
ลัดเลาะรอบรั้วโรงพยาบาล 

ตารางประชุมระหว่างวันที่ 29 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 

            ห้องประชุม  

วันที ่

ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 

อาคารอ านวยการ ชั้น 5 

ห้องประชุมพนมรุ้ง 

อาคารรังสีวิทยา ชั้น 2 

ห้องประชุมรักสามัคค ี

อาคารอ านวยการ ชั้น 5 

29 มกราคม 2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การนิเทศเพ่ือ

ความเป็นเลิศทางการพยาบาล  

กลุ่มการพยาบาล / 3412 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

 

- 

 

- 

30 มกราคม 2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การนิเทศเพ่ือ

ความเป็นเลิศทางการพยาบาล  

กลุ่มการพยาบาล / 3412 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

คุณภาพและความปลอดภัยทางคลินิก 

 

HA / 3555 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

 

- 

31 มกราคม 2561  

- 

ทบทวนคุณภาพต่อเนื่อง 

HA / 3555 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

 

- 

1 กุมภาพันธ์ 2561 การอบรมระยะสั้น Clinical Management 

of Severe Injured Patient  

กลุ่มการพยาบาล / 3412 

เวลา 08.30 - 16.30 น. 

ทบทวนคุณภาพต่อเนื่อง 

 

HA / 3555 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

ประชุมเตรียมจัดท าแผนอัคคีภัย  

 

บริหารทั่วไป / 3411 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

2 กุมภาพันธ์ 2561 การอบรมระยะสั้น Clinical Management 

of Severe Injured Patient  

กลุ่มการพยาบาล / 3412 

เวลา 08.30 - 16.30 น. 

ทบทวนคุณภาพต่อเนื่อง 

 

HA / 3555 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

ประชุมเตรียมจัดท าแผนอัคคีภัย  

 

บริหารทั่วไป / 3411 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

ข่าวสาร 

ฉบับที่   171 วันที่ 29 ประจ าเดือน มกราคม พ.ศ. 2561 

งานประชาสัมพันธ์  โรงพยาบาลบุรีรัมย์ โทร 044-615002 ต่อ 3117-8 

ห้องประชุมพนมเทวาลัย อาคารศาลา 60 ปี (ตรงข้ามอาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินกิ) 
 ทุกวันจันทร์ - ศุกร์    โครงการจิตต่ืนรู้ก่อนการท างาน     เวลา 07.30 - 08.30 น. 

 วันท่ี 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2561  การพัฒนาระบบเครือข่ายเพ่ือผลิตรองเท้าเฉพาะบุคคลส าหรับผู้สูงอายุ   เวลา 13.30 - 16.00 น. 

ห้องประชุมเฉลิมพระบารมี 84 พรรษา        อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ชั้น 9 

 วันท่ี 31 มกราคม 2561  โครงการพัฒนาการเรียนการสอนนักศกึษาแพทย์/พุธบ่าย  เวลา 08.00 - 16.00 น. 

หมายเหตุ : ข้อมูลการประชมุ (วัน/เวลา/สถานที่) อาจมีการเปลี่ยนแปลง 



ตึกสงฆ์ ย้ายสถานที่ปฏิบัติงาน 

ขอเชิญร่วมโครงการ Fit For Firm เริ่มที่คณุ 

 กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ได้จัดโครงการ Fit 

For Firm เริ่มที่คุณ เพ่ือสร้างเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานมี

สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและเป็นต้นแบบด้านสุขภาพ พร้อมทั้งให้

ประชาชนมีความตระหนักในการออกก าลังกาย โดยมีการฝึกโยคะ 

(ผู้เชี่ยวชาญจาก Soul Health Club) และกิจกรรมการเต้นแอ

โรบิก หมุนเวียนแต่ละสัปดาห์  

    จึงขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่และผู้สนใจร่วมออกก าลังกายทุก

วันพุธ เวลา 15.00 - 16.00 น. ณ แฟลต 10 ชั้น 1  โดยผู้ร่วมออกก าลังกายจะได้รับบัตรสะสมแต้ม เม่ือสะสมครบ 4 แต้ม 

สามารถน ามาแลกรางวัลได้ทันที 

รพ.บุรีรัมย์ มอบรางวัลแก่บุคลากรเลิกบุหรี่ได้ส าเร็จ 

     เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมพนมเทวาลัย 

อาคารศาลา 60 ปี นพ.จรัญ ทองทับ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์    

ได้มอบเงินรางวัลและเกียรติบัตรชื่นชมคุณเชน ขีรัมย์ พนักงานเปล      

ซึ่งเป็นบุคคลต้นแบบเลิกบุหรี่ ได้ส าเร็จ ตามโครงการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมลด ละ เลิกบุหรี่ในบุคลากรโรงพยาบาลบุรีรัมย์และสร้าง

แรงจูงใจในการเลิกบุหรี่ของบุคลากร  ซ่ึงจัดโดยกลุ่มงานสุขศึกษา 

 ด้วยตึกสงฆ์ ได้ย้ายสถานที่ปฏิบัติงานมาประจ า ณ อาคารบ าบัดรักษา ชั้น 2 โดยติดต่อหมายเลขภายใน 2051 และ 3121 

สิทธิประโยชน์พนักงานกระทรวงสาธารณสุขเพิ่มเติม 

 ด้วยคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ในการประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 มีมติ

ให้พนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ีท างานครบ 1 ปีขึ้นไป และในปีท่ีผ่านมามิได้ลาพักผ่อนประจ าปี หรือลาพักผ่อนประจ าปี

แล้วไม่ครบ 10 วันท าการ ให้สามารถน าวันลาพักผ่อนที่เหลือซ่ึงยังไม่ได้ลา มาสะสมได้ แต่วันลาพักผ่อนที่น ามาสะสมต้องไม่

เกิน 5 วันท าการ โดยเมื่อรวมกับวันลาพักผ่อนในปีปัจจุบันแล้วต้องไม่เกิน 15 วันท าการ และให้ค่าจ้างระหว่างลา             

ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 

(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560 


