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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 

     

 


