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แผนการด าเนินงาน สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 
สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วาระ ปี พ.ศ. 2559 – 2561 

วิสัยทัศน์ (VISION) 

1. เป็นองค์กรหลักในการพิทักษ์สิทธิประโยชน์ของผู้ประกอบวิชาชีพ 
2. พัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์สู่ความเป็นเลิศ มุ่งช้ีน าสังคมด้านสุขภาพ  

พันธกิจ (MISSION) 
1. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาล การวิจัยทางการพยาบาล และการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลเพื่อระบบบริการ

สุขภาพท่ีเป็นเลิศ 
2. พัฒนาคุณภาพการปฏิบัติวิชาชีพอย่างมีจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์สู่ผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ 
3. พัฒนาระบบบริการพยาบาล และระบบบริหารจัดการทางการพยาบาล เพื่อการมีสภาพแวดล้อมการท างานท่ีดี 
4. พัฒนาระบบสวัสดิการส าหรับสมาชิก เพื่อผลประโยชน์ และค่าตอบแทนจากการท างานการพยาบาลที่เป็นธรรม เพื่อสวัสดิภาพ

ทางเศรษฐกิจและสังคมของพยาบาล 
5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพ สถาบันการศึกษาพยาบาล องค์กรพยาบาลของสถานบริการสุขภาพทั้งในระดับชาติ

และนานาชาติ 
6. เป็นศูนย์รวมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล สร้างความสามัคคีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพ และนักศึกษาพยาบาล ร่วมท า

กิจกรรมเสริมสร้างภาพลักษณ์วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม 
7. สร้างเสริมความเข้มแข็งของสมาคม ให้พร้อมปฏิบัติภารกิจของสมาคมฯได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

วัฒนธรรมองค์กร 
 สมาคมเป็นการรวมกลุ่มของพยาบาลตามระบอบประชาธิปไตย เปิดโอกาสพยาบาลสมัครเข้าเป็นสมาชิกอย่างอิสระ ให้สมาชิก
ทั้ง 20 จังหวัด ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความเสมอภาคในการร่วมพัฒนาสมาคม ผ่านการเปิดรับสมัครกรรมการอ านวยการสมาคม
อย่างเสรีภาพ ตามข้อบังคับของสมาคมพยาบาล แห่งประเทศไทยฯ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2551 ก าหนดให้มีกรรมการ จ านวน 25 คน 
ประกอบด้วย สมาชิกสามัญที่ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการอ านวยการ จ านวน 14 คน นายกสมาคมฯและอุปนายกสมาคม จ านวน 4 
คน และผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 7 คน ดังนั้น สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด าเนินการเลือกตั้งกรรมการ
อ านวยการ โดยแบ่งเขตการเลือกตั้ง ให้สมาชิกของทั้ง 3เขต เลือกกรรมการอ านวยการ เขตละ 5 คน ร่วมกับการคัดเลือกสมาชิกสมาคมฯ 
เป็นคณะกรรมการอ านวยการในชุดผู้ทรงคุณวุฒิอีก 6 คน และนายกสมาคมฯและอุปนายกสมาคม จ านวน 4 คน รวมเป็นคณะกรรมการ
อ านวยการ  25 คน 
 การแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบ เป็นลักษณะของการกระจายอ านาจ ให้คณะกรรมการทั้ง 3 เขต มีการหมุนเวียนการบริหารงาน
สมาคม ในต าแหน่งนายกสมาคมฯ โดยเลือกจากผู้ที่ได้คะแนนการเลือกตั้งมากที่สุดของเขตนั้นๆตามวาระ ส่วนผู้ที่ได้คะแนนเลือกตั้งใน
ล าดับรองลงมา ด ารงต าแหน่งเป็นอุปนายกของเขตนั้นๆ และให้กรรมการอ านวยการที่มาจากการเลือกตั้ง จ านวน 18 คน ร่วมกันคัดเลือก
สมาชิกสมาคม ชุดผู้ทรงคุณวุฒิอีก 6 คน 
แผนการด าเนินงาน วาระ ปี พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2561  มีการก าหนดแผนงานโครงการตามพันธกิจของสมาคมพยาบาลฯ ดังรายละเอยีด
ในตารางต่อไปนี้
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แผนการด าเนินงาน วาระ ปี พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2561 

1. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาล    การวิจัยทางการพยาบาล และการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลเพ่ือระบบบริการสุขภาพที่เป็นเลิศ 

เป้าหมาย กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลา 

1.1 ก าหนดข้อความแสดงจุดยืนของวิชาชีพ (Position 
statement)/แนวปฏิบัติ/มาตรฐานการพยาบาล 

1. โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพส าคัญของประเทศของหน่วย
บริการพยาบาล สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

   1.1 พัฒนาแนวปฏิบัติ/มาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และ 10 สาขาหลัก 
ตามนโยบาย service plan ฯลฯ 

   1.2 น าแนวปฏิบัติ/มาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วย 10 สาขาหลัก ลงสู่การปฏิบัติในหน่วยบริการพยาบาล 

   1.3 พัฒนาสมรรถนะทางวิชาการวิชาชีพของพยาบาลและผดุงครรภ์ ในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าว 

   1.4 ส่งเสริม/สนับสนุนให้ทุนงานวิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการพยาบาลในผู้ป่วยโรคดังกล่าว 

2. โครงการประชุมวิชาการประจ าปี เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการพยาบาล
ในด้านต่างๆ  

3. โครงการพัฒนาสมรรถนะและกระบวนการท างานวิจัยทางการพยาบาลในกลุ่มพยาบาลนักปฏิบัติการ 
สาขาภาค ฯ 

4.โครงการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพในการจัดท าผลงานทางวิชาการเพ่ือเลื่อนต าแหน่ง 

 ฝ่ายวิจัย 

 ฝ่ายวิชาการ 

 ฝ่ายพัฒนาวิชาชีพและ
บริการพยาบาล 

1.2 ส่งเสริมการน าข้อความแสดงจุดยืนของวิชาชีพ/แนว
ปฏิบัติ /มาตรฐานการพยาบาลไปใช้ในหน่วยบริการ
พยาบาล การใช้มาตรฐานการพยาบาลในโรงพยาบาล 

1.3 ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาการวิชาชีพของ
พยาบาลและผดุงครรภ์ เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติการพยาบาล
ที่เป็นเลิศ 

1 . 4  ส่ ง เ ส ริ ม พั ฒน า ส ม ร ร ถน ะ ทา ง วิ ช า ก า ร เ พื่ อ
ความกา้วหน้าในวิชาชีพ 

1.5 พัฒนาศักยภาพและสนับสนุนงานวิจัย 
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แผนการด าเนินงาน วาระ ปี พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2561 
2. พัฒนาคุณภาพการปฏิบัติวิชาชีพอย่างมีจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์สู่ผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ 

เป้าหมาย กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลา 
2.1 ส่งเสริมการรับรู้จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพอย่างท่ัวถึง 
 

1. โครงการส่งเสริมความรู้ สร้างความเข้าใจด้านกฎหมายในกลุ่มพยาบาลปฏิบัติการและ
ผู้บริหารทางการพยาบาล 
2. โครงการส่งเสริมการรับรู้จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ 
ของหน่วยบริการพยาบาล สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
   2.1 จัดท าแหล่งความรู้ออนไลน์เกี่ยวกับจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กับวิชาชีพ 
   2.2 เพิ่มช่องทางในการเรียนรู้ประเด็นปัญหาด้านจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และกฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ 
   2.3 จัดกิจกรรมเชิดชู “พยาบาลผู้มีคุณธรรม จริยธรรมแห่งวิชาชีพ” 

