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การบริหารจัดการการดำเนินงานแผนงานเอดส์และวัณโรค 
ในส่วนของการสนับสนุนจากกองทุนโลกฯ พ.ศ.2564-2566  

 

 
ก. สรุปสาระสำคัญของแผนงานเอดส์และวัณโรคในส่วนของการสนับสนุนจากกองทุนโลกฯ 
 แผนงานเอดส์และวัณโรคในส่วนของการสนับสนุนจากกองทุนโลกฯ กำหนดกรอบการดำเนินงานสอดคล้อง
กับ ยุทธศาสตร์ของประเทศที่กำหนดเป้าหมายยุติปัญหาเอดส์ภายในปี พ.ศ.2573 และยุติปัญหาวัณโรคภายในปี พ.ศ.
2578 ที่ใช้กลยุทธของการจัดบริการที่ต่อเนื่อง เพ่ือให้ประชากรเป้าหมายเข้าถึงการป้องกัน (Reach) การเข้าสู่ระบบ
บริการคัดกรอง และการให้คำปรึกษาก่อนตรวจ (Recruited) การตรวจวินิจฉัย (Test) การรักษาเมื่อตรวจพบว่าติด
เชื้อเอชไอวีหรือป่วยวัณโรค (Treat) การป้องกันเมื่อไม่พบว่าติดเชื้อเอชไอวีหรือป่วยวัณโรค (Prevention) และการ
รักษาที่ต่อเนื่องจนกดปริมาณไวรัสเอชไอวีได้ หรือรักษาวัณโรคจนสำเร็จ (Retain) 
 ในการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล กำหนดกลยุทธ 3 ประการ ประกอบด้วย (1) การสร้างความเข้มแข็ง
ของระบบบริการในชุมชน บริการในสถานบริการ ความเป็นภาคีของบริการภาครัฐ-ภาคประชาสังคม-ภาคเอกชน และ
ระบบข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์และการติดตามประเมินผลให้เป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงบริการ (2) การสร้าง
สภาวะแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเข้าถึงบริการ ได้แก่ การลดการตีตราเลือกปฏิบัติ รวมถึงการแก้ไข ปรับปรุงนโยบาย 
กฎระเบียบ หรือ กฎหมาย ที่มีผลให้เกิดข้อจำกัดในการเข้าถึงบริการของประชากรเป้าหมาย  และ (3) การพัฒนาสู่
ความยั่งยืนของการดำเนินงานสู่เป้าหมายการยุติปัญหาเอดส์และวัณโรค 
 คำขอรับทุนสนับสนุนจากกองทุนโลกฯ มุ่งไปในทิศทางสู่ความยั่งยืนของการดำเนินงาน โดยมีกรอบของ
แผนงานประกอบด้วย 3 องค์ประกอบดังนี้ 
(1)  เน้นที่การสร้างความเข้มแข็งของระบบ และการสร้างภาวะแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเข้าถึงบริการ 
(2)  สร้างระบบการทำงานที่บูรณาการการดำเนินงานแผนงาน วัณโรค เอชไอวี โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และไวรัส
ตับอักเสบ 
(3)  การให้บริการ มุ่งไปที่ กลุ่มเป้าหมายหลักท่ีระบบบริการปัจจุบัน ยังไม่สามารถเข้าถึงได้อย่างสมบูรณ์ 
 1. แผนงานเอดส์ในส่วนของการสนับสนุนจากกองทุนโลกฯ  
กลุ่มประชากรเป้าหมาย ผู้ใช้ยาด้วยวิธีฉีด ประชากรข้ามชาติ ชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย สาวประเภทสอง พนักงาน
บริการ ผู้ต้องขัง คูข่องผู้ติดเชื้อเอชไอวี  
จุดเน้น การให้บริการนำโดยประชากรหลัก (Key Population -Led Health Services: KPLHS) และบริการโดย
ชุมชน รวมถึงการเชื่อมต่อกับสถานบริการ 
พ้ืนที่ดำเนินการ ประกอบด้วย (ดูรายชื่อในตารางแนบท้าย) 

(1) พ้ืนที่ทีต้่องเร่งรัดการดำเนินงานทั้งเอดส์และวัณโรคในลำดับสูง ได้แก่ กทม. และ 22 จังหวัด  
(2) พ้ืนทีใ่ห้บริการกลุ่มผู้ใช้ยาด้วยวิธีฉีด ได้แก่ กทม. และ  19 จังหวัด 
(3) พ้ืนที่ให้บริการกลุ่มประชากรข้ามชาติ ได้แก่ กทม.และ 18 จังหวัด 
(4) พ้ืนที่ให้บริการกลุ่มผู้ต้องขัง ได้แก่ กทม. และ 31 จังหวัด 
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2. แผนงานวัณโรคในส่วนของการสนับสนุนจากกองทุนโลกฯ 
กลุ่มประชากรเป้าหมาย ประชากรกลุ่มเสี่ยงสูงด้านวัณโรค ได้แก่  

• กลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยวัณโรค  (เช่น Close contacts of TB), Household contact aged 0-18 , the 
elderly with comorbidity, patients with uncontrolled diabetes mellitus อ่ืนๆ)  

