
รายงานผลการดําเนินงานของกพอ.  
 ในรอบ 1 ป 3 เดือน(ม.ีค. 52 – มิ.ย.53  ) 

และ ทิศทางขางหนา

สมชชากพอ.ชาติ  5-7 กรกฎาคม 2553  จอมเทียนการเดน รีสอรต 
ชลบุรี



ยุทธศาสตร กพอ. ชาติ 

ยุทธศาสตรที่ 1.  การพฒันาศักยภาพของคนทํางานดาน
เอดส  รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการเขามามี
สวนรวม
ยุทธศาสตรที่ 2.  การปองกันและการดูแลรักษา
ยุทธศาสตรที่ 3.  การปฏิรูปสังคมและการเมอืง
ยุทธศาสตรที่ 4.  การทํางานเชิงมิติสังคมและ
วฒันธรรม  มติติัดขวาง



ผลการดําเนินงาน

การดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพคนทํางานดานเอดส ประเทศ
ไทย (อนุฯขับเคลื่อนงานเอดส สนับสนุน)

สรางความเขาใจใหกับองคกร “พัฒนากระบวนการพูดคุยใหกับองคกร
สมาชิก
มีพื้นที่รูปธรรม “แผนงานสุขภาพชุมชน ที่เนนการสงเสริมการปองกัน”
มีกลุมคนในชุมชนเขาใจและ มีสวนรวม ในเรื่อง

เปนกรรมการ
เขียนโครงการทําแผนและกิจกรรมในชุมชน 

หัวใจสาํคัญ = การขับเคลื่อนงานเอดส เชื่อมกับ งานหลักประกันสขุภาพ
 ผานการทํางานเรื่อง กองทุนสุขภาพตําบล 



ผลการดําเนินงาน

โครงการวิเคราะหของภาคประชาสังคมไทยตอ นโยบาย กฎหมาย และการ
ตอบสนองตอปญหาเอชไอวีและเอดส ของภาครัฐ (FORD  สนับสนุน) 

รณรงค สิทธิทางเพศและสิทธิอนามัยเจริญพันธ  ภายใต Theme 
รณรงค  “

”



ผลการดําเนินงาน

จัดทํารายงานวิเคราะหนโยบายการตอบสนองตอปญหาเอดสของประเทศ โดย
ใชมุมมองเรื่องสิทธิทางเพศ และสิทธิอนามัยเจริญพันธ ฉบับป 2552 โดย 
คณะทํางานจับตานโยบาย
จัดกิจกรรมรณรงควันเอดสโลก รวมกับ 15 เครือขาย และภาคีงานเอดส/
สุขภาพ เมื่อปลายป 2552
พัฒนาพื้นที่สื่อสารรณรงคและเผยแพรแนวคิด  สิทธิทางเพศ สิทธิดานเอดส สิทธิ
มนุษยชน 
จดหมายขาวราย 3 เดือน    เพศสังสรรค
เวปไซด  ชุมชนคนทํางานเอดส  โดยกพอ.เหนือ www.aids-cpp.net

ปรับปรุงเวปไซด กพอ.ชาติ www.tncathai.org

http://www.aids-cpp.net/


ความเคลื่อนไหวอื่นๆ ที่สาํคัญ

การจัดการทบทวนครึ่งแผนบูรณาการฯ (แผนเอดสชาติ) 
ยุทธศาสตรที่ 3 การคุมครองสิทธิดานเอดส  (กพอ. ฟาร  
TNP+)
การรวมจัดทําแผนการตอบสนองตอประเทศเรื่องการแกไข
ปญหาเอดส สวนของการจัดทําดัชนีชี้วัดทางนโยบาย
ระดับประเทศ ในมุมมองของภาคประชาสังคม ในการจัดทํา
รายงาน UNGASS  January 2008- December 
2009



ความเคลื่อนไหวอื่นๆที่สําคัญ

การมีผูแทนเขารวมผลักดันในกลไกการขับเคลื่อนงานเอดสประเทศ ใน
ระดับตางๆ อาทิ

กรรมการเอดสชาติ  (มีการประชุมไปแลว 1 ครั้ง)
พี่นองภาวนา(ผูทรงคุณวุฒิ) พี่บริพัตร(TNP+) พี่ตอมสภุัทรา (TNCA)

CCM
PCM (ศปอจ.)

