกลนคร
หนังสอืเทศบาลตําบลวารชิภูม ิ ที่  สน ๕๒๕๐๖/๑๘๗ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๔
เรื่อง ขอความอนุเคราะหศกึษาดูงานการบรหิารจัดการที่ดี
จํานวนผูมาศึกษาดูงาน ๑๕ คน



๑๒

วันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๔
หนวยงาน มหาวทิยาลัยราชภัฎพระนคร วทิยาลัยการฝกหัดครู
หนังสอืมหาวทิยาลัยราชภัฎพระนคร วทิยาลัยฝกหัดครู ที่ พเิศษ/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๔
เรื่อง ขอความอนุเคราะหศึกษาดูงานโรงเรยีนเทศบาลอากาศอํานวย(ชุมชนอุปถัมภ)
จํานวนผูมาศึกษาดูงาน ๔ คน



๑๓

วันท่ี ๑๙ มนีาคม ๒๕๕๔
หนวยงาน ศูนยพัฒนาสังคมหนวยที่ ๕๓ จ.เลย
หนังสอืศูนยพัฒนาสังคมหนวยที่ ๕๓ ที่  พม ๐๓๑๘.๕๓/๓๔๗ ลงวันที่ ๑๔ มนีาคม ๒๕๕๔
เรื่อง  ขอความอนุเคราะหศึกษาดูงานศูนยการเรยีนรูชุมชนเทศบาลตําบลอากาศอํานวย
จํานวนผูมาศึกษาดูงาน ๓๕ คน



๑๔

วันท่ี ๓๑ มนีาคม ๒๕๕๔
หนวยงาน องคการบรหิารสวนตําบลนาใหญ

อ.สุวรรณภูม ิจ.รอยเอ็ด
หนังสอืที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลนาใหญ  ที่ รอ ๗๓๓๐๑ /๙๐ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๔
เรื่อง  ขอความอนุเคราะหศึกษาดูงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย
จํานวนผูมาศึกษาดูงาน ๕๐ คน



๑๕

วันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๕๔
หนวยงาน เทศบาลตําบลแพด  อ.คําตากลา  จ.สกลนคร
หนังสอืสํานักงานเทศบาลตําบลแพด  ที่  สน ๕๕๕๐๑/๓๖๕ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔
เรื่อง  ขอความอนุเคราะหศึกษาดูงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
จํานวนผูมาศึกษาดูงาน ๕๔ คน



๑๖

วันท่ี ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔
หนวยงาน องคการบรหิารสวนตําบลเชิงชุม

อ.พรรณานคิม  จ.สกลนคร
หนังสอืที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลเชิงชุม  ที่  สน ๗๗๐๐๑/๐๙๗ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๔
เรื่อง  ขอความอนุเคราะหศึกษาดูงานการบรหิารจัดการของเทศบาล
จํานวนผูมาศึกษาดูงาน ๕๐ คน



๑๗

วันท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔
หนวยงาน เทศบาลตําบลทาลี่

จ.เลย
เรื่อง ขอความอนุเคราะหศึกษาดูงานศูนยการเรยีนรูชุมชนเทศบาลตําบลอากาศอํานวย
จํานวนผูมาศึกษาดูงาน ๒๐ คน



๑๘

วันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔
หนวยงาน เทศบาลตําบลเจรญิศลิป

อ.เจรญิศลิป  จ.สกลนคร
หนังสอืสํานักงานเทศบาลตําบลเจรญิศลิป  ที่  สน ๕๓๕๐๑/๔๕๕ ลงวันที่ ๓๐ มถิุนายน ๒๕๕๔
เรื่อง  ขอความอนุเคราะหศึกษาดูงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย
จํานวนผูมาศึกษาดูงาน ๖๖ คน



๑๙

วันท่ี ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔
หนวยงาน องคการบรหิารสวนตําบลดงหมอทองใต

อ.บานมวง  จ.สกลนคร
สถานท่ีศึกษาดูงาน -ศูนยการเรยีนรูชุมชนฯ

-ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ
-โรงเรยีนเทศบาลอากาศอํานวย (ชุมชนอุปถัมภ)

จํานวนผูมาศึกษาดูงาน ๒๘ คน



๒๐

วันท่ี ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔
หนวยงาน เทศบาลตําบลวารชิภูมิ

อ.วาริชภูมิ  จ.สกลนคร
หนังสอืสํานักงานเทศบาลตําบลวาริชภูมิ  ที่ ๕๒๕๐๒/๗๐๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔
เรื่อง  ขอความอนุเคราะหศึกษาดูงานตลาดสดเทศบาล ๑
จํานวนผูมาศึกษาดูงาน ๒๕ คน



๒๑

วันท่ี ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔
หนวยงาน เทศบาลตําบลพันนา

อ.สวางแดนดนิ  จ.สกลนคร
หนังสอืสํานักงานเทศบาลตําบลพันนา ที่  สน ๕๔๓๐๖/๗๔๓ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔
เรื่อง   ขอความอนุเคราะหศกึษาดูงานศูนยการเรยีนรูชุมชน
จํานวนผูมาศึกษาดูงาน ๘๐ คน