• ผู้ติดเชื้อ HIV (PLHIVs) 
• ประชากรกลุ่มเสี่ยงอ่ืนๆ ได้แก่   กลุ่มผู้ต้องขังในเรือนจำ (prisoners), ประชากรข้ามชาติ (migrants) , 

ประชากรยากไร้ในเขตเมือง (urban poor populations) ประชากรพลัดถิ่น (internally displaced 
people) 

จุดเน้น 
 เร่งรัดค้นหาและรักษาวัณโรคในประชากรกลุ่มเสี่ยง รวมถึงผู้ติดเชื้อวัณโรคในระยะแฝงในกลุ่มผู้สัมผัสร่วมบ้านอายุ 0-
18 ปี เพ่ือให้เข้าถึงรักษาวัณโรคระยะแฝง เพ่ิมการค้นหาและปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการวัณโรคดื้อ
ยา บูรณาการแผนงานเอดส์ วัณโรค โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และไวรัสตับอักเสบ 
พ้ืนที่ดำเนินการ (ดูรายชื่อในตารางแนบท้าย) 

(1) พ้ืนที่ทีต้่องเร่งรัดการดำเนินงานทั้งเอดส์และวัณโรคในลำดับสูง ได้แก่ กทม. และ 22 จังหวัด  
(2) พ้ืนทีท่ี่ต้องเร่งรัดการดำเนินงานวัณโรคเพ่ิมเติม จำนวน 6 จังหวัด 
(3) พ้ืนที่ใหบ้ริการกลุ่มประชากรข้ามชาติ ได้แก่ กทม.และ 18 จังหวัด 
(4) พ้ืนที่ให้บริการกลุ่มผู้ต้องขัง ได้แก่ กทม. และ 31 จังหวัด 

มาตรการที่ดำเนินงาน 
1. เร่งรัดค้นหาผู้ป่วยวัณโรคใหค้รอบคลุมโดยการคัดกรองในกลุ่มเสี่ยง และ ส่งเสริมผู้ป่วยวัณโรคทุกราย ทั้ง

ผู้ใหญ่และเด็ก ให้ได้รับการรักษาอย่างสมำ่เสมอ ครบถ้วนด้วยสูตรยามาตรฐานและยาที่มีคุณภาพ 
2. ดำเนินการค้นหาผู้ติดเชื้อวัณโรคระยะแฝงในผู้สัมผัสร่วมบ้านอายุ 0-18 ปี และกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี เพ่ือให้

ได้รับการรักษาวัณโรคระยะแฝง 
3. เพ่ิมการค้นหาและปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการวัณโรคดื้อยา(Programmatic 

management of Drug-resistant TB: PMDT) ให้ครอบคลุม และรักษาด้วยระบบยาระยะสั้น (Shorter 
regimens) 

4. การจัดบรกิารแก่ผู้ป่วย TB/HIV แบบบูรณาการ 
5. การลดการตีตรา กรีดกันทางสังคมในผู้ป่วยวัณโรค (Reduction stigma and discrimination) 

 
3. แผนงานบูรณาการเอดส์ วัณโรค โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และไวรัสตับอักเสบ 

จุดเน้น  
• การคัดกรองการป่วยด้วยวัณโรคในกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี การตรวจเอชไอวีในกลุ่มผู้ป่วยวัณโรค 
• การรักษาวัณโรคและเอชไอวีร่วมกัน  
• การรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ป่วยวัณโรคระยะแฝง  
• การคัดกรอง ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มประชากรเป้าหมายในแผนงานเอดส์ 
• การตรวจเอชไอวีในผู้รับบริการโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
• การขยายผลการตรวจรักษาตับอักเสบซีในชุมชน 
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 พ้ืนที่ดำเนินการเดียวกับพ้ืนที่เร่งรัดการดำเนินงานทั้งเอดส์และวัณโรคในลำดับสูง ได้แก่ กทม. และ 22 
จังหวัด เพ่ิมเติมพ้ืนที่ดำเนินการกลุ่มประชากรข้ามชาติและผู้ต้องขัง ส่วนพ้ืนที่ขยายผลการตรวจรักษาตับอักเสบซีใน
ชุมชน จะกำหนดในช่วงต่อไป 
 
 4. แผนงานพัฒนาระบบสุขภาพที่ ยืดหยุ่นและยั่งยืน (Resilient and Sustainable System for 
Health: RSSH) 
 มีงาน 2 ลักษณะ คือ การพัฒนาในส่วนของการดำเนินงานในพ้ืนที่โครงการ และการพัฒนาในเชิงระบบของ
ประเทศ ประกอบด้วย การพัฒนาระบบชุมชน การพัฒนาสมรรถนะผู้ ให้บริการ การพัฒนาการบูรณาการบริการและ
การพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาระบวนการวางแผนและธรรมาภิบาล การพัฒนาระบบการบริหารจัดการเวชภัณฑ์ การ
พัฒนาระบบข้อมูลและตดิตามประเมินผล 
 