การรวมพัฒนาระบบการติดตามและประเมนิผลระดับประเทศ(M&E)

Presenter
Presentation Notes
เป็นกลไกที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนงานเอดส์ต่อไป และมีผู้แทนหลายคนเข้าไปนั่งในกลไกระดับจังหวัด



ทิศทางและแผนงานขางหนา

การประสานงานกับ NAMc และ UNAIDS เรือ่งบทบาทของกพอ.ใน
การสนับสนุนสมาชิกเพื่อขับเคลื่อนงานเอดสของประเทศ ผาน PCM

จัดเวทีทําความเขาใจ PCM  ระดับภาค รวมกับเอ็นจีโอในจังหวัด
ภาคอีสาน 14 กรกฏาคม 53  (พี่ตู  พี่สุ) จัดที่ ขอนแกน 
ภาคกลาง /ต.ออก 13 กรกฏาคม 53 (พี่รางค  พี่มิตร พี่ตอม) จัดที่ กทม.
ภาคเหนือ  19 สิงหาคม 53 (พี่แจด พีป่อง พี่นิวัตร)
ภาคใต (จา เริ่มตนชวนคุยจากวงเล็กๆ)

การจัดรณรงค วันเอดสโลก 
จัดรวมกับ 15 เครือขาย -Theme  และ Ideaการจัด

รวมกันจัดทําแผนเอดสชาติ การจัดทํารายงานUNGASS การติดตาม
เรื่องระบบM&E 



ทิศทางขางหนาของ กพอ.

พัฒนาโครงการทํางานของกพอ. (ตอเนื่องจากโครงการฟอรด) เพื่อ
ยกระดบัการทํางานเอดสเขาสู

การปฎิรูปการเมืองและสังคม  
การพัฒนาระบบสวัสดิการสังคม 
พัฒนางานรณรงคสิทธทิางเพศ สิทธิมนุษยชน  อยางตอเนื่อง
พัฒนากลไกสนับสนุนการทํางานเพื่อลดการตีตราและเลือกปฎิบติ



การอภปิรายและขอเสนอจาก  
สมาชิกกพอ.



ความคิดเห็นตอการขับเคลื่อนงานPCM จาก  สมาชิกกพอ.
PCM  ในฐานะที่เปนกลไกขับเคลื่อนงานเอดสจงัหวัด

เปนรูปธรรมการทํางานเชื่อมโยงรวมกันระหวางเอ็นจีโอจังหวัด และเอ็นจีโอชาติ
เปนโอกาสใหมีพื้นที่ ที่นั่งใหกับตัวแทนเอ็นจีโอมากขึ้น
สรางความรวมมือการสงตอขอมูลการทํางานเอดสในจังหวัด กับตัวแทนเอน็จีโอที่
มีที่นั่งใน PCM 



การเขาไปมีสวนรวมของภาคปชส.ใน PCM

งานที่กพอ.ทําไปแลวมีการทําเรื่องอะไรไปบาง และมีการประเมินผลออกมาแลว
อยางไร
เอ็นจีโอที่ไมไดอยูในงานกองทุนโลก จะเขาไปสงเสียง มีสวนรวมไดอยางไร
เอ็นจีโอ เห็นประโยชนของ PCM  กับการทํางานตอบสนองงานเอดสในจังหวัด 
อยางไร
มีเอ็นโจและภาครัฐในจังหวัด ที่ยังไมทราบเรื่อง PCM (เกี่ยวของกับเราอยางไร  
มีเปาหมายอยางไร ฯลฯ )