 ฝ่ายวิชาการ 
 ฝ่ายพัฒนาวิชาชีพและ

บริการพยาบาล 
2.2 พยาบาลมีแหล่งให้การปรึกษาด้านจริยธรรมอย่างพอเพียง 
 
2.3 สร้างแรงจูงใจในการเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมแห่งวิชาชีพ 
 

3. พัฒนาระบบบริการพยาบาล และระบบบริหารจัดการทางการพยาบาล เพ่ือการมีสภาพแวดล้อมการท างานที่ดี 
เป้าหมาย กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลา 

3.1 สร้างองค์ความรู้ สู่การพัฒนาระบบบริการพยาบาล และระบบ
บริหารจัดการทางการพยาบาล เพื่อการมีสภาพแวดล้อมการท างานที่ดี 
ให้สมาชิกฯ ได้รับโอกาสพัฒนาวิชาการและพัฒนาตน สนับสนุนให้
ก้าวหน้าในการประกอบวิชาชีพ มีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรและ
วิชาชีพ 

3. โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรให้เป็น Best practice ในด้านการบริการพยาบาล และการ
บริหารจัดการทางการพยาบาล  ของหน่วยบริการพยาบาล สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
   3.1 จัดท าแหล่งความรู้ออนไลน์เกี่ยวกับแนวปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นเลิศของสถานบริการ/หน่วย

บริการพยาบาลในสาขาภาคฯ 
   3.2 ส่งเสริม/สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

และการศึกษาดูงาน 
   3.3 จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยบริการพยาบาล เรื่อง “Best practice ในการ

บริการพยาบาล และการบริหารจัดการทางการพยาบาล”ระหว่างสาขาภาค ฯทั่วประเทศ 
 

 ฝ่ายวิชาการ 
 ฝ่ายพัฒนาวิชาชีพและ

บริการพยาบาล 
 ฝ่ายวิเทศสัมพันธ ์

3.2 ร่วมกับเครือข่ายวิชาชีพการพยาบาลพัฒนากรณีตัวอย่างเพื่อการ
เป็น Best practice ในการสร้างเสริมระบบบริการพยาบาล และระบบ
บริหารจัดการทางการพยาบาล เพื่อการมีสภาพแวดล้อมการท างานที่ดี 
ให้สมาชิกฯ ได้รับโอกาสพัฒนาวิชาการและพัฒนาตนสนับสนุนให้
ก้าวหน้าในการประกอบวิชาชีพ มีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรและ
วิชาชีพ 
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แผนการด าเนินงาน วาระ ปี พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2561 
4. พัฒนาระบบสวัสดิการส าหรับสมาชิก เพ่ือผลประโยชน์ และค่าตอบแทนจากการท างานการพยาบาลที่เป็นธรรม เพ่ือสวัสดิภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของพยาบาล 

เป้าหมาย กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลา 
4.1 สอดส่อง ช่วยเหลือสมาชิกได้รับรู้สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกพึงได้รับ 
ได้รับค่าตอบแทนจากการท างานการพยาบาลที่ 
เป็นธรรม เพื่อสวัสดิภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของพยาบาลในฐานะ
ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 

4. โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตพยาบาล ของหน่วยบริการพยาบาล สาขาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

4.1 เยี่ยมเยือนสมาชิกพยาบาล เพื่อรับทราบปัญหาด้าน 
สวัสดิภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของพยาบาล 

     4.2 สรุปประเด็นปัญหา และน าเสนอข้อมูลให้กับองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดท าแนวทาง 
/ ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขในรูปแบบท่ีเหมาะสม 

     4.3 เป็นตัวกลางในการประสานความช่วยเหลือระหว่างสมาชิกผู้ได้รับความเดือดร้อนกับ 
หน่วยงาน/สถานบริการสุขภาพในกระทรวงสาธารณสุขและนอกกระทรวงสาธารณสุข 

    4.4 ปรับมูลค่าการช่วยเหลือในเหมาะสมกับเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน 
 

 ฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ 
 ฝ่ายสวัสดิการและหา

รายได้ 

4.2 พิทักษ์สิทธิประโยชน์ท่ีสมาชิกได้รับตามสิทธิ 

4.3 สร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรวิชาชีพเพื่อคุ้มครองการประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลในต่างประเทศ 

4.4 สมาชิกได้รับสวัสดิการที่พึงได้รับตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของ
สมาคมฯอย่างเต็มที่ 

4.5 สมาชิกได้รับความช่วยเหลือเมื่อประสบความเดือดร้อน 

5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพ สถาบันการศึกษาพยาบาล องค์กรพยาบาลของสถานบริการสุขภาพทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

เป้าหมาย กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลา 
5.1 เกิดเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพการพยาบาลใน
ประเทศและประเทศสมาชิกอาเซียน (code of practice) 

5. โครงการส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพ  สถาบันการศึกษาพยาบาล องค์กรพยาบาล
ของสถานบริการสุขภาพในประเทศ 

   5.1  จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างองค์กรวิชาชีพ  สถาบันการศึกษาพยาบาล องค์กร
พยาบาลของสถานบริการสุขภาพ ประเด็นปัญหาส าคัญ อาทิสมรรถนะของพยาบาล คุณภาพการ
เป็นแหล่งฝึก ฯลฯ 

 ฝ่ายวิจัย 
 ฝ่ายวิชาการ 
 ฝ่ายวารสาร 
 

5.2 เกิดเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพ  สถาบันการศึกษา
พยาบาล องค์กรพยาบาลของสถานบริการสุขภาพในประเทศ 
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แผนการด าเนินงาน วาระ ปี พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2561 
6. เป็นศูนย์รวมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล สร้างความสามัคคีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพ และนักศึกษาพยาบาล ร่วมท ากิจกรรมเสริมสร้างภาพลักษณ์วิชาชีพการพยาบาล

และการผดุงครรภ์ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม 

เป้าหมาย กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลา 
6.1 เกิดความสามัคคีในผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล 6. โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม 

   6.1  จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ด้านบริการพยาบาลให้กับหน่วยงานหรือองค์กรต่ างๆทั้งภาครัฐและ
เอกชน เช่น วันพยาบาลสากล  วันพยาบาลแห่งชาติ   

   6.2 ประกาศยกย่องพยาบาลผู้ท าความดีแก่สังคมเพื่อเป็นแบบอย่างท่ีดี 

   6.3 ประชาสัมพันธ์เว็บไซด์/เว็บเพจ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
น าเสนอกิจกรรมเพื่อสังคมทางสื่อออนไลน์ 

   6.4  ส่งเสริมวัฒนธรรมวิชาชีพท่ีดีงามสืบต่อไป ภายใต้ยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลง 

 ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
 ฝ่ายประชาสัมพันธ ์                                                  6.2 ภาพลักษณ์ของวิชาชีพการพยาบาลเป็นที่ยอมรับและ

ประจักษ์ในสังคมและนานาชาติ 

7. สร้างเสริมความเข้มแข็งของสมาคม ให้พร้อมปฏิบัติภารกิจของสมาคมฯได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เป้าหมาย กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลา 
7.1 มีระบบบริหารทรัพยากร บริหารบุคลากร และพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรของสมาคมฯ  

7. โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของสมาคมฯ 

   7.1  จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการระหว่างสมาคมฯสาขาอื่นๆ ในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ 

   7.2 แผนการเพิ่มจ านวนสมาชิกครบ100% ในแต่ละหน่วยบริการ และเพิ่มการประชาสัมพันธ์การสมัคร
สมาชิกวารสารฯ 

  7.3 จัดประชุมวิชาการสัญจรในสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีละ 4 ครั้ง 

 ฝ่ายวิจัย 
 ฝ่ายวารสาร 
 ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
 ฝ่ายประชาสัมพันธ ์                                                  

7.2 สมาคมพยาบาลฯ มีความมั่นคงทางการเงินและทรัพย์สิน 
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