ข. โครงสรา้งการดำเนินงาน 
 หลักการสำคัญของการบริหารจัดการทุนสนับสนุนจากกองทุนโลกฯ เน้นการทำงานที่ช่วยให้การบูรณาการ
การดำเนินงานเป็นจริงก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งในระดับนโยบายและระดับ
ปฏิบัติการ  โดยมีหน่วยงานรับทุนหลักภาครัฐ ได้แก่ กรมควบคุมโรคและ หน่วยงานรับทุนหลักภาคประชาสังคม 
ได้แก่ มูลนิธิรักษ์ไทย ร่วมกันดำเนินงานดังนี้  การดำเนินงานในกลุ่มเป้าหมายได้แก่ ชายที่ เพศสัมพันธ์กับชาย                    
หญิงข้ามเพศ ผู้ใช้สารเสพติด บุคคลข้ามชาติ ผู้ต้องขัง การลดการตีตราและเลือกปฏิบัติ การรักษาวัณโรค การบูรณา
การการดำเนินงานและดูแลรักษา การสร้างความเข้มแข็งให้ระบบสุขภาพ    
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ค. ตารางพื้นที่การดำเนินงานแผนงานเอดส์และวัณโรค ในส่วนของการสนับสนุนจากกองทุนโลกฯ พ.ศ.2564-
2566   

 
No. Provinces Integrated 

TB-HIV 
operation 

Prioritized 
Provinces 

for TB 
only 

PWID Migrants Prisoner 

1 Bangkok 1 
 

1 1 1 
2 Chiangmai 1 

 
1 1 1 

3 Pathumthani 1 
 

1 1 1 
4 Samutprakarn 1 

 
1 1 1 

5 Chiangrai 1 
 

1 1 1 
6 Chonburi 1 

 
1 1 1 

7 Khonkaen 1 
 

1 
 

1 
8 Rayong 1 

  
1 1 

9 Nakhonratchasima 1 
  

1 1 
10 Suratthani 1 

 
1 1 1 

11 Nakhonsrithammarat 1 
 

1 
 

1 
12 Pitsanuloke 1 

   
1 

13 Nakornsawan 1 
   

1 
14 Udonthani 1 

   
1 

15 Nonthaburi 1 
 

1 1 1 
16 Roiet 1 

   
1 

17 Buriram 1 
   

1 
18 Kanjanaburi 1 

  
1 1 

19 Ubolratchathani 1 
   

1 
20 Mahasarakam 1 

   
1 

21 Samutsakorn 1 
  

1 1 
22 Songkhla 1 

 
1 1 1 

23 Petchaboon 1 
   

1 
24 Surin 

 
1 

   

25 Kalasin 
 

1 
   

26 Sakolnakorn 
 

1 
   

27 Srisaket 
 

1 
   

28 Chaiyaphum 
 

1 
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No. Provinces Integrated 
TB-HIV 

operation 

Prioritized 
Provinces 

for TB 
only 

PWID Migrants Prisoner 

29 Pattani 
  

1 
 

1 
30 Narathiwas 

  
1 

 
1 

31 Yala 
  

1 
 

1 
32 Chachoengsao 

  
1 

  

33 Trang 
  

1 
  

34 Tak 
 

1 1 1 1 
35 Pattalung 

  
1 

  

36 Satool 
  

1 
  

37 Maehongson 
  

1 
  

38 Nakhonpathom 
   

1 1 
39 Ratchaburi 

   
1 1 

40 Phuket 
   

1 1 
41 Trad 

   
1 

 

42 Ranong 
   

1 1 
43 Pranakornsiayuthaya 

    
1 

Total 23 6 20 19 32 
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คณุลกัษณะและบทบาทหน้าท่ีของหน่วยงานด าเนินการโครงการกองทุนโลกด้านวณัโรคและเอดส ์
ก. หน่วยงานด าเนินการโครงการกองทุนโลกดา้นวณัโรคและเอดส ์
1. คุณสมบตั ิ

1.1 มีประสบการณ์การด าเนินงานด้านเอดส์และหรือวณัโรคตามกลยุทธ์การจัดบริการ RRTTPR ไม่น้อยกว่า 1 ปี 

1.2 มปีระสบการณ์การบรหิารงบประมาณโครงการสนับสนุนจากองคก์รภายในประเทศ หรอื ต่างประเทศ  

1.3 มคีวามสามารถในการสร้างภาคแีละความร่วมมอืในการท างานร่วมกนัของภาครฐั องค์กรพฒันาเอกชนภาคเอกชน  

และชุมชน 

1.4 มีแผนผงัโครงสร้างองค์กร ส านักงานที่พร้อม และรองรบัการด าเนินงานโครงการกองทุนโลก  และมีบุคลากรที่จะ
ด าเนินการและประสานงานตลอดระยะเวลาการรบัทุน 

1.5 มกีารจดัท าระบบบญัชภีายในองคก์ร มกีารควบคุมภายใน การลงบญัช ีและระบบงานการเงนิขององคก์รทีโ่ปร่งใสและ
สามารถตรวจสอบไดต้ามแนวทางปฏบิตั ิและเมื่อรอ้งขอ 

1.6 มรีะบบการตรวจสอบบญัช ีภายในและจะต้องมผีู้ตรวจสอบบัญชภีายนอก (external financial audit) เขา้ตรวจสอบ
ระบบบญัช ีการเงนิทุก 1 ปี 