PCM หรือ ศูนยประสานงานประชาคมเอดส 
จังหวัด(ศปอจ.) คืออะไร จะทําอะไรกับ PCM(1)

คือกลไกการขับเคลื่อนงานเอดสในระดับจังหวัด  รเิริม่โดยเงินจากกองทุน
โลก

มีที่นั่งใหภาคประชาสังคม ทําใหมีโอกาสในการเสนอประเด็นของตนเองได 
เปนกลไกที่เอื้อใหภาคประชาสังคม หรือ ประชาคมเอดส/สุขภาพ เขาไปมีสวน
รวมไดอยางเต็มที่ 

ทิศทางที่ กพอ. ตองการเห็น และ บทบาทของกพอ.
การใชประโยชนจากPCM  โดยเพื่อนสมาชิกและขบวนของกพอ. เชน 

การเสนอวาระของตนเอง หรือ เครือขายเขาไปใน PCM  เชน กองทุนคืนสิทธิของคน
ไรสถานะ การจัดบริการที่รับรองสิทธิอนามัยเจริญพันธของผุหญิง+  การจัดบริการที่
เปนมิตรใหกับเยาวชน ไอดียู เอ็มเอสเอม็ เซกเวอรเกอร  



PCM หรือ ศูนยประสานงานประชาคมเอดส 
จังหวัด(ศปอจ.) คืออะไร จะทําอะไรกับ PCM(2)

กพอ.จะลงไปชวนเพือ่นสมาชิกในจังหวัด คิดเรือ่งของการใชประโยชนจาก
PCM โดย การทําใหงานสทิธิมนุษยชนดานเอดส เปนยุทธศาสตรปญหา
ของจังหวัด
บทบาทของกพอ.คือ การขับเคลื่อนการทํางานดานเอดส ควบคูไปใน
ระดับประเทศและระดับจังหวัด 
บทบาทของเพื่อนสมาชิกกพอ.ระดับจังหวัด คือ  การเชื่อมประสานและ
ผลักดันการขับเคลื่อนงานเอดสในจังหวัดของตนเอง



ขอเสนอจากสมาชิกกพอ. เรื่อง PCM

มีการทําความเขาใจเรือ่งบทบาท เปาหมาย กับตัวแทนเอ็นจีโอที่เปน 
PCMในการขับเคลื่อนงานเอดสของภาคประชาชนในจังหวัด
มีกลไกติดตามและหนุนเสรมิการทํางานเรือ่ง PCM ของเพื่อนสมาชิกใน
จังหวัด 
ใหมีประเด็นการทาํงานรวม โดยเฉพาะประเด็นรณรงคระยะยาวรวมกัน 
สงเสรมิความเขาใจเรือ่ง สิทธิทางเพศ ใหกับเพื่อนสมาชิก
มีกระบวนการพัฒนา สรางความเขมแข็งใหคนทํางานเอน็จีโอที่จะเขาไปเปน 
PCM 



ขอสรุปเรื่องทศิทางขางหนาของกพอ.

การทบทวนยุทธศาสตรที่ 1(การพัฒนาศักยภาพฯ) และ 3  (การปฏิรูปสังคมและ
การเมือง)

1)

 

จัดกระบวนการเสริมสรางศกัยภาพ การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางเครือขายประเด็น – 
พื้นที่ – จังหวัด ในเรื่อง 
1.1กลไกการขับเคลื่อนงานเอดส งานสุขภาพ งานสิทธิทางเพศ สทิธิมนุษยชน ผานกลไก PCM 
1.2การพัฒนาระบบสวัสดิการสังคม(บํานาญชราภาพ การศึกษา ฯลฯ)

2)

 

การพัฒนาระบบบริการสุขภาพทางเพศที่เปนมิตร(เคารพสิทธิ ไมตีตราและเลือกปฎิบัติ)
3)

 

