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การใช้โปรแกรมzoom

• รบกวนปิดไมค์
• rename ชื่อ-สกุล หน่วยงาน
• หากจะถามสามารถ raise hand ในเมนู 

participants

การประชุมชีแ้จงการจัดซือ้วัคซีนป้องกันโควิด-19 ผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาาตำ าลล
13.30-15.00 น. วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ผ่าน zoom

Agenda
o ทักทายผู้เข้าร่วม โดย ผอ.วรีะพันธ์ ลีธนะกุล
o การจัดท าโครงการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโควิด-19 

ผ่านกองทุนสุขภาพต าบล
o จัดท าโครงการโรงพยาบาลสนามเพื่อคนในชุมชน

Community Isolation และ Home Iso
o ตอบค าถาม การใช้จ่ายเงินกองทุนฯเพื่อแก้ปัญหา
o โควิด-19



ความแตกต่างของศัพท์แพทย์การจัดการโควดิ-19

ผูส้งสัยติดเช้ือ

เฝ้าระวงัตรวจ
ตราผู้ต้องสงสัย

ตรวจswabs
RT-PCR

ติดแล้ว

อาการหนัก ICU หรือ นอน รพ.

อาการเบา รพ.สนาม
รับคนไข้จากทุกอ าเภอ

EOC จังหวดั

รอเตียง/รักษาในชุมชน

Com isolation

ไม่ติด

Com Q หรือ LQ

Home Q

Home isolation

-Resort Isolation
-Hotel isolation

Resort /hotel 
/วดั/ศพด. Q

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-งบกลาง/เงนิสะสม
-กองทุนสุขภาพต าบล

หรือ

โรงพยาบาลรับผดิชอบ/เบิกจาก สปสช.

โรงพยาบาลสนามเพ่ือคนใน
ชุมชนเพ่ือพกัคอยเตียงศูนย์กกัตัวผู้ต้องสงสัย

ติดเช้ือโควดิ-19

Antigen-test kit



การใช้เงินกองทุนสุขภาพต าบล
เพ่ือจัดบริการวัคซีนโควิด-19 ใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ 

ผ่าน ศอ.บต.



หนังสอืหารือ การใช้เงินกองทุนสขุภาพต าบลเพ่ือฉีดวัคซีนคควิด-19 



สถานการณ์เงินกองทุนสุขภาพต าบล เขต 12 สงขลา ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ที่มาจากwww.localfund.happynetwork.org
รายละเอียดจากลิงค์เงนิคงเหลือกองทุนำ าลล



สรุปแนวทางการจัดหาวัคซีนโควิด-19 ผ่านกองทุนสุขภาพต าบล

• อปท.สามารถใช้เงินกองทุนสุขภาพต าบล จัดหาวัคซีนโควิด-19 ฉีดแก่ ปชช.ที่มี
ทะเบียนบ้านอยู่ในพื้นที่ และยังไม่ได้ฉีดวัคซีน ถือเป็นกิจกรรมการป้องกันโรค
• ให้พิจารณาใช้เงินสะสมของ อปท.ก่อน และเพิ่มเติมจากกองทุนสุขภาพต าบล เป็นล าดับ

ถัดไป 
• จัดท าโครงการเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนฯพิจารณา 
• โอนเงินให้หน่วยงานรับทุน เพื่อจัดบริการ (ในระเบียบยังไม่ครอบคลุม ศอ.บต.) 



Timeline การจัดหาวัคซีนโควิด 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ร่างโครงการ / ประสานกองทุน

ส ารวจและประมาณการกลุ่มเป้าหมาย

เขียน / เสนอโครงการ

อนุมัติโครงการ

เบิกจ่ายเงิน

โอนเงินให้หน่วยรับเงนิ

สปสช.

กระทรวงสาธารณสุข

กปท.

คณะกรรมการกองทุน

กปท.

กปท.

ภายใน 6 กค 2564

ภายใน ……. กค 2564

ภายใน 20 กค 2564

ภายใน 30 กค 2564

ภายใน 5 สค 2564

ภายใน 15 ส.ค.2564

จัดหาวัคซีน

ส่งมอบ/กระจาย วัคซีน

ฉีดวัคซีน

ศอ.บต. / มอ

ศอ.บต. / มอ

หน่วยบริการ

ภายใน ………  2564

ภายใน ………  2564

ภายใน ………  2564

ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอน ระยะเวลา



ตัวอย่าง_โครงการเร่งรัดการฉีดวัคซีนโควิด-19 

• ลงทะเบียนประชาชนกลุ่มเป้าหมายทีม่ีทะเบียนบ้านเพือ่รับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ผ่าน app หรือ
กระดาษ   ค่าใช้จ่าย  0 บาท

• บริการฉีดวัคซีนโควิด-19
ค่าใช้จ่าย 

1) ค่าวัคซีนและค่าบริหารจัดการ ราคา1300 บาท X จ านวน ปชก.......เป็นเงิน…………….บาท

2) ค่าเหมารถรับส่งกลุ่มผู้สูงอายุ หรือไม่สามารถเข้าถึงวัคซีนได้ เป็นเงิน...........บาท

หน่วยงานรับทุน :อบต./เทศบาล หรือ รพ. 
ตัวอย่างโครงการตามลิงค:์ https://localfund.happynetwork.org/project/develop/117217

https://localfund.happynetwork.org/project/develop/117217




การใช้เงินกองทุนสุขภาพต าบล
เพ่ือจัดบริการ community isolation 

& home isolation







จังหวัด
ปี 2563 ปี 2564 รวม

กองทุน โครงการ งบประมาณ กองทุน โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ
สงขลา 120 431 30,306,130.16 84 282 14,283,583.65 713 44,589,713.81 

สตูล 34 121 6,076,054.50 25 76 2,800,163.00 197 8,876,217.50 

ตรัง 78 294 14,150,650.50 69 309 8,533,114.00 603 22,683,764.50 

พัทลุง 59 214 6,844,321.00 55 136 4,525,859.00 350 11,370,180.00 

ปัตตานี 102 272 16,635,899.00 58 109 6,107,839.00 381 22,743,738.00 

ยะลา 53 149 12,247,635.00 34 80 7,283,590.00 229 19,531,225.00 

นราธิวาส 75 236 13,567,646.00 60 156 7,565,919.00 392 21,133,565.00 

รวม 521 1,717 99,828,336.16 385 1,148 51,100,067.65 2,865 150,928,403.81 

เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นในการจัดการโควิด-19









โครงการจัดตั้งระบบกักตัวผู้ที่มีความเส่ียงติดเชื้อโควิด-19






