โครงสร ้างการขับเคลือ
่ น และติดตามงานโครงการ PIF-GF
กลไกติดตามความก ้าวหน ้าโครงการ PIF (ทีส
่ ว่ นกลาง )
คณะกรรมการประสานงานและขับเคลื่อน
(รองอธิบดีกรมควบคุมโรคเป็ นประธาน)

กลไกขับเคลือ
่ นงานตามยุทธศาสตร์ชาติเพือ
่ ยุตป
ิ ั ญหาเอดส ์
ประสานแผนกับ national program และกองทุนโลก

RRTTR

พัฒนาระบบบริการ

HMIS
ระบบข้ อมูล

Accreditation
พัฒนา&จัดทามาตรฐาน

Health
Finance

กิจกรรมหลักในดาเนินการ PIF-M&E
การติดตามการดาเนินงานในพื้นที่
1

พัฒนากลไก
M&E unit
ภายใต ้งาน
PCM

ลงพืน
้ ทีต
่ ด
ิ ตามการ
ดาเนินงานกิจกรรม
PCM, CBO, หน่วย
บริการ

2
ประชุมติดตาม
ความก ้าวหน ้าการ
ดาเนินงานในระดับ
พืน
้ ที่ ร่วมกับ 13
จังหวัด และเขต

√

การดาเนินงานที่ส่วนกลาง
การติดตามการดาเนินงาน

33

การประชุมติดตาม
ความก้าวหน้าการดาเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ
เพื่อยุติปัญหาเอดส์
ภายใต้โครงการPIF-GF

4

การประชุมติดตาม
ความก้าวหน้าและหา
แนวทางพัฒนา
โครงการร่วมกับ TUC

การประเมินผล

5

6

การประเมิน
สถานการณ์การให้
บริการเอชไอวี
ในชุมชน
(Assessment)

CBO
Accreditation
การจัดทาร่าง
มาตรฐาน
การรับรองการ
จัดบริการ
ด ้านเอชไอวีของ
องค์กรชุมชน

การประเมินผลการตีตรา
และการเลือกปฏิบัติ
ในสถานบริการสุขภาพของ
ประเทศไทย(Evaluation)

Next step
1. ผลการทบทวน วันนี้
จะนาไปวิเคราะห์ /คุย
รายละเอียด เพือ
่ เป็ น
ข ้อมูลสาหรับการทาแผน
ในวันพรุง่ นี้
2. การพัฒนาแนวทาง
การจัดทาโครงการเพือ
่
บูรณการ งาน โครงการ
ลงในระดับจังหวัด ??

3. การจัดเตรียม แบบ
รายงานความก ้าวหน ้า
ผลการดาเนินงาน ใน
ภาพรวม การดาเนินงาน
ระดับจังหวัด เขต

กิจกรรมปี 62
การติดตาม งาน
การติดตามงาน
้ ที่
ในระด ับพืน
- การติดตาม
ในระดับพืน
้ ที่

การติดตามงาน จาก
การประชุม
- ประชุมร่วมกับ เขต
จังหวัด
ปรับ เป็ น2 ครัง้

การพัฒนากลไก
M&E unit ภายใต ้งานPCM

การประเมินผล
1 การประเมินสถานการณ์การให้บริการเอชไอวี
ในชุมชน (Assessment)
ส่งแบบสอบถามให้ รพ. สสจ สคร ทาเสร็จ ประมาร เดือน พค 62

การติดตามการดาเนินงาน PIF-BATS : M&E
้ ที่
การข ับเคลือ
่ นกลไกการดาเนินงานในระด ับพืน
ปี 61 (ปี 2)
กรกฏาคม – สงิ หาคม 2561

• ประชุมประจาปี ก ับ
13 จ ังหว ัด ว ันที่ 16
กรกฏาคม 2561

ปี 62 (ปี 3)
ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ประชุมประจาปี ก ับ
13 จ ังหว ัด ครงที
ั้ ่ 1
ในเดือน ธ ันวาคม
2561

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ประชุมประจาปี ก ับ
13 จ ังหว ัด ครงที
ั้ ่ 2
ในเดือน สงิ หาคม
2562

ั
การดาเนินงาน พ ัฒนาศกยภาพ
จ ังหว ัด และการสน ับสนุนจ ังหว ัด
ในการจ ัดทาแผนเร่งร ัดการยุตป
ิ ญ
ั หาเอดสร์ ะด ับจ ังหว ัด

หลักสูตร
การจัดทา
ข ้อมูล
Modeling
สานักระบาด
สานักโรค
เอดส ์ TUC

กำหนดเป้ ำหมำยระดับ
เป้ ำประสงค์ ผลลัพธ์
หลักสูตร อบรม
1.AEM –BASIC
2. AEM –Intermediate
3. AEM-Advance

สนับสนุนให ้กิด
การจัดทาแผนเร่งรัด
ยุตป
ิ ั ญหาเอดสร์ ะดับ
จังหวัด

การสนับสนุน
งบประมาณ สาหรับ
ดาเนินการ และ พีเ่ ลีย
้ ง
ลงพืน
้ ที่

GF
SIP

การประชุมปฏิบต
ั ก
ิ าร
•3จังหวัดเดิม
ี้ จง
•วางแผน และชแ
แนวทาง การจัดทาแผน
เร่งรัดยุตป
ิ ั ญหาเอดส ์
10 จังหวัด
โดย สานักโรคเอดส-์ GF

