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 ตามที่เทศบาลต าบลพรรณานคร ร่วมกับส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้จัดตั้ง
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น หรือพ้ืนที่ เพ่ือให้การบริหารและการใช้จ่ายงบประมาณของกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น หรือพ้ืนที่ เป็นไปด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ ตลอดจนมีระบบรองรับการด าเนินงาน คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ       
ในระดับท้องถิ่น และโดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบ หลักเกณฑ์ เพ่ือให้เทศบาลต าบลพรรณานคร 
บริหารจัดการทองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ ให้มีความเหมาะสม เกิดประสิทธิภาพใน
การด าเนินงานมากยิ่งขึ้น จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้  

 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่าระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น หรือพ้ืนที่ เทศบาลต าบล
พรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 
 ข้อ 2 ระเบียบนี้บังคับใช้ตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ให้ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลต าบลพรรณานคร  
รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 ข้อ 4 ที่ตั้ง ส านักงานเทศบาลต าบลพรรณานคร  หมู่ 2 ต าบลพรรณา อ าเภอพรรณานิคม จังหวัด
สกลนคร 
 

หมวด 1 
วัตถุประสงค์กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น 

 ข้อ 5 เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถานบริการ หรือ
หน่วยงานสาธารณสุข หรือหน่วยงานอ่ืน หรือสนับสนุนส่งเสริมให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชนด าเนินกิจกรรม
ด้านสาธารณสุขในพ้ืนที่ ในการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับ
ปฐมภูมิเชิงรุก ที่จ าเป็นต่อสุขภาพและการด ารงชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่เทศบาลต าบลพรรณานคร          
ได้เข้าถึงการบริการได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว และมีคุณภาพมาตรฐาน 
 ข้อ 6 เพ่ือส่งเสริมให้กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยง 
และกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรั้งที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น โดยส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมตามความพร้อม ความเหมาะสม และความต้องการของประชาชน
ในพ้ืนที ่
 ข้อ 7 เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพด้วยตนเองและร่วมบริหาร
จัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดังท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 
 ข้อ 8 เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 



 
 

หมวด 2 
บททั่วไป 

 ข้อ 9 กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ชื่อว่า กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลต าบล
พรรณานคร  อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 
 ข้อ 10 ในกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลต าบลพรรณานคร ฉบับนี้ 
  “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล
ต าบลพรรณานคร 
  “ประธานคณะกรรมการ” หมายความว่า นายกเทศมนตรีต าบลพรรณานคร 
  “การจัดบริการสาธารณสุข” หมายความว่า การจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค 
ฟ้ืนฟ ูสมรรถภาพ และรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก ตามท่ีคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกัน
โรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและส านักงานก าหนด 
  “สถานบริการ” หมายความว่า สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ของเอกชน และของ
สภากาชาดไทย หน่วยบริการประกอบโรคศิลปะสาขาต่างๆ และสถานบริการสาธารณสุขอ่ืนที่คณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติก าหนดเพิ่มเติม 
  “หน่วยบริการ” หมายความว่า สถานบริการที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ตามพระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 
  “หน่วยงานสาธารณสุข” หมายความว่า หน่วยงานที่มีภารกิจด้านการสาธารณสุขโดยตรงแต่
มิได้เป็นสถานบริการหรือหน่วยงานบริการ เช่น ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ส่วนสาธารณสุข เป็นต้น  
  “หน่วยงานอื่น” หมายความว่า หน่วยงานที่มิได้มีภารกิจด้านการสาธารณสุขโดยตรงแต่อาจ
ด าเนินกิจกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพหรือการป้องกันโรคได้ในระดับหนึ่ง เช่น โรงเรียน สถาบันการศึกษา 
วัด เป็นต้น 
  “กลุ่มหรือองค์กรประชาชน” หมายความว่า องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน หรือภาคเอกชน  
ที่มีการรวมตัวกันเป็นกลุ่ม ชมรม สมาคม มูลนิธิ หรือองค์กรที่เรียกชื่ออ่ืนตั้งแต่ 5 คน ขึ้นไป ซึ่งเป็นการ
รวมตัวกันด าเนินกิจกรรมโดยมีวัตถุประสงค์ไม่แสวงหาผลก าไร ทั้งนี้ จะเป็นนิติบุคคลหรือไม่ก็ได้ 
 