๒๒

วันท่ี ๑๐ สงิหาคม ๒๕๕๔
หนวยงาน องคการบรหิารสวนบานเหลา

อ.เจรญิศลิป   จ.สกลนคร
หนังสอืที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลบานเหลา  ที่  สน ๗๙๘๐๑/๔๗๖ ลงวันที่ ๒ สงิหาคม ๒๕๕๔
เรื่อง ขอความอนุเคราะหศึกษาดูงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย
จํานวนผูมาศกึษาดูงาน ๒๓ คน



๒๓

วันท่ี ๑๘ สงิหาคม ๒๕๕๔
หนวยงาน องคการบรหิารสวนตําบลบานจ่ัน

อ.เมอืง จ.อุดรธานี
หนังสอืที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลบานจ่ัน ที่  อด ๗๑๘๐๑/๕๗๑ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔
เรื่อง  ขอความอนุเคราะหศึกษาดูงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย
สถานท่ีศึกษาดูงาน -ศูนยการเรยีนรูชุมชนฯ

-ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ
-โรงเรยีนเทศบาลอากาศอํานวย (ชุมชนอุปถัมภ)

จํานวนผูมาศึกษาดูงาน ๔๕ คน



๒๔

วันท่ี ๒๓ สงิหาคม ๒๕๕๔
หนวยงาน สํานักงานสาธารณสุขโพนนาแกว

อ.โพนนาแกว  จ.สกลนคร
หนังสอืสํานักงานสาธารณสุขโพนนาแกว  ที่  สน ๑๗๒๗/๓๒๑ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
เรื่อง ขอความอนุเคราะหศึกษาดูงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย
จํานวนผูมาศึกษาดูงาน ๑๘ คน



๒๕

วันท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔
หนวยงาน องคการบรหิารสวนตําบลขมิ้น

อ.เมอืง  จ.สกลนคร
หนังสอืที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลขมิ้น  ที่  สน ๗๑๐๐๑/๖๙๕ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๔
เรื่อง  ขอความอนุเคราะหศึกษาดูงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย
จํานวนผูมาศึกษาดูงาน ๓๐ คน



๒๖

วันท่ี ๖ กันยายน ๒๕๕๔
หนวยงาน เทศบาลตําบลนางัว

จ.อุดรธานี
เรื่อง  ขอความอนุเคราะหศึกษาดูงานการดําเนินงานดานสาธารณสุขของ  อสม.
จํานวนผูมาศึกษาดูงาน ๒๐๐ คน



๒๗

วันท่ี ๗ กันยายน ๒๕๕๔
หนวยงาน เทศบาลตําบลหนองแปน

อ.จเรญิศลิป  จ.สกลนคร
หนังสอืที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลหนองแปน ที่ สน ๘๑๗๐๑/๓๗๘ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๔
เรื่อง ขอความอนุเคราะหศกึษาดูงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย
จํานวนผูมาศึกษาดูงาน ๓๐ คน



๒๘

วันท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๕๔
หนวยงาน องคการบรหิารสวนตําบลนางัว

จ.สกลนคร
หนังสอืที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลนางัว  ที่  นพ ๗๑๓๐๑/๔๓๖ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๔
เรื่อง  ขอความอนุเคราะหศึกษาดูงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย
จํานวนผูมาศึกษาดูงาน ๒๐ คน



๒๙

วันท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๕๔
หนวยงาน องคการบรหิารสวนตําบลเขาวเิศษ

อ.วังวเิศษ  จ.ตรัง
หนังสอืที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลเขาวเิศษ  ที่  ตง ๗๒๙๐๑/๗๐๑ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๔
เรื่อง   ขอความอนุเคราะหศกึษาดูงานศูนยการเรยีนรูชุมชน และศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศ
อํานวย
จํานวนผูมาศึกษาดูงาน ๑๐๐ คน



๓๐

วันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๕๔
หนวยงาน องคการบรหิารสวนตําบลนากวาง

อ.เมอืง  จ.อุดรธานี
หนังสอืที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลนากวาง  ที่ อด ๘๓๗๐๑/๖๖๔ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๔
เรื่อง  ขอความอนุเคราะหศึกษาดูงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย
จํานวนผูมาศึกษาดูงาน ๒๕ คน



๓๑

วันท่ี ๒๓ กันยายน ๒๕๕๔
หนวยงาน เทศบาลตําบลกูแกว

อ.กูแกว  จ.อุดรธานี
หนังสอืสํานักงานเทศบาลตําบลกูแกว ที่ อด ๘๑๔๐๑/๘๒๓ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๔
เรื่อง  ขอความอนุเคราะหศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย
จํานวนผูมาศึกษาดูงาน ๒๐ คน



๓๒

วันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๕๔
หนวยงาน องคการบรหิารสวนตําบลไร

อ.พรรณานคิม  จ.อุดรธานี
หนังสอืที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลไร  ที่  สน ๘๐๘๐๑/๘๒๓ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๔
เรื่อง  ขอความอนุเคราะหศึกษาดูงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย
จํานวนผูมาศึกษาดูงาน ๓๓ คน



