
ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์การด าเนินงานและบริหารจดัการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ  ระดับจังหวดั 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรงุหลักเกณฑ์เพ่ือสนบัสนนุให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงาน
และบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ  ระดับจังหวัด 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๘  (๔)  (๘)  (๙)  และมาตรา  ๔๗  แห่งพระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๕  ประกอบมติการประชุมของคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ  ครั้งที่  ๔/๒๕๖๒  เมื่อวันที่  ๑  เมษายน  ๒๕๖๒  คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนีเ้รียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการหลักประกนัสขุภาพแหง่ชาติ  เรื่อง  หลักเกณฑ์
การด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ  ระดับจังหวัด  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เรื่อง  การก าหนดหลักเกณฑ์ 

การด าเนินงานและบรหิารจัดการกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่จ าเป็นต่อสุขภาพ  ระดับจังหวัด  พ.ศ.  ๒๕๕๔   
(๒) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ   เรื่อง  การก าหนดหลักเกณฑ์ 

การด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จ าเป็นต่อสุขภาพ  ระดับจังหวัด  (ฉบับที่  ๒) 
พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

(๓) ประกาศส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เรื่อง  แนวทางการรับเงิน  การจ่ายเงิน  
การเก็บรักษาเงิน  และการจัดท าบัญชีเงินหรือทรัพย์สินในกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่จ าเป็นต่อสุขภาพ  
ระดับจังหวัด  พ.ศ.  ๒๕๕๔   

(๔) ประกาศส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เรื่อง  แนวทางการรับเงิน  การจ่ายเงิน  
การเก็บรักษาเงิน  และการจัดท าบัญชีเงินหรือทรัพย์สินในกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่จ าเป็นต่อสุขภาพ
ระดับจังหวัด  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๕   

(๕) ประกาศส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เรื่อง  แนวทางการรับเงิน  การจ่ายเงิน  
การเก็บรักษาเงิน  และการจัดท าบัญชีเงินหรือทรัพย์สินในกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่จ าเป็นต่อสุขภาพ  
ระดับจังหวัด  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๖   

ข้อ ๔ ในประกาศนี้   
“องค์การบริหารส่วนจังหวัด”  หมายความว่า  องค์การบริหารส่วนจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วย

องค์การบริหารส่วนจังหวัด   

้หนา   ๒๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๕๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มิถุนายน   ๒๕๖๒



“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น”  หมายความว่า  องค์การบริหารส่วนต าบลตามกฎหมาย 
ว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  เทศบาลตามกฎหมายว่าด้วยเทศบาล  เมืองพัทยา 
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่น 
ที่มีกฎหมายจัดตั้งแต่ไม่รวมถึงกรุงเทพมหานคร 

“กองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพ”  หมายความว่า  กองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพ  ระดับจังหวัดเพ่ือการสนับสนุน
ส่งเสริมระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพท่ีจ าเป็นต่อสุขภาพและการด ารงชีวิต 

“คณะกรรมการกองทุน”  หมายความว่า  คณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
“ผู้มีสิทธิได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ”  หมายความว่า  คนพิการ  ผู้สูงอายุ  ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะ

กึ่งเฉียบพลัน  และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง 
“คนพิการ”  หมายความว่า  คนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

คนพิการ   
“ผู้สูงอายุ”  หมายความว่า  ผู้สูงอายุตามกฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุ  ซึ่งมีข้อจ ากัดในการปฏิบัติ

กิจกรรมในชีวิตประจ าวัน  แต่ยังไม่เข้าเกณฑ์เป็นคนพิการ  โดยอาจมีภาวะบกพร่องทางการเห็น  การได้ยิน
การสื่อสาร  การเคลื่อนไหว  จิตใจ  อารมณ์  พฤติกรรม  สติปัญญาการเรียนรู้  หรือภาวะบกพร่องอื่นใด
ซึ่งจ าเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือฟื้นฟูสมรรถภาพ 

“ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน”  หมายความว่า  ผู้ป่วยที่มีอาการทางคลินิกผ่านพ้น 
ภาวะวิกฤตแิละมีอาการคงที่  แต่ยังคงมีความผิดปกตขิองร่างกาย  จิตใจ  บางส่วนอยู่  มีข้อจ ากัดในการปฏิบตัิ
กิจกรรมในชีวิตประจ าวัน  และแพทย์ผู้รักษามีความเห็นว่าต้องได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์
ในช่วงเวลาที่มีการฟ้ืนตัวเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วยโดยทีมสหวิชาชีพ  เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะร่างกาย  จิตใจ
ในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน  และลดความพิการหรือภาวะทุพพลภาพ   

“ผู้ที่มีภาวะพ่ึงพิง”  หมายความว่า  ผู้ที่มีคะแนนประเมินความสามารถในการด าเนินชีวิตประจ าวัน
ตามดัชนีบาร์เธลเอดีแอล  (Bathel  ADL  index)  เท่ากับหรือน้อยกว่าสิบเอ็ดคะแนน  หรือตามเกณฑ์
การประเมินที่ส านักงานก าหนด 

“สถานบริการ”  หมายความว่า  สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
“หน่วยบริการ”  หมายความว่า  หน่วยบริการตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ   
“หน่วยงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  หน่วยงานที่มีภารกิจด้านการสาธารณสุขโดยตรง 

แต่มิได้เป็นสถานบริการ  หรือหน่วยบริการ   
“หน่วยงานอื่น”  หมายความว่า  หน่วยงานที่มิได้มีภารกิจด้านการสาธารณสุข 
“กลุ่มคนพิการ”  หมายความว่า  คนพิการที่รวมตัวกันตั้งแต่ห้าคนขึ้นไปเพ่ือด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ  

ร่วมกัน  ทั้งนี้  ไม่ว่าเป็นนิติบุคคลหรือไม่ก็ตาม 
“กลุ่มผู้สูงอาย”ุ  หมายความว่า  ผู้สูงอายุที่รวมตัวกันตั้งแต่ห้าคนขึ้นไปเพ่ือด าเนินกิจกรรมต่าง  ๆ  

ร่วมกัน  ทั้งนี้  ไม่ว่าเป็นนิติบุคคลหรือไม่ก็ตาม 

้หนา   ๓๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๕๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มิถุนายน   ๒๕๖๒



“องค์กรอื่น”  หมายความว่า  กลุ่มบุคคล  ชมรม  สมาคม  องค์กร  หรือมูลนิธิ  ที่จัดตั้งขึ้น 
เพื่อด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่จ าเป็นต่อสุขภาพแก่ผู้มีสิทธิได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
โดยมิใช่เป็นการแสวงก าไร  ทั้งนี้  ไม่ว่าเป็นนิติบุคคลหรือไม่ก็ตาม 

“ส านักงาน”  หมายความว่า  ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
ข้อ ๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัด  ที่จะได้รับการสนับสนุนให้ด าเนินงานและบริหารจัดการ

กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ  ต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีความประสงค์เข้าร่วมด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยการท า

ข้อตกลง 
(๒) มีงบประมาณในการสมทบเงินกองทุนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้ง

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือสมทบกองทุน 
ข้อ ๖ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เป็นผู้ด าเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกัน

สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ตามหลักเกณฑ์ในประกาศนี้  โดยให้มีกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนส่งเสริมระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น  สถานบริการ  หน่วยบริการ  หน่วยงานสาธารณสุข  หน่วยงานอื่น  กลุ่มคนพิการ  
กลุ่มผู้สูงอาย ุ หรือองค์กรอื่น  เพื่อให้ผู้มีสิทธิได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ  เข้าถึงบริการฟื้นฟูสมรรถภาพที่
จ าเป็นต่อสุขภาพและการด ารงชีวิตได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  โดยส่งเสริมกระบวนการ 
มีส่วนร่วมตามความพร้อม  ความเหมาะสม  และความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่   

ข้อ ๗ เงินหรือทรัพย์สินในกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ  ประกอบด้วย   
(๑) เงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ   
(๒) เงินสมทบจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ในจ านวนที่เท่ากับหรือมากกว่าที่ได้รับจัดสรร

จากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
(๓) รายได้อื่น  ๆ  หรือทรัพย์สินที่ได้รับมาในกิจการของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ 
ข้อ ๘ การรับเงิน  การเก็บรักษาเงิน  การจ่ายเงิน  การจัดท าบัญชี  และรายงานของกองทุน

ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ  และการก ากับติดตามเงินกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพ  ให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศนี้ 

เงินในกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพสามารถใช้ในปีงบประมาณถัด ๆ  ไปได้ 
ข้อ ๙ เงินกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพให้จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ค่าใช้จ่ายที่สนับสนุนในลักษณะการจัดบริการ  การจัดหา  รวมถึงการซ่อม  ดัดแปลง  

เปลี่ยนชิ้นส่วน  หรือการจัดท าเป็นกรณีเฉพาะของอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ  ดังนี้ 
 (ก) เพื่อสนับสนุนให้กับหน่วยบริการในพ้ืนที่  หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ส าหรับ

การจัดบริการให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ  การจัดหาอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการให้แก่ 
คนพิการ  ทั้งนี้  ตามรายการ  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่ส านักงานก าหนด  กรณีมีความ

้หนา   ๓๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๕๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มิถุนายน   ๒๕๖๒



จ าเป็นต้องก าหนดรายการอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการเพ่ิมเติม  ให้ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
กองทุน   

 (ข) เพ่ือสนับสนุนให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 
สถานบริการ  หน่วยบริการ  หน่วยงานสาธารณสุข  หน่วยงานอื่น  กลุ่มคนพิการ  กลุ่มผู้สูงอายุ  หรือ
องค์กรอื่น  แล้วแต่กรณี  ส าหรับการซ่อม  ดัดแปลง  เปลี่ยนชิ้นส่วน  หรือการจัดท าเป็นกรณีเฉพาะ 
ของอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการให้แก่คนพิการตามความจ าเป็น   ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ   
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกองทุนก าหนด 

(๒) ค่าใช้จ่ายที่สนับสนุนในลักษณะโครงการ  หรือกิจกรรม  ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น  สถานบริการ  หน่วยบริการ  หน่วยงานสาธารณสุข  หน่วยงานอื่น   
กลุ่มคนพิการ  กลุ่มผู้สูงอายุ  หรือองค์กรอื่น  ตามที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ  ดังนี้   

 (ก) เพื่อสนับสนุนการด าเนินการให้ยืมอปุกรณ์ทางการแพทย์ที่จ าเปน็ส าหรับผู้มีสิทธิไดร้ับ
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ  ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดหา  ซ่อมแซม  และเคลื่อนย้ายอุปกรณ์เพ่ือตอบสนองต่อ
ความจ าเป็นตามสภาพของบุคคลนั้น ๆ   

 (ข) เพ่ือสนับสนุนการจัดบริการ  การพัฒนารูปแบบการดูแลช่วยเหลือและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ของผู้มีสิทธิได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ  ในระดับชุมชนและที่บ้าน   

 (ค) เพื่อสนับสนุนการด าเนินการจัดสภาพแวดล้อมหรือบริการขั้นพ้ืนฐานเพ่ือให้ผู้มีสิทธิ
ได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ  สามารถด ารงชีวิตประจ าวันได้ดียิ่งขึ้น 

(๓) เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการหรือพัฒนากองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพให้มี
ประสิทธิภาพ  ทั้งนี้  ไม่เกินร้อยละ  ๑๕  ของเงินตามข้อ  ๗  (๑)  และ  (๒)  ในปีงบประมาณนั้น  กรณีที่มี
ความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเพ่ือจัดหาครุภัณฑ์หรือจัดจ้างบุคคล  ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานและบริหาร
จัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพโดยตรง  ให้สนับสนุนได้ตามความจ าเป็น  และครุภัณฑ์ที่จัดหาได้ให้เป็น
ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น   