หมวด 3 
คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น 

 ข้อ 11 ให้มีคณะกรรมการบริการหลักประกันสุขภาพ ประกอบด้วย 
(1) นายกเทศมนตรี      เป็นประธานกรรมการ 
(2) ผู้ทรงคุณวุฒิในพ้ืนที่ จ านวน 2 คน    เป็นรองประธานกรรมการ 
(3) สมาชิกสภาเทศบาลที่สภามอบหมาย จ านวน 2 คน   เป็นกรรมการ 
(4) หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิในพ้ืนที่    เป็นกรรมการ 
(5) อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในพื้นท่ี 
  ที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน    เป็นกรรมการ 
(6) ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชนที่ประชาชนในหมู่บ้าน 
 หรือชุมชนคัดเลือกกันเอง จ านวนไม่เกิน 5 คน    เป็นกรรมการ 
 



 
 

(7) ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน 
 หรือศูนย์รับเรื่องร้องเรียนอิสระในพ้ืนที่ หน่วยงานละ 1 คน (ถ้ามี) เป็นกรรมการ 
(8) ปลัดเทศบาลหรือเจ้าหน้าที่อ่ืนที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย         เป็นกรรมการและเลขานุการ 
(9) ผู้อ านวยการหรือหัวหน้ากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 หรือส่วนสาธารณสุขหรือที่เรียกชื่ออ่ืนหรือเจ้าหน้าที่อ่ืน 
 ที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย           เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ให้สาธารณสุขอ าเภอ และผู้อ านวยการโรงพยาบาลในพ้ืนที่เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการกองทุน 

  การคัดเลือกกกรมการตาม (5) และ (6) ให้เทศบาลจัดประชุมเพ่ือให้บุคคลในแต่ละกลุ่มได้คัดเลือก
กันเองอย่างเปิดเผยและมีส่วนร่วมของประชาชนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ ด้วยวิธีการที่เห็นสมควรเพ่ือให้ได้
กรรมการตามจ านวนที่ก าหนดไว้ 
  การคัดเลือกกรรมการตาม (2) ให้กรรมการตาม (1) และ (3) – (9) ประชุมคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิใน
พ้ืนที่ซึ่งมีความรู้ความสามรถและมีผู้เคารพนับถือเป็นที่ยอมรับของพ้ืนที่ จ านวน 2 คน โดยให้คนที่เป็นรอง
ประธานกรรมการคนหนึ่ง และอีกคนหนึ่งเป็นรองประธานกรรมการคนที่สอง 
 ข้อ 12 ให้กรรมการในคณะกรรมการที่มาจากการคัดเลือก มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 4 ปี 
 เมื่อกรรมการตามวรรคที่หนึ่งอยู่ในต าแหน่งครบวาระ 4 ปีแล้ว ยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ ให้
กรรมการที่ครบวาระนั้น อยู่ในต าแหน่งต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ ทั้งนี้ต้องไม่
เกินหกสิบวัน 
 ในกรณีที่กรรมการตามวรรคที่หนึ่ง พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ ให้มีการด าเนินการคัดเลือก
กรรมการประเภทเดียวกันแทน และให้ผู้ได้รับการคัดเลือกอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลือของกรรมการ   
ซึ่งตนแทน 
 ในกรณีที่ประธานกรรมการตามข้อ 11 วรรคหนึ่ง (1) มีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รองประธาน
กรรมการ ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้ตามล าดับ แต่กรณีที่ประธานกรรมการตามข้อ 11 วรรคที่หนึ่ง (1) 
ไม่มีหรือพ้นจากต าแหน่ง ให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานกรรมการแทน 
 ข้อ 13 นอกจากพ้นจากต าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการที่มาจากการคัดเลือกตามข้อ 11 วรรคหนึ่ง 
(2) (4) (5) (6) และ (7)  

