
 

คู่มือการแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุน ฯ ชุดใหม่ ผ่านโปรแกรมกองทุนสุขภาพต าบลภาคใต ้
 

 

➢ ให้เจ้าหน้าที่ login เข้าไปที่กองทุนของฉันผ่านโปรแกรมกองทุนสุขภาพต าบล

(www.localfund.happynetwork.org) จะเข้าสู่กองทุนในความรับผิดชอบ 

ค าชี้แจง  
คณะกรรมการกองทุนฯ ชุดเดิมตามประกาศ ฉบับ ปี 2557 จะมีด ารงต าแหน่งและมีอ านาจเต็มตามประกาศ 
ฉบับ 2561 ต่อไป อีก 90 วัน ระหว่างนี้ต้องคัดเลือกกรรมการตามประกาศฯ และเมื่อคัดเลือกจนครบ
องค์ประกอบแล้ว ก็แต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ ในระบบโปรแกรมได้เลย ต้องเข้าไปจัดการบันทึก
คณะกรรมการชุดเก่าหมดวาระ (รายช่ือคณะกรรมชุดเก่าจะถูกเก็บบันทึกประวัติ ไว้ในระบบ) ให้ท าดังนี้ 
ขั้นตอนการบันทึกคณะกรรมการชุดเก่าหมดวาระ 

1. คลิกปุ่ม  ที่   เพื่อเข้าไปหน้า ข้อมูล คณะกรรมการ 

 
 

2. คลิก  จะแสดงเมนูย่อย  เลือก บันทึกคณะกรรมหมดวาระ  
 

 

1. คลิก 

 
2. คลิก 



3. เลือก ใช่  ฉันต้องการบันทึกกรรมการทุกคนหมดวาระ  

 
4. แล้วคลิก ยืนยันการหมดวาระ 

ขั้นตอนการบันทึกข้อมูล คณะกรรมการ  ชุดใหม่ 

     บันทึกข้อมูลรายช่ือคณะกรรมการกองทุนฯ ชุดใหม่  

1. คลิกที่ปุม่    หรือ  สัญลกัษณ์  เพื่อเข้าไปเพิ่มข้อมลูรายช่ือกรรมการตามองค์ประกอบ  

 
2. ป้อนข้อมลูรายละเอียดในช่องแต่ละช่อง  

3. คลิก บันทึกกรรมการใหม่ เพื่อจัดเก็บข้อมลู 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. เลือก 

4. คลิก 

1. คลิก 

2. ป้อนข้อมลู 

3. คลิกบันทกึ 



ขั้นตอนการพิมพ์หนังสือแต่งตั้ง คณะกรรมการ 

     เมื่อบันทึกข้อมลูรายช่ือคณะกรรมการกองทุนฯ ชุดใหม ่เรียบร้อยแล้ว ต้องการจะออกหนังสือ/พิมพ์ ค าสัง่

แต่งตั้งคณะกรรมการ ท าได้ดังนี ้

 

1. คลิกที่     

 
 

2. เลือก ประเภทหนงัสอื  แต่งตั้งกรรมการชุดใหม่   (หรอืเพิม่แต่งตั้งเติมกรรมการใหมเ่ฉพาะกรรมการ

จากศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน ตามข้อ 12(7) หรือ เปลี่ยนแปลงกรรมการ ) 

 
 

 

 

 

1. คลิก 

2. คลิก 



3. ตรวจสอบ และป้อนข้อมลูในส่วนที่ ยังไม่ครบให้สมบรูณ์ (บางช่องสามารถเว้นไว้ก่อนได้)  

 

 
 

 

4. คลิกที่    แล้วเลือกเครื่องพิมพ์ เพื่อพิมพ์ค าสั่ง 

 

 

 

5. น าเสนอ นายกฯ ลงนาม ค าสั่งแต่งตัง้ 

 

 

3. คลิกป้อนข้อมูล 

4.  