ข้อ ๑๐ ให้คณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพ  ประกอบด้วย 
(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด    เป็นที่ปรึกษา 
(๒) ผู้อ านวยการส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เขต เป็นที่ปรึกษา 
(๓) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด   เป็นประธานกรรมการ 
(๔) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด   เป็นกรรมการ 
(๕) ท้องถิ่นจังหวัด     เป็นกรรมการ 
(๖) พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด    เป็นกรรมการ 
(๗) ผู้ทรงคุณวุฒิในพ้ืนที่  จ านวนหนึ่งคน   เป็นกรรมการ 
(๘) ผู้แทนสภาคนพิการทุกประเภท  หรือองค์กร   เป็นกรรมการ 
 หรือชมรมคนพิการในจังหวัด  จ านวนสามคน 
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(๙) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศูนย์หรือโรงพยาบาลทัว่ไป เป็นกรรมการ 
 จ านวนหนึ่งคน 

(๑๐) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมชน  จ านวนหนึ่งคน   เป็นกรรมการ 
(๑๑) ผู้อ านวยการหรือหัวหน้าหน่วยบริการประจ า   เป็นกรรมการ 
   ที่ไม่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  (ถ้ามี)  จ านวนหนึ่งคน 
(๑๒) แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูหรือแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับ   เป็นกรรมการ 
   งานเวชศาสตร์ฟื้นฟู  จ านวนหนึ่งคน 
(๑๓) นักกายภาพบ าบัดหรือนักกิจกรรมบ าบัด   เป็นกรรมการ 
   หรือผู้ประกอบโรคศิลปะที่เกี่ยวข้อง  จ านวนหนึ่งคน 
(๑๔) นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวนหนึ่งคน  เป็นกรรมการ 
(๑๕) นายกเทศมนตรี  จ านวนหนึ่งคน   เป็นกรรมการ 
(๑๖) ผู้แทนของศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน เป็นกรรมการ 
 หรือหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน 
 ที่อยู่ในจังหวัดนั้น   
(๑๗) เจ้าหน้าที่ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เขต   เป็นกรรมการ 
   ที่ผู้อ านวยการส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เขต 
 มอบหมาย   
(๑๘) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเจ้าหน้าที่   เป็นกรรมการ 
   ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ผู้บริหารสูงสุด   และเลขานุการ 
   ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  มอบหมาย 
(๑๙) หัวหน้าหน่วยงานคลังหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานคลัง เป็นกรรมการ 
   ที่ผู้บริหารสูงสุดขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  มอบหมาย และผู้ช่วยเลขานุการ 
(๒๐) เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ผู้บริหารสูงสุด เป็นกรรมการ 
   ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  มอบหมาย          และผู้ช่วยเลขานุการ 
(๒๑) เจ้าหน้าที่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด   เป็นกรรมการ 
   ที่นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด  มอบหมาย   และผู้ช่วยเลขานุการ 

ข้อ ๑๑ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดด าเนินการหรือประสานกับหน่วยงานหรือบุคคล 
ที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้ได้มาซึ่งกรรมการ  ตามข้อ  ๑๐  (๗)  ถึง  (๑๖)  และออกค าสั่งแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการกองทุน  และแจ้งให้ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เขต  ทราบ   

ข้อ ๑๒ ให้กรรมการตามข้อ  ๑๐  (๗)  ถึง  (๑๖)  มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่
วันที่ออกค าสั่งแต่งตั้ง   
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เมื่อครบก าหนดวาระตามวรรคหนึ่งแล้ว  หากยังมิได้มีการคัดเลือกกรรมการขึ้นใหม่ให้กรรมการ 
ซึ่งพ้นจากต าแหน่งอยู่ในต าแหน่งเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ต่อไป  จนกว่ากรรมการซึ่งได้รับการคัดเลือกขึ้นใหม่
เข้ารับหน้าที่  แต่ต้องไม่เกินเก้าสิบวัน  นับแต่วันที่กรรมการพ้นจากต าแหน่ง 

ในกรณีที่กรรมการพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ  ให้มีการคัดเลือกกรรมการแทนภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่กรรมการพ้นจากต าแหน่ง  และผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งแทนอยู่ใน
ต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน 