1.7 มบีุคลากรด้านการเงนิบญัชี เพื่อจดัท างบการเงนิ บญัชี ที่มีประสบการณ์และจบการศึกษาด้านการเงนิ การบญัชี
เฉพาะ เป็นผูร้บัผดิชอบงานการเงนิ การบญัชแีละจดัท ารายงานสถานะการเงนิการบญัช ีพสัดุ ตลอดระยะเวลารบัทุน 

1.8 มีระบบการจัดชื้อ จัดหาวัสดุเวชภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน เทียบเท่าตามระเบียบของทางราชการหรือมาตรฐานของ
หน่วยงานผูร้บัทุนทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรหิารองคก์รนัน้เป็นระเบยีบปฏบิตั ิ 

1.9 หน่วยงานผู้รบัทุนรองจะต้องแสดงให้เห็นหรอืเตรยีมความพร้อม เตรยีมการ จดัหา จดัเตรยีมบุคลากร ทัง้ผูบ้รหิาร 
ผู้รบัผิดชอบโครงการ ผู้ประสานงาน และการบรหิารงานบุคคล เพื่อรองรบัและบรหิารจดัการงบประมาณ ภายใต้
โครงการกองทุนโลก ตลอดระยะเวลาการรบัทุน 

1.10 สามารถท าขอ้ตกลง และปฏบิตัติามสญัญากบักรมควบคุมโรคได้ 
2 บทบาทหน้าที ่

หน่วยงานด าเนินการโครงการกองทุนโลกดา้นวณัโรคและเอดส ์จะตอ้งท าหน้าทีบ่รหิารจดัการโครงการอย่างมปีระสทิธภิาพ
และประสทิธผิล รวมทัง้การจดัการทีจ่ าเพาะในส่วนของกองทุนโลกฯ ดงันี้ 
2.1 จดัท าแผนปฏบิตักิารของแผนงานและงบประมาณ โดยก าหนดรายละเอยีดการด าเนินกจิกรรม และแผนการเงนิ เป็น

ขอ้ตกลงและสญัญากบัผูร้บัทุนหลกั ด าเนินการตามขอ้ตกลงและสญัญา จดัท ารายงานผลการด าเนินงานตามตวัชี้วดั 
กิจกรรมตามแผนงานและงบประมาณ และรายงานการเงินให้แก่ผู้รบัทุนหลกั ในเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับแต่ละกลุ่ม
ประชากรตามโครงการฯ และร่วมกบัผู้รบัทุนหลกัในการวางกลยุทธ์การด าเนินงานที่มคีวามจ าเพาะกับแต่ละกลุ่ม
ประชากร และเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มประชากร เพื่อเป็นแนวทางการด าเนินงาน ในพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพและ
ประสทิธผิล โดยครอบคลุมประเดน็ต่างๆ ตามภาคผนวก 1 
 
 

แบบประเมินความเหมาะสมและศกัยภาพการเป็นหน่วยงานด าเนินการ 
โครงการกองทุนโลกด้านวณัโรคและเอดส ์
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2.2 ใหค้ าปรกึษา ใหก้ารสนับสนุนวชิาการในการด าเนินงานแก่หน่วยงานผูร้บัทุนย่อย และพืน้ทีก่ารปฏบิตังิาน 
2.3 ใหค้วามช่วยเหลอื สนับสนุน ดา้นการบรหิารจดัการ แก่ หน่วยงานผูร้บัทุนย่อย และพืน้ทีก่าร ปฏบิตังิาน 

2.4 ด าเนินการ ดแูล ตดิตามประเมนิผลการด าเนินงานแผนงาน  

ส่วนท่ี 1: ขอ้มูลทัว่ไป 
1) ชื่อหน่วยงาน(Organization).…………………………………………………………….………………...………….… 
2) ชื่อหวัหน้าองคก์ร/ต าแหน่ง 

…………………………………………………………………………………….…………….…………...………….… 
3) ชื่อผูป้ระสานงาน(Co-ordinator)……………………………………………….…………………………...………….… 
4) ทีอ่ยู่หน่วยงาน(Address)………………………………………………………..………………………….………….… 
5) โทรศพัท(์Tel)……………………………………………………………………………………………….………….… 
6) โทรสาร(Fax)………………………………………………………………………………………………...………….… 
7) Email address…………………………………………………………………..……………………………………….… 
8) ลกัษณะขององคก์ร   

(   ) ภาครฐั       (   ) ภาคธุรกจิ    (   ) ผูไ้ดร้บัผลกระทบจากวณัโรค (   ) ภาคการศกึษา 
(   ) NGOs/CBOs  (   ) ภาคศาสนา    (   ) องคก์รระหว่างประเทศ   (   ) อื่นๆ (โปรดระบุ) 

9) แหล่งงบประมาณหลกัขององคก์ร  
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….……….. 

