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People  Excellence
โครงการกิจกรรมกลุ่มการพยาบาล

1 กิจกรรมวนัพยาบาลแห่งชาติ เพือ่ถวายเป็นพระราชกุศลและเป็นการ
น้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธคุิณของ
สมเด็จย่า,เพือ่ท ากิจกรรมสร้างเสริม
สุขภาพและเผยแพร่ความรู้ทางด้านสุขภาพ

ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง,ผู้
พิการจ านวน5คน      -ชุด
เยี่ยมจ านวน5ชุดX300=
1500 บาท         -ป้ายไว
นิล 300 บาท

21ตค2561          1,800 1800 กลุ่มการ

2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่พัฒนา
สมรรถนะบุคลากรทางการพยาบาล
   3.1 แนวทางการส่งต่อผุ้ป่วย
ฉุกเฉิน

เพือ่พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการ
พยาบาลในระดับรพ.สต.สสช.

พยาบาล รพ,รพ.สต,สสช 
30 คน            ค่าอาหาร
วา่งคนละ30บาท จ านวน 1

คร้ังๆละ 900 บาท

ตค-กย62 900

900 กลุ่มการ

3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่พัฒนา
สมรรถนะบุคลากรช่วยเหลือการ
พยาบาล
 3.1ภาวะฉุกเฉินในห้องคลอด
 3.2 การใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์
ในห้องคลอด

เพือ่พัฒนาศักยภาพบุคลากรช่วยเหลือ
การพยาบาลให้น าความรู้ไปปรับใช้ในการ
ท างาน

ผู้ช่วยเหลือการพยาบาล 10
 คน                            
 ค่าหารวา่งคนละ30บาท

จ านวน 2 คร้ังๆละ300บาท

ตค-กย62            600  300.00 300 กลุ่มการ

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอแม่ลาน้อย )

ตามยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ 4 ด้าน ( 4 Excellence )

ล าดับ
โครงการ/
กิจรรมหลัก

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน
ระยะเวลา (ตั้งแต่

วันที่-ถึงวันที)่

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ
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แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอแม่ลาน้อย )

ตามยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ 4 ด้าน ( 4 Excellence )

ล าดับ
โครงการ/
กิจรรมหลัก

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน
ระยะเวลา (ตั้งแต่

วันที่-ถึงวันที)่

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

4 ประชุมวชิาการทางการพยาบาล    
4.1 ทบทวนเวชระเบียนห้องคลอด
(รวมการใช้Standing OrderX&CPG
 4.2 พัฒนาทักษะการท าU/S
ส าหรับพยาบาล
 4.3 การแปลผลEFM 
4.4 การบันทึกข้อมูล43แฟ้ม(แฟ้ม
Labour) 
4.5 ทบทวนการดูแลรักษาจาก
เหตุการณ์ส าคัญ(ตามอุบัติการณ์)
 4.6 ทบทวนการเย็บแผลฝีเย็บ
 4.7 สมรรถนะของงานการ
พยาบาลห้องคลอด
4.8 สมรรถนะของงานพยาบาล
 4.9การประกันคุณภาพทางการ
พยาบาล

เพือ่พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการ
พยาบาล

พยาบาล รพ.15 คน         
                     ค่าอาหาร
วา่งคนละ30บาท จ านวน 9

 คร้ังๆละ 450 บาท

ตค-กย62 4050

1350 900 900 900 กลุ่มการ

5 พัฒนาคุณภาพCQIและน าเสนอ
ผลงานวชิาการของกลุ่มการพยาบาล

เพือ่พัฒนาการท างานอย่างต่อเนื่องและ
ส่งเสริมให้มีการจัดท าวจิัย/นวตักรรม,มี
ผลงานเข้าร่วมประกวดในระดับต่างๆ,มี
การน าผลงานไปใช้ในการปกิบัติงาน

อย่างน้อย1เร่ือง/1
หน่วยงานจ านวน3รางวลั   

   รางวลัละ
1500/1000/500บาท

ตค-กย61          3,000 3000 กลุ่มการ
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ตามยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ 4 ด้าน ( 4 Excellence )

ล าดับ
โครงการ/
กิจรรมหลัก

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน
ระยะเวลา (ตั้งแต่

วันที่-ถึงวันที)่

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

6 ประชุมสรุปผลการฝึกปฏิบัติงาน
พยาบาลใหม/่นร./นศ/จิตอาสา

เพือ่ให้บุคลากรทีม่าฝึกปฏิบัติงานได้รับ
ความรู้ในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข

พยาบาลใหม/่นร/นศ/จิต
อาสา                          
 ค่าอหารวา่งคนละ 30 บาท

เมย,มิย          1,000 1000 กลุ่มการ

7 พยาบาลสัญจรเยี่ยมในเครือข่าย เพือ่พัฒนาระบบบริการทางการพยาบาล
เชื่อมโยงเครือข่ายในระดับรพ.สต.

ทีมงานนิเทศจ านวน 5 คน 
รพ.สต. 6 แห่ง

ตค-กย61 กลุ่มการ

8 การสอนสุขศึกษารายกลุ่มงานผู้ป่วย
ใน,ผู้ป่วยนอก,ห้องคลอด,อุบัติเหตุ
ฉุกเฉินและนิติเวช

เพือ่ให้ผู้ป่วยและญาติได้รับความรู้ในการ
ดูแลตนเอง

ค่าวสัดุ 4000 บาท ตค-กย61 4000 4000 ผู้ป่วยใน

 15,350  7,450  900  6,100  900รวม