ในกรณีที่วาระของกรรมการที่ พ้นจากต าแหน่งก่ อนครบวาระเหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวัน 
จะไม่ด าเนินการคัดเลือกกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่างนั้นก็ได้ 

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหนา้ที่ของคณะกรรมการกองทุน  ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลง
ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ  ซึ่งยังมิได้มีการคัดเลือกกรรมการขึ้นแทนต าแหน่งที่ว่าง  ให้คณะกรรมการกองทุน
ประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่ 

ข้อ ๑๓ กรรมการตามข้อ  ๑๐  วรรคหนึ่ง  (๗)  ถึง  (๑๖)  นอกจากการพ้นจากต าแหน่ง 
ตามวาระแล้ว  ให้พ้นจากต าแหน่ง  ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๕) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่โทษส าหรับความผิดที่ได้กระท า

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๖) ขาดประชุมสามครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร 
ข้อ ๑๔ การประชุมคณะกรรมการกองทุน  ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ

จ านวนกรรมการทั้งหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม   
ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม  ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจ

ปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 
ข้อ ๑๕ คณะกรรมการกองทุนมีอ านาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) พิจารณาอนุมัติแผนการเงินประจ าปีของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ 
(๒) พิจารณาอนุมัติเงินกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพเป็นค่าใช้จ่ายตามข้อ  ๙   
(๓) ออกระเบียบที่จ าเป็นเพ่ือประสิทธิภาพในการบริหารกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพ  ทั้งนี้   

ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ 
(๔) สนับสนุนให้ผู้มีสิทธิได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ  ในเขตพ้ืนที่  เข้าถึงบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ  

ในชุมชน  ที่บ้าน  หรือที่หน่วยบริการ  ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

้หนา   ๓๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๕๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มิถุนายน   ๒๕๖๒



(๕) พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงาน  รายงานการรับเงิน  การจ่ายเงิน  
และเงินคงเหลือของกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพ   

ข้อ ๑๖ คณะกรรมการกองทุนมีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ   หรือคณะท างาน   
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามประกาศนี้  หรือตามที่คณะกรรมการกองทุนมอบหมาย 

ข้อ ๑๗ ให้กรรมการ  ที่ปรึกษา  อนุกรรมการ  และคณะท างาน  ได้รับค่าตอบแทนใน 
การประชุม  ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  และค่าใช้จ่ายอื่น 

ให้บุคคลภายนอก  และเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่รับการแต่งตั้ง   
ให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพ  ที่เข้าร่วมประชุม 
มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการประชุม   

ค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่ง  และวรรคสองให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
ข้อ ๑๘ เพ่ือให้กองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนและมีการด าเนินงานที่มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ให้ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เขต  ประสานกับท้องถิ่นจังหวัด
ผู้แทนเครือข่ายคนพิการ  ในการติดตาม  ก ากับ  ประเมินผล  และสนับสนุนส่งเสริมการด าเนินงานของ
กองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง  และรายงานให้ส านักงานทราบ 

ข้อ ๑๙ ให้ เงินกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพ  คณะกรรมการกองทุน   คณะอนุกรรมการ  
คณะท างาน  ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เรื่อง  การก าหนดหลักเกณฑ์การ
ด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่จ าเป็นต่อสุขภาพ  ระดับจังหวัด  พ.ศ.  ๒๕๕๔  
และที่แก้ไขเพิ่มเติม  เป็นเงินในกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพ  เป็นคณะกรรมการกองทุน  คณะอนุกรรมการ  
คณะท างาน  ตามประกาศนี้ 

ให้กรรมการกองทุน  อนุกรรมการ  และคณะท างานตามวรรคหนึ่ง  อยู่ในต าแหน่งต่อไปได้   
ไม่เกินเก้าสิบวันนับจากวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ  และให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดด าเนินการ  เพ่ือให้ได้มา
ซึ่งกรรมการตามข้อ  ๑๐  ต่อไป 

