
ลัดเลาะรอบรั้วโรงพยาบาล 

ตารางประชุมระหว่างวันที่ 17 - 21 ตุลาคม พ.ศ. 2559 

            ห้องประชุม 
วันที่ 

ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 
อาคารอ านวยการ ชั้น 5 

ห้องประชุมพนมรุ้ง 
อาคารรังสีวิทยา ชั้น 2 

ห้องประชุมรักสามัคคี 
อาคารอ านวยการ ชั้น 5 

17 ตุลาคม 2559 ยุทธการตามล่าหาความสุข 
รสิตา / พรส. / 2116 

เวลา 08.30 - 16.00 น. 

 
- 

สรุปผลการด าเนินงาน HA 
ชลลดา/กลุ่มการพยาบาล/3412 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

18 ตุลาคม 2559 ยุทธการตามล่าหาความสุข 
รสิตา / พรส. / 2116 

เวลา 08.30 - 12.00 น. 

 
- 

ประชุม 14 สายงาน 
อมรรัตน์/กลุ่มการพยาบาล/3412 

เวลา 09.00 - 16.00 น. 

19 ตุลาคม 2559 ประชุมมอบนโยบาย ปี 2560 
ชุติมา/นโยบายและแผน/3403 

เวลา 14.00 - 16.00 น. 

 
- 

 
- 

20 ตุลาคม 2559 ประชุมคณะกรรมการบริหาร  
เจษจง/บริหารทั่วไป/3412 
เวลา 13.30 - 16.00 น. 

 
- 

 
- 

21 ตุลาคม 2559 วันพยาบาลแห่งชาติ 
กลุ่มการพยาบาล/3412 
เวลา 08.00 - 16.00 น. 

วันพยาบาลแห่งชาติ 
กลุ่มการพยาบาล/3412 
เวลา 08.00 - 16.00 น. 

วันพยาบาลแห่งชาติ 
กลุ่มการพยาบาล/3412 
เวลา 08.00 - 16.00 น. 

หมายเหตุ : ข้อมูลการประชมุ (วัน/เวลา/สถานที่) อาจมีการเปลี่ยนแปลง 

ข่าวสาร 

ฉบับที่   107 วันที่   17  ประจ าเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 

งานประชาสัมพันธ์  โรงพยาบาลบุรีรัมย์ โทร 044-615002 ต่อ 3117-8 

ห้องประชุมเภสัชกรรม 

    วันที่ 20 - 21 ตุลาคม 2559  การน าเสนอผลงานนักศึกษา กลุ่มงานเภสัชกรรม    เวลา 08.00 - 12.00 น                                

    วันที่  21 ตุลาคม  2559      โครงการสหกรณ์สัญจร จะมาบริการรับฝากเงินและเปิดบัญชีออมทรัพย์พิเศษ 

 ออมทรัพย์พิเศษรุ่งเรือง1 และ 2  เวลา 08.00 - 10.00 น                     

  ตามที่ได้มีประกาศส านักพระราชวังเรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร 
สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต ในส่วนของโรงพยาบาลบุรีรัมย์ได้จัดสถานที่เพื่อให้เจ้าหน้าที่และประชาชนได้ร่วมลงนาม
ถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ณ ลานเอนกประสงค์ และมีก าหนดไว้ทุกข์เป็นเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 14 
ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป  



   วันที่ 15 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันล้างมือโลก งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล 
ก าหนดจัดกิจกรรมข้ึน ในระหว่างวันที่ 25 – 26 ตุลาคม 2559 โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 
       วันที่ 25 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น. พิธีเปิดงาน ณ บริเวณลานอเนกประสงค์  
 และเดินรณรงค์การล้างมือตามหน่วยงานต่างๆ (งดกิจกรรมเต้นโชว์และประกวดล้างมือ) 
      วันที่ 26 ตุลาคม 2559 เวลา 08.00 – 16.00 น. เดินรณรงค์การล้างมือตามหน่วยงานต่างๆ  

    ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ล้างมือได้ในวันและเวลาดังกล่าว 

วันล้างมือโลก (Global Hand washing Day) 

ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วดัทักษิณาวาส 

      โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ขอเชิญประชาชนร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดทักษิณาวาส  ต.อิสาณ        
อ.เมืองบุรีรัมย์ ในวันอาทิตย์ท่ี 23 ตุลาคม 2559 รายได้สมทบกองทุนสงเคราะห์พระภิกษุสงฆ์สามเณรอาพาธ 
และซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่ พระครูโสภณรมณียกิจ       
(หลวงปู่แสวง) หมายเลขโทรศัพท์ 081-9994727  และส าหรับท่านใดที่สนใจจะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทาน    
แจ้งความประสงค์ได้ที่    พระบุรินทร์ ฐิตธัมโม (หลวงพ่ีบิ๊ก) หมายเลขโทรศัพท์ 063-7170702  

                                    พระณัฐวุฒิ ฐานวโร (หลวงพ่ีตูน) หมายเลขโทรศัพท์ 090-0384908  

                                          และคุณวีรศักดิ์ บุราณสุข (ทิดกล้วย) หมายเลขโทรศัพท์ 089-7180108 

การพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย ประจ าปี 2559 

           งานพัฒนาบุคลากร ก าหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย ประจ าปี 2560
วิทยากรโดย ดร.สมหมาย คชนาม จากสถาบัน RASA (Research And Statistic Academy) ก าหนดจัดขึ้น 4 ระยะ ดังนี้ 
           ระยะที่ 1 วันที่ 26 - 28 ตุลาคม 2559 (ความรู้พ้ืนฐานงานวิจัย) ณ ห้องประชุมพนมรุ้ง เวลา 08.00 - 16.00 น. 
           ระยะที่ 2 วันที่ 19 - 21 ธันวาคม 2559 (การสร้างเครื่องมือ) 
           ระยะที่ 3 วันที่ 20 - 21 มีนาคม 2560 (การวิเคราะห์และอภิปรายผล) 
           ระยะที่ 4 วันที่ 26 - 28 เมษายน 2560 (การซ้อมน าเสนอผลงาน) 
           ส าหรับคุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม ต้องเป็นเจ้าหน้าที่ท่ียังไม่เข้าร่วมการอบรมโครงการดังกล่าวในปี 2559 
สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ทั้ง 4 ระยะ (รับจ านวน 100 ท่าน) กรณีที่ผู้สนใจรายใหม่ไม่ครบตามจ านวนที่ก าหนด นักวิจัยที่มี
ประสบการณ์สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ จึงขอเชิญผู้สนใจแจ้งรายชื่อเข้าร่วมโครงการได้ที่งานพัฒนาบุคลากร โทร 2078 , 
2116  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

มอบนโยบาย ประจ าปีงบประมาณ 2560 

     กลุ่มงานนโยบายและแผน ขอเชิญคณะผู้บริหาร หัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่มงาน แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร เข้าร่วมประชุม

มอบนโยบาย ประจ าปีงบประมาณ 2560 โดย นพ.จรัญ ทองทับ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์ เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนา

โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ในวันที่ 19 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5 เวลา 14.00 - 16.00 น. 


