
ลัดเลาะรอบรั้วโรงพยาบาล 

ตารางประชุมระหว่างวันที่ 19 - 23 มิถุนายน  พ.ศ. 2560 

             ห้องประชุม  

วันที ่

ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 

อาคารอ านวยการ ชั้น 5 

ห้องประชุมพนมรุ้ง 

อาคารรังสีวิทยา ชั้น 2 

ห้องประชุมรักสามัคค ี

อาคารอ านวยการ ชั้น 5 

19 มิถุนายน 2560  

- 

โครงการประชุมพัฒนาศักยภาพเครือข่าย

โรคหัวใจจังหวัดบุรีรัมย์  

PCT MED / 3593 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

 

- 

20 มิถุนายน 2560 โครงการประชุมพัฒนาศักยภาพเครือข่าย

โรคหัวใจจังหวัดบุรีรัมย์  

PCT MED / 3593 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

การติดตามเยี่ยมพ้ืนที่โครงการการ

ป้องกันการพิการแต่ก าเนิด  

กลุ่มการพยาบาล / 3412 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

 

- 

21 มิถุนายน 2560 โครงการประชุมพัฒนาศักยภาพเครือข่าย

โรคหัวใจจังหวัดบุรีรัมย์  

PCT MED / 3593 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

 

- 

ติดตามผลการด าเนินงานการลด

อัตราตายของมารดาจังหวัดบุรีรัมย์ 

ยุทธศาสตร์และแผน / 3403 

เวลา 13.00 - 16.00 น. 

22 มิถุนายน 2560 ประชุมนิเทศ ติดตาม พัฒนาสร้างเครือข่าย

วิชาการทางการแพทย์ ประจ าปี 2560 

พรส. / 2116 

เวลา 08.30 - 16.30 น.  

 

- 

ประชุม ICWN  

 

IC / 3558 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

23 มิถุนายน 2560 ประชุมนิเทศ ติดตาม พัฒนาสร้างเครือข่าย

วิชาการทางการแพทย์ ประจ าปี 2560 

พรส. / 2116 

เวลา 08.30 - 16.30 น.  

 

- 

ประชุมเครือข่าย IC จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

IC / 3558 

เวลา 08.00 - 16.00 น.  

หมายเหตุ : ข้อมูลการประชมุอาจมีการเปลี่ยนแปลง 

ข่าวสาร 

ฉบับที่   140  วันที่ 19 ประจ าเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560 

งานประชาสัมพันธ์  โรงพยาบาลบุรีรัมย์ โทร 044-615002 ต่อ 3117-8 

ห้องประชุมเภสชักรรม อาคารเภสัชกรรม (หลังเก่า) ชั้น 2 
 วันท่ี 1 - 30 มิถุนายน 2560   การเรียนการสอนอายุรกรรมแพทย์    เวลา 08.00 - 16.00 น. 
ห้องประชุมศาลา 60 ปี (ตรงข้ามอาคารศูนย์แพทยฯ) 
     ทุกวันจันทร์ - ศุกร์   โครงการจิตต่ืนรู้ก่อนการท างาน    เวลา 07.30 - 08.30 น. 
     วันท่ี 19 - 21 มิถุนายน 2560  ปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่      เวลา 08.00 - 16.00 น. 
ห้องประชุมเฉลิมเฉลิมพระบารม ี84 พรรษา อาคารศูนย์แพทยฯ ชั้น 9  
     วันท่ี 19 - 20 มิถุนายน 2560  โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลบุรีรัมย์ปี2561   เวลา  08.00 - 16.00 น. 
     วันท่ี 23  มิถุนายน 2560   การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง เครือข่ายจังหวัดบุรีรัมย์  เวลา  08.00 - 16.00 น. 



โครงการท าดีเพื่อพ่อ “ ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์” 

     โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ขอขอบคุณ คุณอรพิน ไกรรณภูมิ 

รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ ได้มอบเงินสมทบการ

จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ จ านวน 

5,000 บาท และขอขอบคุณคณะเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทย 

สาขาบุรีรัมย์ ได้มอบน้ าดื่ม จ านวน 53 ลัง เพ่ือให้บริการแก่ผู้มาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ 

    ขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่และประชาชนทุกท่านร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ 

เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์  

ปรับเส้นทางจราจรประตู 2 

       โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ได้ท าการปรับเปลี่ยนเส้นทางเข้า-ออก ประตู 2 โดยใช้เป็นเส้นทางออกอย่างเดียว เนื่องจากมีการ
ก่อสร้างอาคารใหม่ อาจท าให้ไม่ปลอดภัยในการสัญจร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560  
       จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกันและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ 

วันหยุดราชการประจ าปี (เพิ่มเติม) 

         ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 ได้พิจารณาก าหนดวันหยุดราชการประจ าปีเพ่ิมเติม  โดยก าหนดให้
มีวันหยุดราชการประจ าปีอีก 2 วัน คือ ในวันที่ 28 กรกฎาคม เนื่องจากเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และวันที่ 13 ตุลาคม เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

     จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

การประชุมวิชาการ “การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง” 

      โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ก าหนดจัดการประชุมวิชาการ “การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเครือข่ายจังหวัดบุรีรัมย์”     

ในวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระบารมี ชั้น 9 อาคารศูนย์แพทยฯ  

        จึงขอเชิญแพทย์ พยาบาลและผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว 

วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา ประจ าปี 2560 

        คณะรัฐมนตรีได้มีมติ กรณีวันหยุดราชการประจ าปีวันใดตรงกับวันหยุดราชการประจ าสัปดาห์ ให้เลื่อนวันหยุดราชการ

วันนั้นไปหยุดในวันท าการถัดไป โดยให้หยุดชดเชยได้ไม่เกิน 1 วัน  

       ดังนั้น กรณวัีนอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาในปี 2560 จึงประกาศให้วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2560 เป็นวันหยุด

ชดเชย ซึ่งจะหยุดติดต่อกัน 3 วัน คือวันที่ 8 - 10 กรกฎาคม 2560 