หยิบวาระภาคประชาชนขึ้นมาทบทวน (เสนอผานกลไกภาคประชาชน)
การติดตามและประเมินผลการทํางานเอดส(การทําแผนเอดสชาติฉบับถัดไป การจัดทํารายงานอังกัส)

ประเด็นพิจารณา 
ใครจะเขามามีบทบาทตรงไหน  จะเขามามีสวนรวมไดอยางไร  



ใครจะเขามามบีทบาทตรงไหน  จะเขามามีสวนรวมได
 


อยางไร (1) 

กพอ. ตองมีหนวยวิเคราะหและจับตานโยบายระดับประเทศ วามีนโยบายใด
ที่สงผลกระทบตอการทํางานเอดสของเพื่อนสมาชิกบาง เชน การตั้งวงชวน
คุยเรื่องการตีตราและเลือกปฎิบัติ  
ชวยกันทําใหบริการสุขภาพทางเพศที่เปนมิตร เปนรูปธรรม ขณะนี้มี
เครือขายผูหญิงที่ทําเรือ่งบรกิารสุขภาพทางเพศที่เปนมิตรในคลีนิคแมและ
เด็ก 
การพัฒนาขบวนคนรุนใหม งาน ความฝน และชีวิต  ในกพอ.



ใครจะเขามามีบทบาทตรงไหน  จะเขามามีสวน  รวมไดอยางไร (2)
ทิศทางและบทบาทของกพอ. และ สมาชิก

การพัฒนาแนวปฎิบัติเรื่องบริการสุขภาพทางเพศที่เปนมิตร ไมตีตราและเลือก
ปฎิบัติ เคารพสิทธิ   เปนคูมือในการปฏิบัติในเครือขายตัวเอง และผลักดันใน
ระดับจังหวัด   การเขาถึงบริการและการจัดบริการสุขภาพที่เปนมิตร 

กพอ.จะเชิญเครือขายตางๆ มาหารือรวมกัน ในตนเดือนกันยายน  และกลับไปขยายใน
เครือขายของตัวเอง
กพอ.จะชวนกันนําประเด็นเหลานี้ไปตัดขวางการทํางานในจังหวัด

การขับเคลื่อนประเด็นเหลานี้ไปในทิศทางการจัดสวัสดิการสังคม โดยเริ่มจาก
คนทํางานเรื่องเอดส และคนทํางานอื่นๆ ในระดับจังหวัด



ขอเสนอเพื่อพิจารณาการปรับโครงสราง กลไก กพอ

สวนบรหิารงาน   พิจารณา สัดสวน และ ที่มา ของกรรมการ กพอ.ชาติ  
วาระ 2 ป 

กพอ.ภาคเหนือ  
กพอ.ภาคกลาง
กพอ.ภาคอสีาน
กพอ.ภาคตะวันออก (เครือขายคนทํางานภาคต.ออก)
กพอ.ภาคใต
ตัวแทนเครือขาย  ....15.  - 17 เครือขาย



ขอเสนอ เรื่องโครงสราง กลไก

เชิงโครงสราง    
ตอง เล็ก กระชับ  คลองตัว 
มีกรรมการดําเนินงาน
เพิ่มสัดสวนเจาหนาที่สํานักงาน ผูประสานงาน 1 จนท.รณรงค1 บัญชี1 โดยทํางาน
ประสานเชื่อมโยงกับผูประสานงานระดับภาค 

เชิงสัดสวน
ตัวแทนกพอ.ภาคๆละ 1-2 คนจาก 5 ภาค และเครือขายผูติดเชื้อชาติอีก 1 คน = 
ไมเกิน11 คน   โดยคงประธานคนเดิม 
ขยายวาระกรรมการเปน  4 ป  
กพอ.ภาคไปหาชื่อกรรมการ เสนอกลับมาภายในเดือนกรกฎาคมนี้  
กําหนดประชุมกรรมการชุดใหม เดือน สิงหาคม 
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