ข้อ ๒๐ การด าเนินงานใดตามประกาศนี้  หากยังไม่มี  กฎ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือหลักเกณฑ์
ที่จะก าหนดขึ้นตามประกาศนี้   ให้ใช้  กฎ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือหลักเกณฑ์ขององค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดบังคับใช้โดยอนุโลม 

ข้อ ๒๑ ให้เลขาธิการส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้  
และให้มีอ านาจ  วินิจฉัย  ชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  ๑๐  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

ปิยะสกล  สกลสตัยาทร 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ 

ประธานกรรมการหลกัประกันสุขภาพแห่งชาติ 

้หนา   ๓๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๕๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มิถุนายน   ๒๕๖๒



เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพ  

ระดับจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๒ 
   ลงวันที่  ๑๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๒        

     
 

 

หมวด ๑ 
การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดท าบัญชี และรายงาน 

ของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ 
     

 

๑. การรับเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ 
 ๑.๑ บรรดาเงินรายรับของกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ให้น าส่งเข้าบัญชีกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
จังหวัด .... ที่เปิดบัญชีกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ประเภทบัญชีเงินฝาก 
ออมทรัพย์ โดยใช้ชื่อบัญชีว่า “กองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพ จังหวัด ......”  
 ทั้งนี้ บัญชีกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่ได้เปิดบัญชีไว้แล้วก่อนประกาศนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นบัญชี 
เงินฝากตามประกาศนี ้
 ๑.๒ การรับเงินเข้ากองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพให้รับเป็นเงินสด เช็ค ตั๋วแลกเงิน ธนาณัติ  หรือโอนเข้า
บัญชีทางธนาคารหรือทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีอ่ืนตามที่ส านักงานก าหนด และให้ออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ 
ผู้ช าระเงินทุกครั้ง เว้นแต่การรับเงินที่ได้รับการจัดสรรแต่ละปีจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
หรือการรับเงินสมทบจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ใช้หลักฐานการโอนเงินทางธนาคาร หรือหลักฐานอ่ืน  
ที่คณะกรรมการกองทุนเห็นสมควร เป็นหลักฐานอ้างอิงในการบันทึกบัญชีรายรับ 
 ๑.๓ เงินสดที่กองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพได้รับไว้ ให้น าฝากเข้าบัญชีตามข้อ ๑.๑ ภายในวันที่ได้รับเงิน 
หากไม่สามารถน าเงินดังกล่าวฝากเข้าบัญชีได้ทัน ให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดมอบหมาย น าเงินสดจ านวนดังกล่าวเก็บรวมไว้ในซองหรือหีบห่อ ระบุเงินกองทุนฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ จ านวนเงิน ปิดผนึกลงลายมือชื่อผู้รับผิดชอบ และน าฝากไว้ที่ตู้นิรภัยหรือสถานที่เก็บรักษาเงิน  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด แล้วให้น าฝากเข้าบัญชีในวันท าการถัดไป 
 ๑.๔ การสมทบเงินจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ด าเนินการโดยเร็วเมื่อเริ่มต้นปีงบประมาณ  
กรณีมีความจ าเป็น ให้สมทบได้ไม่เกินปีงบประมาณที่ส านักงานจ่ายเงินสนับสนุน 

๒. การจ่ายเงินกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ 
 ๒.๑ การจ่ายเงินกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  สั่งจ่ายได้ตามที่
คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ ภายใต้วัตถุประสงค์ของกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพ  
 ๒.๒ วธิีการจ่ายเงินกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ให้จ่ายได้ ดังต่อไปนี้ 
 ๒.๒.๑ จ่ายทางธนาคารหรือทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 ๒.๒.๒ จ่ายทางอ่ืนที่คณะกรรมการกองทุนก าหนด 
 ๒.๓ ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดคนใดคนหนึ่ง ลงนาม
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด คนใดคนหนึ่ง ที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมอบหมายไว้
จ านวนสองคน รวมเป็นผู้ลงนามสองคน เป็นผู้เบิกเงินจากบัญชีกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ตามที่คณะกรรมการ
กองทุนอนุมัต ิภายใต้วัตถุประสงค์ของกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
 