10) ภาคหีลกัในการด าเนินงาน ดา้นวณัโรคและเอดส ์  
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………….……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………….………………………………………………………………………………………………… 

11) จ านวนบุคคลากร  (ปฏบิตังิานเตม็เวลา/ปฏบิตังิานนอกเวลา) 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

12) มบีญัชธีนาคารของหน่วยงานหรอืไม่ 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ส่วนท่ี 2: ขอ้มูลเก่ียวกบัการด าเนินงานขององคก์ร (ด้านวณัโรคและเอดส)์ 

1) พืน้ทีท่ีอ่งคก์รด าเนินการอยูใ่นปัจจุบนั (อ าเภอ/จงัหวดั) 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
2) กลุ่มประชากรทีอ่งคก์รด าเนินการอยู่ในปัจจุบนั 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
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3) รายละเอยีดโครงการทีด่ าเนินการอยู่โดยสงัเขป 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ส่วนท่ี 3: กิจกรรมท่ีคาดวา่จะด าเนินการภายใต้โครงการกองทุนโลกด้านวณัโรคและเอดส ์ปี 2564-2566 
1) กลุ่มประชากรเป้าหมาย (Target groups) 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

2) ขนาดของกลุ่มประชากร  
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

3) พืน้ทีด่ าเนินการ (Project areas) 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

4) วตัถุประสงค ์(Objectives) (ตอ้งการใหเ้กดิอะไรกบักลุ่มประชากรเป้าหมาย) 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

5) กจิกรรมหลกั (Main activities) ทีค่าดว่าจะด าเนินการภายใตโ้ครงการกองทุนโลกดา้นวณัโรคและเอดส ์ปี 2564-2566 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

6) กจิกรรมดงักล่าวจะเป็นการต่อยอดการด าเนินงานขององคก์รในปัจจบุนัหรอืไม่ อธบิาย 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

7) จ านวนบุคคลากรทีค่าดว่าจะปฏบิตังิานในโครงการกองทุนโลกดา้นวณัโรคและเอดส ์ปี 2564-2566 
7.1 ผูร้บัผดิชอบโครงการ      ………………………………คน 
7.2 ผูป้ระสานงานดา้นบรกิารจดัการแผนงานโครงการ    ………………………………คน 
7.3 ผูป้ระสานงานดา้นการเงนิ/บญัช ี     ………………………………คน 
7.4 ผูป้ระสานงานดา้นการจดัซือ้จดัจา้งและบรหิารจดัการดา้นพสัดุ เวชภณัฑ ์…………………………….คน 
7.5 ผูป้ระสานงานดา้นดา้นตดิตามประเมนิผล    ………………………………คน 
7.6 ผูป้ระสานงานดา้นอื่น ๆ      ………………………………คน 
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8) หน่วยงานทีค่าดว่าจะเป็นภาครีว่มด าเนินงานในโครงการกองทนุโลกดา้นวณัโรคและเอดส ์ปี 2564-2566 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

9) อธบิายกระบวนการมส่ีวนร่วมของกลุ่มประชากรเป้าหมาย วางแผน ด าเนินงาน และประเมนิผล โครงการ (Describe 
their inclusion during planning, implementation and evaluation of the proposal.) 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

10) อธบิายผลของโครงการทีจ่ะเกดิขึน้กบักลุ่มประชากรเป้าหมาย  (Describe the impact that the program will have 
on these target groups.) 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

11) ความยัง่ยนืหลงัจบโครงการ (Sustainability) 
อธบิายว่ากจิกรรมหรอืความคดิรเิริม่จะยงัคงอยู่อย่างไรหลงัจบโครงการ (Describe how the activities initiated 
and/or expanded by this proposal will be sustained at the end of the program term) 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

12) ขอ้มลูเพิม่เตมิอื่นๆ 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
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ส่วนท่ี 4: ศกัยภาพของหน่วยงานในการเป็นหน่วยงานด าเนินการโครงการกองทุนโลกดา้นวณัโรคและเอดส ์ปี 2564-2566 
ศกัยภาพของหน่วยงานด าเนินการ 

โครงการกองทุนโลกดา้นวณัโรคและเอดส ์
ผลการประเมิน ข้อมูลเพ่ิมเติมและ

เอกสารสนับสนุนค าตอบ ดีเยี่ยม (4) ดี (3) พอใช้ (2) ต้องแก้ไข (1) 
1. การบริหารจดัการโครงการ และแผนงานโครงการ กิจกรรมการด าเนินงาน    
- มปีระสบการณ์การบรหิารงบประมาณโครงการสนับสนุนจาก
องคก์รภายในประเทศ/ต่างประเทศ  

    ขอเอกสารสนับสนุน 

- มแีผนผงัโครงสรา้งองคก์ร/ ส านักงานทีพ่รอ้มจะด าเนินงาน
โครงการกองทุนโลก และมบีุคลากรทีร่บัผดิชอบด าเนินการและ
ประสานงานตลอดระยะเวลาการรบัทุนทัง้ 4 ดา้น ทีไ่ดแ้ก่  
• ดา้นบรกิารจดัการแผนงานโครงการ  
• ดา้นการเงนิ/บญัช ี 
• ดา้นการจดัซื้อจดัจา้งและบรหิารจดัการดา้นพสัดุ เวชภณัฑ ์
•  ดา้นตดิตามประเมนิผล และการจดัท ารายงาน 