(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ย้ายไปด ารงต าแหน่งหรือประกอบวิชาชีพหรืออาชีพในท้องถิ่นหรือพ้ืนที่อ่ืน 
(4) เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(5) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(6) ได้รับโทษจ าคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่โทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท

หรือความผิดลหุโทษ 
ข้อ 14 คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
(1) พิจารณาอนุมัติแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 

 กรณีกรรมการผู้ใดในคณะกรรมกองทุน เป็นผู้เสนอและด าเนินการแผนงาน หรือโครงการ หรือ
กิจกรรม ให้กรรมการผู้นั้นมีสิทธิชี้แจงต่อที่ประชุม แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงอนุมัติแผนงาน หรือโครงการ หรือ
กิจกรรมนั้น 

 



 
 

(2) ออกระเบียบที่จ าเป็นเพ่ือประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน และระเบียบว่าด้วยค่าตอบแทนของ
อนุกรรมการ หรือคณะท างาน หรือผู้ด าเนินงาน และไม่เกินกว่าอัตราหรือแนวทางที่คณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพห่างชาติก าหนด 

(3) ก ากับดูแลให้หน่วยงาน หรือกลุ่ม หรือองค์กรผู้ที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการที่
คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ และตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก าหนด 

(4) ควบคุมและก ากับดูแลการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการจัดท าบัญชี เงินหรือ
ทรัพย์สินในกองทุนหลักประกันสุขภาพให้เป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ก าหนด 

(5) สนับสนุนให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ในพ้ืนที่สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขทั้งที่บ้าน    
ในชุมชม หรือหน่วยบริการ ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

(6) ให้ค าแนะน าในการจัดท าข้อมูลและแผนด าเนินงานที่เก่ียวกับปัญหาสาธารณสุขของกลุ่มเป้าหมาย
หน่วยบริการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(7) พิจารณาให้ความเห็นชอบจัดท าสรุปผลการด าเนินงาน รายงานการรับจ่ายและเงินคงเหลือของ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ให้ส านักงานสาขาจังหวัด ส านักงานเขต ส านักหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ และส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

(8) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างาน เพ่ือด าเนินงานที่เกี่ยวข้องได้ตามความจ าเป็น และให้
อนุกรรมการหรือคณะท างานที่ได้รับแต่งตั้ง ได้รับค่าตอบแทนการประชุมหรือค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นในการ
ด าเนินงาน ตามระเบียบของคณะกรรมการกองทุน 

ข้อ 15 อัตราค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ อนุกรรมการ และคณะท างาน 
 (1) ค่าตอบแทนในการประชุมส าหรับกรรมการหรือที่ปรึกษา ไม่เกินครั้งละ 400 บาทต่อคน       
เดือนหนึ่งไม่เกิน 800 บาท  ค่าตอบแทนในการประชุมส าหรับอนุกรรมการ ไม่เกินครั้งละ 300 บาทต่อคน 
เดือนหนึ่งไม่เกิน 600 บาท และส าหรับคณะท างาน ครั้งละไม่เกิน 200 บาทต่อคน เดือนหนึ่งไม่เกิน 400 
บาท 
 (2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ได้แก่ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะเดินทางส าหรับกรรมการ        
ที่ปรึกษา อนุกรรมการหรือคณะท างาน และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐ รวมทั้งพนักงานจ้างเหมา (ชั่วคราว) 
ของกองทุน ให้เบิกจ่ายได้ในอัตราไม่เกินระเบียบของทางราชการโดยอนุโลม 
 (3)  วงเงินค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนตาม (1) และ (2) เมื่อรวมกับค่าใช้จ่ายอ่ืนเพ่ือการบริหารหรือ
พัฒนางานของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินรายรับของกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในปีงบประมาณนั้น  
 
 
 
 
 



 
 

 
หมวด 4 

ที่มาของเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น 
 ข้อ 16 เงินหรือทรัพย์สินกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลต าบลพรรณานคร มีที่มาดังนี้ 