๓๓

รางวัล/เกียรติบัตร ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔
เทศบาลตําบลอากาศอํานวย

วันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
เทศบาลตําบลอากาศอํานวย
ไดรับรางวัลชนะเลศิ  การแขงขันแอโรบกิชิงชนะเลศิแหงประเทศไทย(ระดับจังหวัด) ครัง้ที่ ๑
ประจําป ๒๕๕๓ รับถวยรางวัลและเงินรางวัล จํานวน ๑๕,๐๐๐ บาท
และเปนตัวแทนระดับจังหวัดเขาทําการแขงขันระดับเขตในวันที่ ๙-๑๓ พฤศจกิายน ๒๕๕๓
ที่จังหวัดอุดรธานี

๓๓

รางวัล/เกียรติบัตร ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔
เทศบาลตําบลอากาศอํานวย

วันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
เทศบาลตําบลอากาศอํานวย
ไดรับรางวัลชนะเลศิ  การแขงขันแอโรบกิชิงชนะเลศิแหงประเทศไทย(ระดับจังหวัด) ครัง้ที่ ๑
ประจําป ๒๕๕๓ รับถวยรางวัลและเงินรางวัล จํานวน ๑๕,๐๐๐ บาท
และเปนตัวแทนระดับจังหวัดเขาทําการแขงขันระดับเขตในวันที่ ๙-๑๓ พฤศจกิายน ๒๕๕๓
ที่จังหวัดอุดรธานี

๓๓

รางวัล/เกียรติบัตร ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔
เทศบาลตําบลอากาศอํานวย

วันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
เทศบาลตําบลอากาศอํานวย
ไดรับรางวัลชนะเลศิ  การแขงขันแอโรบกิชิงชนะเลศิแหงประเทศไทย(ระดับจังหวัด) ครัง้ที่ ๑
ประจําป ๒๕๕๓ รับถวยรางวัลและเงินรางวัล จํานวน ๑๕,๐๐๐ บาท
และเปนตัวแทนระดับจังหวัดเขาทําการแขงขันระดับเขตในวันที่ ๙-๑๓ พฤศจกิายน ๒๕๕๓
ที่จังหวัดอุดรธานี



๓๔

วันท่ี ๓ ธันวาคม ๒๕๕๓
เทศบาลตําบลอากาศอํานวย  ไดรับเกยีรตบิัตรเปนหนวยงานที่สนับสนุนการจัดจางงานคนพกิาร
เนื่องในงานวันคนพกิารสากลจังหวัดสกลนครประจําป ๒๕๕๓
จากนางวติยา ประสงควัฒนา รองผูวาราชการจังหวัดสกลนคร ที่หองประชุม ๑ มหาวทิยาลัยราชภัฏ
สกลนคร



๓๕

วันท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๓
รับมอบเกยีรตบิัตร เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นดเีดนดานการดําเนนิงานวัฒนธรรม
สนับสนุนโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนในกจิกรรมดานลานวัฒนธรรม ,
ดานการสื่อสารสารสนเทศและหองสมุดชุมชน
จาก นายพัณณเดชน ศรจัีนทร รองผูวาราชการจังหวัดสกลนคร
ณ หองหนองหารหลวง โรงแรมอมิพเีรยีลสกลนคร

๓๕

วันท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๓
รับมอบเกยีรตบิัตร เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นดเีดนดานการดําเนนิงานวัฒนธรรม
สนับสนุนโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนในกจิกรรมดานลานวัฒนธรรม ,
ดานการสื่อสารสารสนเทศและหองสมุดชุมชน
จาก นายพัณณเดชน ศรจัีนทร รองผูวาราชการจังหวัดสกลนคร
ณ หองหนองหารหลวง โรงแรมอมิพเีรยีลสกลนคร

๓๕

วันท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๓
รับมอบเกยีรตบิัตร เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นดเีดนดานการดําเนนิงานวัฒนธรรม
สนับสนุนโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนในกจิกรรมดานลานวัฒนธรรม ,
ดานการสื่อสารสารสนเทศและหองสมุดชุมชน
จาก นายพัณณเดชน ศรจัีนทร รองผูวาราชการจังหวัดสกลนคร
ณ หองหนองหารหลวง โรงแรมอมิพเีรยีลสกลนคร



๓๖

วันที่ ๑๗ สงิหาคม ๒๕๕๔
เทศบาลตําบลอากาศไดรับรางวัลเกยีรตยิศ  ศาสตราจารยแพทยประสบ  รัตนากร  สําหรับองคกรสงเสรมิ
งานสุขภาพจติดเีดนดานสังคม  ณ  การประชุมวชิาการสุขภาพจตินานาชาต ิครั้งที่ ๑๐ และการประชุม
วชิาการพัฒนาสตปิญญาเด็กไทย ครัง้ที่ ๘ ประจําป ๒๕๕๔ เรื่อง ฝาคลื่นวกิฤติดวยงานสุขภาพจติ
(Mental Health : Above the Wave) ระหวางวันที่ ๑๗-๑๙ สงิหาคม ๒๕๕๔ จาก นายอภิชัย มงคล
อธบิดกีรมสุขภาพจิต