    อธบิายเพิม่เตมิลกัษณะการ
ด าเนินงานของแต่ละดา้น 

2. การบริหารจดัการทางด้านการเงินและบญัชี (Finance & Account ) 
- มกีารจดัท าระบบบญัชภีายในองคก์ร      อธบิายเพิม่เตมิ 

- รปูแบบของระบบบญัช ี 
- ถา้จดัท าในระบบ 
Program software ให้
อธบิายว่าเป็น software 
ชนิดใด มกีระบวนการ
ท างานอย่างไร 
ขอสนับสนุนเอกสาร 
และส าเนารายงานดา้นบญัชี
รายเดอืน 

- มรีะบบการควบคุมภายใน 
 

    อธบิายเพิม่เตมิเกีย่วกบั
ระบบการควบคมุภายใน
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ศกัยภาพของหน่วยงานด าเนินการ 
โครงการกองทุนโลกดา้นวณัโรคและเอดส ์

ผลการประเมิน ข้อมูลเพ่ิมเติมและ
เอกสารสนับสนุนค าตอบ ดีเยี่ยม (4) ดี (3) พอใช้ (2) ต้องแก้ไข (1) 
และอกสารสนับสนุน 

- มกีารจดัท าระบบบญัช ีลงบญัช ีและระบบงานการเงนิของ
องคก์ร/ส านักงานทีพ่รอ้มจะใหผู้ร้บัทุนหลกั และผูร้กัษา
ผลประโยชน์ทางการเงนิสามารถตรวจสอบไดต้ลอดระยะเวลาการ
รบัทุน 

     

- มรีะบบการตรวจสอบบญัชภีายในและจะตอ้งมผีูต้รวจสอบบญัชี
ภายนอก (external financial audit) เขา้ตรวจสอบระบบบญัชี
การเงนิเป็นรายปี 

    ขอสนับสนุนอกสารการ
ตรวจสอบบญัชภีายในและ
การตรวจสอบบญัชภีายนอก 
(external financial audit) ที่
เคยตรวจไปแลว้ 

มบีุคลากรดา้นการเงนิบญัช ีเพือ่จดัท างบการเงนิการบญัช ีทีม่ี
ประสบการณ์ และจบการศกึษาดา้นการเงนิ การบญัชเีฉพาะ เป็น
ผูร้บัผดิชอบงานการเงนิ การบญัช ีและจดัท ารายงานสถานะ
การเงนิการบญัช ีพสัดุ ตลอดระยะเวลารบัทุน 

     

3. การการจดัซื้อจดัจ้างและบริหารจดัการด้านพสัด ุเวชภณัฑ ์(Procurement ) 
มรีะบบการจดัชือ้ จดัหาวสัดุเวชภณัฑท์ีไ่ดม้าตรฐาน เทยีบเท่า
ตามระเบยีบของทางราชการหรอืมาตรฐานของหน่วยงานผูร้บัทนุ
ทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรหิารองคก์รนัน้เป็น
ระเบยีบปฏบิตั ิทัง้นี้จะตอ้งสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑข์องกองทุน
โลก  

    อธบิายเพิม่เตมิเกีย่วกบั
กระบวนการจดัหาและระบบ
การจดัซื้อจดัจา้ง 
และขอสนับสนุนอกสารการ
จดัซื้อจดัจา้งทีเ่คย
ด าเนินการ 

4. ระบบการรายงานผลการด าเนินงานทุกรอบ 3 เดือน (Quarterly Report) 
- มกีารเตรยีมบุคลากร ดา้นการตดิตามประเมนิผลภายในโครงการ
และจดัท ารายงานงวด 3 เดอืน จดัส่งใหผู้ร้บัทุนหลกั ซึง่การจดัท า
รายงานทัง้ 4 ดา้น จะไดร้บัการชีแ้จงจากผูร้บัทุนหลกัอกีครัง้  
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ศกัยภาพของหน่วยงานด าเนินการ 
โครงการกองทุนโลกดา้นวณัโรคและเอดส ์

ผลการประเมิน ข้อมูลเพ่ิมเติมและ
เอกสารสนับสนุนค าตอบ ดีเยี่ยม (4) ดี (3) พอใช้ (2) ต้องแก้ไข (1) 

5. การติดตามประเมินผลการด าเนินงาน (M&E: Monitoring & Evaluation) 
- หน่วยงานผูร้บัทุนรองจะตอ้งแสดงใหเ้หน็หรอืเตรยีมความพรอ้ม
เพื่อการจดัหา จดัเตรยีมบุคลากรทีม่คีวามรู ้ความช านาญดา้นการ
ตดิตามประเมนิผลการด าเนินงานโครงการ (M&E) การจดัท าและ
จดัส่งรายงานงวด 3 เดอืน และมคีณะทีป่รกึษาดา้นการตดิตาม
ประเมนิผลแผนงานควบคมุป้องกนัวณัโรคทีผู่ร้บัทุนรองจะ
ด าเนินการในพืน้ทีโ่ครงการกองทุนโลกทีไ่ดก้ าหนดไว ้

     