(1) เงินที่ได้รับจัดสรรแต่ละปีจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในส่วนของการสร้างเสริม
สุขภาพและป้องกัน ตามท่ีคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก าหนด 

(2)   เงินสมทบจากเงินอุดหนุนหรืองบประมาณท่ีได้รับจากเทศบาลตามที่กฎหมายบัญญัติ 
(3)   เงินสมทบจากชุมชนหรือกองทุนชุมชนอื่น 
(4)   รายได้อ่ืนๆ หรือทรัพย์สินที่ได้รับมาในกิจการของกองทุน 

 บรรดาเงินรายรับในกองทุนหลักประกันสุขภาพ ให้น าส่งเข้าบัญชีกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาล  ที่เปิดบัญชีไว้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภทบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 
 ข้อ 17 เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพให้ใช้จ่ายเพ่ือสนับสนุนหรือส่งเสริมเป็นค่าใช้จ่ายตามแผนงาน
หรือโครงการ หรือกิจกรรม ที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ ดังนี้  

(1)  สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถานบริการ หรือหน่วยงาน
สาธารณสุขในพ้ืนที่ โดยเน้นเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และการ
รักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก ที่จ าเป็นต่อสุขภาพและการด ารงชีวิต เพ่ือให้กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ 
กลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยง และกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรังที่อยู่ในพ้ืนที่ สามารถเข้าถึงบริการ
สาธารณสุขได้อย่างทั่วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

(2)  สนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอ่ืน ในพ้ืนที่ได้ด าเนินการตามแผนงาน หรือ
โครงการ หรือกิจกรรมเพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคให้แก่สมาชิกหรือประชาชนในพ้ืนที่ และกรณี
มีความจ าเป็นต้องจัดซื้อวัสดุที่มีลักษณะเป็นครุภัณฑ์ให้สนับสนุนได้ในวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท ต่อโครงการ
วัสดุที่มีลักษณะเป็นครุภัณฑ์ที่จัดหาได้ ให้อยู่ในความดูแลและบ ารุงรักษาของกลุ่มหรือองค์กรประชาชนหรือ
หน่วยงานอื่นที่ได้รับการสนับสนุน 

(3)  สนับสนุนและสร้างเสริมกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟ้ืนฟูสมรรถภาพและ
การรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือศูนย์ชื่ออ่ืนที่ด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการ
พัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน หรือศูนย์พัฒนาและฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ หรือศูนย์ชื่ออ่ืนที่
ด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการในชุมชน ตามหลักเกณฑ์ที่
ส านักงานก าหนด เป็นเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของเงินรายรับของกองทุนหลักประกันสุขภาพในแต่ละ
ปีงบประมาณนั้น  

(4)  สนับสนุนค่าใช้จ่ายเพ่ือบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพทั้งนี้ต้องไม่
เกินร้อยละ 15 ของเงินรายรับของกองทุนหลักประกันสุขภาพในแต่ละปีงบประมาณนั้น และในกรณีที่มีความ
จ าเป็นต้องใช้จ่ายเพ่ือซื้อครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงครุภัณฑ์นั้นจะต้องมีราคาไม่เกิน 20,000 บาทต่อหน่วย 
โดยการจัดซื้อจัดจ้างให้ใช้ระเบียบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม และครุภัณฑ์ที่จัดหาได้ ให้อยู่ใน
ความดูแลและบ ารุงรักษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5)  กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพ้ืนที่ ให้คณะกรรมการกองทุนพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินกองทุน
เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขได้ตามความจ าเป็นเหมาะสม 
และทันต่อสถานการณ ์



 
 

 ข้อ 18 วิธีการจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การเปิดบัญชี และการบันทึกบัญชี กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ เทศบาลต าบลพรรณานคร ให้คณะกรรมการด าเนินการภายใต้กรอบที่ส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติก าหนด 
 ข้อ 19 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๐  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557 
 
 
 

 
(นายสมยศ   ศรีสอาด) 

นายกเทศมนตรีต าบลพรรณานคร 
ประธานกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

 

 


