
ลัดเลาะรอบรั้วโรงพยาบาล 

ตารางประชุมระหว่างวันที่ 26 - 30 มิถุนายน  พ.ศ. 2560 

             ห้องประชุม  

วันที ่

ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 

อาคารอ านวยการ ชั้น 5 

ห้องประชุมพนมรุ้ง 

อาคารรังสีวิทยา ชั้น 2 

ห้องประชุมรักสามัคค ี

อาคารอ านวยการ ชั้น 5 

26 มิถุนายน 2560 การตรวจสอบคุณภาพบัญชี เขต9 ปี 2560 
 

กลุ่มงานบัญชี / 3630 
เวลา 08.00 - 16.00 น.  

ประชุมประจ าเดือน  
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 

กลุ่มการพยาบาล / 3412 
เวลา 08.00 - 16.00 น. 

สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว
ส าหรับผู้สอบผ่านปฏิบัติ  
การเจ้าหน้าที่ / 3415 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

27 มิถุนายน 2560 การตรวจสอบคุณภาพบัญชี เขต9 ปี 2560 
 

กลุ่มงานบัญชี / 3630 
เวลา 08.00 - 16.00 น.  

 
- 

ประชุม 14 สายงาน 
 

กลุ่มการพยาบาล / 3412 
เวลา 08.00 - 16.00 น. 

28 มิถุนายน 2560 การตรวจสอบคุณภาพบัญชี เขต9 ปี 2560 
กลุ่มงานบัญชี / 3630 
เวลา 08.00 - 16.00 น.  

การบันทึกทางการพยาบาล  
กลุ่มการพยาบาล / 3412 
เวลา 08.00 - 16.00 น. 

 
- 

29 มิถุนายน 2560 ประชุมคณะกรรมการบริหาร  
บริหารทั่วไป / 3411 
เวลา 13.30 - 16.30 

การบันทึกทางการพยาบาล  
กลุ่มการพยาบาล / 3412 
เวลา 08.00 - 16.00 น. 

รับผู้ตรวจประเมิน  
อาชีวเวชกรรม/2118 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

30 มิถุนายน 2560  
- 

โครงการพัฒนาService Plan  
ไส้ติ่งอักเสบและโรคNF  
PCT ศัลยกรรม / 2049 
เวลา 08.00 - 17.00 น. 

 
- 

หมายเหตุ : ข้อมูลการประชมุอาจมีการเปลี่ยนแปลง 

ข่าวสาร 

ฉบับที่   141  วันที่ 26 ประจ าเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560 

งานประชาสัมพันธ์  โรงพยาบาลบุรีรัมย์ โทร 044-615002 ต่อ 3117-8 

ห้องประชุมเภสชักรรม อาคารเภสัชกรรม (หลังเก่า) ชั้น 2 
วันท่ี 30 มิถุนายน 2560   เตรียมความพร้อมหน่วยงานสู่การ Re Accreditation   เวลา 08.00 - 16.00 น. 
ห้องประชุมศาลา 60 ปี (ตรงข้ามอาคารศูนย์แพทยฯ) 
     ทุกวันจันทร์ - ศุกร์   โครงการจิตต่ืนรู้ก่อนการท างาน    เวลา 07.30 - 08.30 น. 
     วันท่ี 26 - 28 มิถุนายน 2560  ปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่      เวลา 08.00 - 16.00 น. 
     วันท่ี 29 มิถุนายน 2560   ประชุมคณะกรรมการอนามัยแมแ่ละเด็กระดับจังหวัด เวลา 08.00 - 16.00 น. 
ห้องประชุมเฉลิมเฉลิมพระบารม ี84 พรรษา อาคารศูนย์แพทยฯ ชั้น 9  
     วันท่ี 28 มิถุนายน 2560  โครงการพัฒนาการเรียนการสอน นศพ.ปี 6 ห้องปีกชั้น 9 / กิจกรรมพุธบ่าย  เวลา  08.00 - 16.00 น. 
     วันท่ี 29 มิถุนายน 2560  โครงการการผลิตและเผยแพร่รายการวิทยุ    เวลา 08.00 - 16.30 น. 



โครงการท าดีเพื่อพ่อ “ ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์” 

     โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ได้จัดโครงการท าดีเพื่อพ่อ ร่วมประดิษฐ์
ดอกไม้จันทน์ เพ่ือถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีเป้าหมาย 
10,000 ดอก ซึ่งขณะนี้ประดิษฐ์ได้จ านวน 1,300 ดอก  
    จึงขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่และประชาชนทุกท่านร่วมประดิษฐ์

ดอกไม้จันทน์ ทกุวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์  
     หมายเหตุ : ส าหรับเจ้าหน้าที่ท่านใดที่ไม่สามารถมาร่วมประดิษฐ์ที่ลานอเนกประสงค์ ท่านสามารถมาติดต่อขอรับวัสดุ-อุปกรณ์ 
ร่วมถึงเรียนรู้วิธีการท าดอกไม้จันทน์ที่ถูกต้องได้ ที่งานประชาสัมพันธ์ 

 

ทุนการส่งเสริมบุตรสมาชิก 

        สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดสรรทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก โดยจะมอบทุนการศึกษา
บุตรสมาชิกที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นต่างๆ ดังนี้  
 1. ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 และประถมศึกษาปีท่ี 5      ทุนละ 1,500 บาท 
 2. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 , มัธยมศึกษาปีที่ 5 หรือระดับ ปวช.ปี 2 หรือเทียบเท่า ทุนละ 2,000 บาท 
 3. ระดับชั้นอุดมศึกษาปีท่ี 2 หรือ ปวส.ปี 2 หรือเทียบเท่า     ทุนละ 2,500 บาท 
 หลักฐานประกอบด้วย  ใบสมัครขอรับทุนตามแบบที่สหกรณ์ก าหนด, ส าเนาบัตรประจ าตัวสมาชิกผู้ยื่น, ส าเนาทะเบียน
บ้านที่มีชื่อบุตรที่ขอรับทุนการศึกษา และหลักฐานที่แสดงว่าบุตรก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นที่ขอรับทุน 
         โดยจะเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 3 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2560 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ 

รพ.บุรีรัมย์ รณรงค์ไม่สูบบุหรี่ในสถานที่ราชการ 

    โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ร่วมกับสถานีต ารวจภูธรเมืองบุรีรัมย์และเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ 
ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ในสถานที่ราชการ เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่และ
ประชาชนได้ตระหนักถึงภัยอันตรายจากพิษภัยของการสูบบุหรี่ รวมทั้งให้ปฏิบัติตาม
กฎหมายไม่สูบบุหรี่ในสถานที่ราชการและพ้ืนที่สาธารณะอย่างเคร่งครัดตาม พ.ร.บ. 
คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535  พร้อมจัดเจ้าหน้าที่คอยควบคุมดูแลอย่าง
เข้มงวด  

 หากพบเห็นเจ้าหน้าที่ท่านใดสูบบุหรี่ในเขตโรงพยาบาลจะถูกลงโทษทางวินัย เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อประชาชนผู้มารับ
บริการต่อไป 


