
ลัดเลาะรอบรั้วโรงพยาบาล 

ตารางประชุมระหว่างวันที่ 8 - 12 มกราคม พ.ศ. 2561 

             ห้องประชุม  

วันที ่

ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 

อาคารอ านวยการ ชั้น 5 

ห้องประชุมพนมรุ้ง 

อาคารรังสีวิทยา ชั้น 2 

ห้องประชุมรักสามัคค ี

อาคารอ านวยการ ชั้น 5 

8 มกราคม 2561  

- 

พัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง 

 

HA / 3555 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

Screening colorectal  

แบบ OPD case  

ศูนย์มะเร็ง / 3550 

เวลา 13.00 - 16.00 น. 

9 มกราคม 2561  

- 

พัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง 

HA / 3555 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

ประชุม15 สายงาน 

กลุ่มการพยาบาล/3412 

เวลา 08.30 - 16.30 น. 

10 มกราคม 2561 ชี้แจงแผนสร้างเสริมสขุภาพทางการเงิน 

Happy money progam 

พ.ร.ส. / 2100 

เวลา 13.00 - 16.00 น. 

ประชุม PCT กุมารเวชกรรม 

 

กลุ่มงานกุมารเวชกรรม/3214 

เวลา 11.00 - 15.00 น. 

ประชุมคณะกรรมการ QA 

 

กลุ่มการพยาบาล/3412 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

11 มกราคม 2561  

- 

พัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง 

HA / 3555 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

ประชุมระบบ AR 

ศูนย์คอมพิวเตอร/์2080 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

12 มกราคม 2561 ประชุมกลุ่มการพยาบาล 

กลุ่มการพยาบาล/3412 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

พัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง 

HA / 3555 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

ประชุมระบบ AR 

ศูนย์คอมพิวเตอร/์2080 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

ข่าวสาร 

ฉบับที่   168  วันที่ 8 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. 

ห้องประชุมเฉลิมพระบารมี 84 พรรษา        อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ชั้น 9 

 วันท่ี 10 มกราคม 2561  โครงการพัฒนาการเรียนการสอนนักศกึษาแพทย์/พุธบ่าย  เวลา 08.00 - 16.00 น. 

หมายเหตุ : ข้อมูลการประชมุ (วัน/เวลา/สถานที่) อาจมีการเปลี่ยนแปลง 



 โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ขอเชิญเจ้าหน้าที่ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ครั้งที่ 32 “มหกรรมคน

บุรีรัมย์หุ่นดี” ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 27 มกราคม 2561 ณ อ าเภอนางรอง สมัครได้ที่งานประชาสัมพันธ์  ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12 

มกราคม 2561  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณศิววงศ์ (กลุ่มงานเวชกรรมสังคม) หมายเลขโทรศัพท์ 083 - 4643431 

สวัสดีปีใหม่ 2561 

รับสมัครนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ครั้งที่ 32 

“มหกรรมคนบุรีรัมย์หุ่นดี” 

โครงการเงินกู้สวัสดิการไม่มีเงินฝาก 

 โรงพยาบาลบุรีรัมย์ได้ร่วมลงนามข้อตกลงกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่องการกู้ยืมเงินเพื่อท่ีอยู่อาศัยของข้าราชการ

โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งท่ี 1 โดยก าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงื่อนไขการกู้พิเศษ เพ่ือสนับสนุนให้ผู้ที่มีความ

ต้องการสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัย สามารถเข้าถึงระบบการเงินเพ่ือที่อยู่อาศัย และสามารถจัดซื้อที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้สะดวกขึ้น  

 จึงขอเชิญข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ท่ีมีความประสงค์ยื่นกู้เงิน

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ติดต่อยื่นขอหนังสือรับรองการผ่านสิทธิ์ได้ที่ งานธุรการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

การใช้คูปองรับโชค จากร้านค้าสวัสดิการ 

 ตามที่ร้านค้าสวัสดิการ ได้จัดกิจกรรม Gift Fair for you 2018 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ด้วยการจับสลาก

ลุ้นรางวัลคูปองเงินสดมูลค่า 1,000 , 500 และ 300 บาทตามล าดับ โดยคูปองดังกล่าวสามารถใช้แลกสินค้า/อาหารที่ร้านค้า

สวัสดิการ ครัวสวัสดิการ@ลานเพลิน และร้านบ้านหอมกาแฟ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 

ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2561 

 ด้วยหอผู้ป่วยเด็ก 3 และหอผู้ป่วยเด็ก 4 อาคารแม่และเด็ก โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ก าหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 

ประจ าปี 2561 เพื่อส่งเสริมทักษะ กระบวนการคิดต่างๆ พัฒนาการด้านต่างๆส าหรับเด็ก โดยก าหนดจัดกิจกรรมในวันพฤหัสบดีที่ 11 

มกราคม 2561 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ หอผู้ป่วยเด็ก 3 และวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น.                 

ณ หอผู้ป่วยเด็ก 4 

  จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามวัน เวลาและสถานท่ีดังกล่าว และร่วมบริจาคของเล่น สมุด สีระบายภาพ และส่ิงของ

อื่นๆ เพื่อเป็นรางวัลและขวัญก าลังใจให้แก่ผู้ป่วยเด็ก โดยร่วมบริจาคได้ที่หอผู้ป่วยเด็ก 3 และหอผู้ป่วยเด็ก 4 ได้ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

“ รู้คิด รู้เท่าทัน  สร้างสรรค์เทคโนโลยี ” 