6. การจดัตัง้ส านักงาน/กลไกเพื่อประสานงานด าเนินโครงการกองทุนโลกดา้นวณัโรคและเอดส ์ปี 2564-2566 
-มโีครงสรา้งองคก์รเพื่อรองรบัการด าเนินงานโครงการทัง้ 4 ดา้น 
ไดแ้ก่  
• ดา้นบรกิารจดัการแผนงานโครงการ  
• ดา้นการเงนิ/บญัช ี 
• ดา้นการจดัซื้อจดัจา้งและบรหิารจดัการดา้นพสัดุ เวชภณัฑ ์
 ดา้นตดิตามประเมนิผลและการจดัท ารายงาน 

     

7. ด้านการเตรียมการ การจดัหา จดัเตรียมบุคลากรและการบริหารงานบุคคลเพือ่รองรบัและบริหารจดัการงบประมาณ ภายใต้โครงการกองทุนโลกด้านวณัโรคและ
เอดส ์ปี 2564-2566 
- หน่วยงานผูร้บัทุนจะตอ้งแสดงใหเ้หน็หรอืเตรยีมความพรอ้ม 
เตรยีมการ จดัหา จดัเตรยีมบุคลากร ทัง้ผูบ้รหิาร ผูจ้ดัการและ ผู้
ประสานงาน ผูร้บัผดิชอบโครงการ และการบรหิารงานบคุคล ทีจ่ะ
ด าเนินงานโครงการทัง้ 4 ดา้น เพื่อรองรบัและบรหิารจดัการ
งบประมาณ ภายใตโ้ครงการกองทุนโลกดา้นวณัโรคและเอดส ์     
ปี 2564-2566ตลอดระยะเวลการรบัทุน 
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Capacity and Competency Assessment Form for Implementing Agency Selection 
under TB/HIV of the Global Fund Project year 2021-2023 

 
Qualifications and responsibilities of SRs  

 
1. Implementing Agency 

Qualifications 

1.1. Experience in TB/HIV project implementations in accordance with national strategies 

for one year at least 

1.2. Experience in managing projects funded by domestic or international organizations 

1.3. Ability to build partnership and work in collaboration with government, public, private, 

community and CSO sectors  

1.4. Well defined organizational set-up, staff and office places appropriate to perform 

project activities throughout the implementation period 

1.5. Capacity on financial management, internal control and risk management assessible 

by regular/spot external audit checks 

1.6. There is an internal audit system and there should be an external audit of the 

accounts every year. 

1.7. Qualified and efficient HR on accounting, finance, monitoring and evaluation (M&E), 

procurement and supply chain management (PSM) and data management for timely 

reporting throughout the implementation period 

1.8. Procurement procedures in line with the government PSM standards or PSM 

guideline of the organization itself 

1.9. Ability to start implementing the grant soon after selection with well set-up team on 

grant management, financial management, monitoring and evaluation, PSM and 

data management, and continue till the end of the implementation period 

1.10. Flexibility to follow the rules and regulations of Department of Disease Control, 

MOPH 

A. Roles and responsibilities 
Implementing Agencymust be able to manage and implement the grant effectively and 

efficiently as per the specific management guidelines set up by the Global Fund as follows: 

2.1 Developing Performance Framework, Budget Plans and Procurement Plans. 

Implementing Agencymake an operational plan with details about activities and 

budgets. This is a kind of agreement and contract that the Implementing Agencyhas 

made with the PR. And this agreement and contract has to be followed by reporting 

on outcomes of the implementation and financial practices to the PR. Regarding 

target groups of population and in collaboration with PR, develop strategies 

specifically for each group of populations and linkage with other groups of population 

to further develop an approach in order to be an efficient and effective way of 

working in the project by covering the following specific issues in the Annex 1.  
2.2 Managing the Implementing unit (if any) to implement approved activities in defined 

areas of implementation 

2.3 Providing administrative support to Implementing unit 

2.4 Monitoring and Evaluating the grant performance 
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Section 1: Basic Information 

 
1) Organization.…………………………………………………………….………………...………… 
2) Name or title of head of Organization and position 

…………………………………………………………………………………………………………. 
3) Co-ordinator or manager……………………………………………….………………………….. 
4) Organization’s address 

………………………………………………………..…………………………………….. 
5) Tel.……………………………………………………………………………………………….…... 
6) Fax………………………………………………………………………………………………...…. 
7) Email address…………………………………………………………………..………………….. 
8) Type of organization  

(   ) Government (   ) Business  (   ) TB affected people (   ) Education 
 (   ) NGOs/CBOs (   ) Religious  (   ) International Organization  

(   ) Others (please identify)……………………………………. 
9) Main funding sources 

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………….…………………………………………………………………. 