ขั้นตอนแจ้งค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ กองทุนฯ ให้ สปสช. เขต ทราบ 

     ข้อมูลรายช่ือคณะกรรมการกองทุนฯ ที่ นายกฯ ที่ลงนามแต่งตั้งแล้ว ต้องแจ้งให้ ทาง สปสช. เขต 12 

รับทราบผ่านทางระบบออนไลน์ ท าได้ โดยคลิกที่  แล้ว คลิกที่ เพื่อยืนยัน สถานะ 

จะเปลี่ยนเป็นแต่งตัง้แล้ว  

ไม่ต้องส่งค าสั่งตัวจริงมาท่ี สปสช.เขต 12 แล้ว ท่านอาจใช้กล้องถ่ายรูปถ่ายค าสั่งดังกลา่วแนบไว้ในระบบ 

 
 

ก่อนจะด าเนินการเพิ่มเติมกรรมการตามข้อ 12(7)  หรือเปลีย่นแปลงกรรมการ ต้อง  คลิกแจง้สปสช เขต แล้ว 

สถานนะ จะเปลี่ยนจาก ยังไม่แตง่ตั้ง เป็น แต่งตัง้ ให ้

 
 

 

การเพ่ิมกรรมการตามข้อ 12(7) และเปลี่ยนแปลงกรรมการ กองทุนฯ 

     ข้อมูลรายช่ือคณะกรรมการกองทุนฯ ที่ด ารงต าเหนง่อยู ่ ในปัจจุบันถ้ามีการเปลี่ยนแปลงใหบ้ันทึกเกบ็เป็น
ประวัติไว้ได้ ซึ่งจะแสดงเฉพาะรายช่ือที่ยงัคงด ารงต าแหน่งเท่านั้น 
 

 

 

 



การเพิม่กรรมการ ตามข้อ 12(7) ผู้แทนจากศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน 
 

1. คลิกปุ่ม  ที่   เพื่อเข้าไปเพิ่มข้อมูลหรือแก้ไข

ข้อมูล  

2. ในช่องต าแหน่ง คลิกเลือกที่ต าแหนง่ 

 

3. ในช่องช่ือและนามสกุล คลกิและป้อนช่ือ-นามสกุล 

4. ในช่องช่ือหน่วยงาน คลิกและป้อนช่ือหน่วยงานต้นสงักัด (ถ้ามี) 

5. ในช่องวันที่เริม่ด ารงต าแหน่ง ใหร้ะบุวันทีเ่ริม่ด ารงต าแหน่งในกองทุน
ฯ  โดยคลิกในช่อง “…” แล้วจะมปีฎิทินแสดงข้ึนมา ให้เลือกสามารถ
เลื่อนเดือน และเลือกวันที่ ได้จากปฎิทิน หรือสามารถใส่ตัวเลข ใน
รูปแบบ วันที่/เดือน/ปี พ.ศ. หรือ ค.ศ. ก็ได้ แล้วกดปุ่ม Enter ระบบ
จะปรับวันใหอ้ัตโนมัติ (โปรดเช็คความถูกต้องซ้ า) 

6. คลิกที่ปุม่  เพื่อเพิ่มข้อมลู 
สปสช.เขตสง่รายช่ือกรรมการจากศูนย์ประสานงานหลกัประกันสุขภาพภาคประชาชนมาเพิ่มตามข้อ 12(7) 

 

1. คลกิ 

3. คลกิปอ้นข้อมูล 

4. คลกิปอ้นข้อมูล 

5. คลกิและเลือกวันที ่

6. คลิก 

1. คลกิ 

2. คลกิเลือก 



1. คลิกที่ปุม่  แถวเดียวกับช่ือเพื่อเข้าไปแก้ไข  

2. แก้ไขข้อมูล ในช่องต่างๆที่ตอ้งการ 

3. คลิกที่ปุม่ บันทกึการแก้ไข เพื่อบันทกึข้อมูล 

 

 

กรณีเปลี่ยนกรรมการ (ออกจากกรรมการ) 

1. ให้คลิกทีปุ่่ม    แถวเดียวกับช่ือที่ออก แล้วเลือกคลกิ
บันทึกออกจากการเป็นกรรมการ 

2. เลือกระบุเหตุผลที่ออก  

3. เลือกปฎิทิน ระบุวันที่ออก 

4. คลิกปุ่มบันทกึ เพื่อบันทึกข้อมลู รายช่ือผู้ที่ออกจะไม่แสดง
ในหน้ากรรมการชุดปัจจุบัน  แต่จะอยู่ในท าเนียบกรรมการ 
สามารถคลิกเพื่อดูรายช่ือกรรมการ ในอดีตได้ทั้งหมด    

 

 

2. แก้ไขข้อมูล 3. คลกิ 

1. คลกิ 

2. คลกิเลือก 

3. คลกิเลือก 

4. คลกิ 