10) Key partners (on TB/HIV)   
………………………………………………………………………………………………………… 
………….………………………………………………………………………………………………
………………………………………………….……………………………………………………… 

11) Number of staff/personnel (full time and part-time) 
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

12) Do you have an organization’s bank account? 
………………………………………………………………………………………………………… 

 
Section 2: Information about organizational works (For TB HIV) 

 
1) Project implementation areas/sites (District/Province) 

………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

2) Group of population presently targeted by your organization 
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

3) Brief details about the projects being implemented: 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
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Section 3: Activities that will be implemented under TB/HIV Project Year 2021-2023 
 

1) Target groups 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

2) Size of Target groups  
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

3) Area implementation 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

4) Project Objectives (what will to do for the target groups under TB/HIV Project  
Year 2021-2023 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

5.  Main activities that are expected to be implemented under TB/HIV Project Year 2021-2023 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

6. Will such activities extend to the current implementation of the organization or not?  
Please explain. 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

7. Number of staff that are expected to work under under TB/HIV Project Year 2021-2023 
7.1 Project executives who are responsible for the project   ..………………..…………... 
7.2 Programmatic coordinator     ……………………………… 
7.3 Finance coordinator/accounting officer      ……………………………… 
7.4 Procurement and supply management coordinator        ……………………………… 
7.5 M&E coordinator      ……………………………… 
7.6 Coordinator for other aspects    ……………………………… 
 

8. Organizations which are expected to be partners working under the round RCC GFATM 
project    
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

9. Describe their inclusion during planning, implementation and evaluation of the project based 
on the submitted proposal. 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
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10. Describe the outcomes and impact that the program will have on the target groups. 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

11. Project/programme sustainability after the project/programme phases out. 
(Describe how the activities initiated and/or expanded by this proposal will be sustained at 
the end of the program term) 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

12. Additional information if any 
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
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Section 4: Potential capacity of organization that will perform as Implementing Agency 

 

Potential capacity of organization  
that will perform as Implementing Agency 

 

Assessment results Additional information 
and supporting 

documents/references 
Excellent (4) Good (3) Faire (2) To be 

improved (1) 

1. Project planning and management, program administration and implementation of activities    

Eexperiences in management of grants from various 
projects in the country or overseas. 
 

    supporting 
documents/references 

Having a chart of organization structure and office 
settings ready for providing functional supports of the 
GFATM’s works. And there should be have  personnel to 
cover 4 main aspects including  
1) project management and programme administration;  
2) finance and accounting;  
3) procurement of supplies and pharmacy; and  
4) monitoring and evaluation. 

    Please explain more 
about each aspect 

2. Finance & Account  

- There is an accounting system set within the 
organization  

    Please explain more 
about the following 
items. 
- Type/model of 
accounting system  
- If this is a type of using 
program software, 
kindly indicate what kind 
of software being used 
and how to use it.  
 
Seek supporting 
documents and copy of 
monthly accounting 
report 

- Internal control system 
 
 
 
 
 
 

    Explain more about the 
internal controlling 
system  and provide 
supporting documents  
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Potential capacity of organization  
that will perform as Implementing Agency 

 

Assessment results Additional information 
and supporting 

documents/references 
Excellent (4) Good (3) Faire (2) To be 

improved (1) 

- There is an accounting system in which there are 
internal control, accounting and financial system that are 
well set up and ready for the PR and auditor to be able 
to audit the accounts at any time during being a project 
grantee under GFATM. 

     

- There is an internal audit system and there should be 
an external audit of the accounts every year 

    Provide documents 
concerning internal and 
external audits 
previously conducted  

There are personnel in charge of finance and accounting 
who have skill and experiences specifically in finance 
and accounting to be responsible to prepare the financial 
statements, financial management, accounting and 
reporting during the fund acceptance period. 

     

3. Procurement and management of supplies and pharmaceutical products 

There is a standard procurement system of 
pharmaceutical supplies equivalent in accordance with 
government regulations or a grantee’s organization 
endorsed by the organization’s management committee 
as a normal practice. This has to be associated with the 
GFATM’s guidelines. All materials and equipments 
procured under GFATM’s projects are the properties of 
GFATM during the project implementation period. 

    Explain more about 
procurement system 
and process; and 
provide supporting 
documents concerning 
previous procurement 

4. Quarterly Reporting System  

There is a preparation of personnel on internal project 
monitoring and evaluation; and a quarterly report which 
is submitted to PR. How to prepare the report on 4 
aspects will be later informed by the PR 
 

     

5. Monitoring & Evaluation (M&E) 

- The Implementing Agencywill have to demonstrate or     
be prepared about having personnel who are specialized 
in monitoring and evaluation(M&E) to submit quarterly 
reports and form an advisory group on M&E on 
prevention and control that the Implementing Agency will 
follow up and undertake as planned. 
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Potential capacity of organization  
that will perform as Implementing Agency 

 

Assessment results Additional information 
and supporting 

documents/references 
Excellent (4) Good (3) Faire (2) To be 

improved (1) 

6. Establishment of office and mechanism to coordinate the TB/HIV Project year 2020-2023 

- There is an organizational structure for providing 
functional supports of the GFATM’s works on 4 main 
aspects including  
1) project management and programme administration;  
2) finance and accounting;  
3) procurement of supplies and pharmacy; and  
4) monitoring and evaluation. 

     

7.  Personnel preparation and management to support budgetary management under the TB/HIV Project year 2020-2023 

- The Implementing Agency has to demonstrate or be 
prepared  about having personnel including executives, 
manager, coordinator, project holder and personnel so 
that 4 aspects are covered under TB/HIV Project Year 
2021-2023 and ensure budgetary management during 
the project implementation period. 
 

     

 