                 /๒.๔ การจ่าย... 
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 ๒.๔ การจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิรับเงินที่เป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ่ืน 
สถานบริการ หน่วยบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หน่วยงานอ่ืน ให้ผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าของหน่วยงานนั้น ๆ 
เป็นผู้รับเงิน หากไม่สามารถมารับเงินได้ด้วยตนเอง จะมอบอ านาจให้ผู้อื่นเป็นผู้รับเงินแทนก็ให้กระท าได้ ทั้งนี้ 
ต้องมีหนังสือมอบอ านาจที่ชัดเจน 
 ๒.๕ การจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิรับเงินที่เป็นกลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้สูงอายุ หรือองค์กรอ่ืน ให้ผู้แทน 
ที่ได้รับมอบหมายจากกลุ่มหรือองค์กรนั้น ๆ ไม่น้อยกว่าสองคนข้ึนไปเป็นผู้รับเงิน 
 ๒.๖ การจ่ายเงินกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ต้องมีหลักฐานการจ่ายเป็นใบเสร็จรับเงิน หรือใบส าคัญ 
รับเงิน หรือหลักฐานการน าเงินเข้าบัญชีเงินฝากที่ธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงิน หรือหลักฐานการรับเงินอย่างอ่ืน
ตามที่คณะกรรมการกองทุนก าหนด เก็บไว้เพ่ือการตรวจสอบ 

๓. การจัดท าบัญชีและรายงานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ 
 ๓.๑ การบันทึกบัญชี ให้บันทึกตามรูปแบบที่ส านักงานก าหนด 
 ๓.๒ รอบระยะเวลาบัญชีให้ถือตามปีงบประมาณ กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่เข้าร่วมด าเนินงาน 
และบริหารจัดการกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีให้เริ่มระบบบัญชี ณ วันที่ได้รับเงิน 
เป็นครั้งแรกจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 ๓.๓ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน รายงานการรับ เงิน การจ่ายเงิน 
และเงินคงเหลือด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์สารสนเทศหรือระบบอ่ืน และจัดส่งรายงานผลการด าเนินงาน 
รายงานการรับเงิน การจ่ายเงิน และเงินคงเหลือของกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ที่ผ่านความเห็นชอบ 
จากคณะกรรมการกองทุนแล้ว ให้ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ทุกไตรมาส โดยให้จัดส่งภายใน
สามสิบวันนับจากสิ้นไตรมาส ตามรูปแบบที่ส านักงานก าหนด 
 ภายในเดือนธันวาคมของทุกปีให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน รายงาน  
การรับเงิน การจ่ายเงิน และเงินคงเหลือของกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพของปีที่ผ่านมา ที่ผ่านความเห็นชอบ 
จากคณะกรรมการกองทุนแล้ว เก็บไว้เพ่ือการตรวจสอบ 
 

หมวด ๒  
การก ากับติดตามเงินกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ  

     

๔. กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ่ืน สถานบริการ หน่วยบริการ 
หน่วยงานสาธารณสุข หน่วยงานอ่ืน 
 ๔.๑ เมื่อไดร้ับเงินจากกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน ให้น าไปใช้จ่าย
ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ทั้งนี้ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน และการจัดท า
บัญชี ให้เป็นไปตามระเบียบทีห่น่วยงานนั้น ๆ ถือปฏิบัติ 
 ๔.๒ ให้เก็บหลักฐานการจ่ายเงินจากบัญชีไว้เพ่ือการตรวจสอบ 
 ๔.๓ เมื่อเสร็จสิ้นการด าเนินงาน ตามโครงการ หรือกิจกรรม ให้จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน 
และรายงานการจ่ายเงิน ส่งให้กองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพเพ่ือให้คณะกรรมการกองทุนทราบ และให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเก็บไว้เพ่ือการตรวจสอบ 
 ๔.๔ กรณีที่มีเงินเหลือจากการด าเนินงาน ตามโครงการ หรือกิจกรรม ให้น าเงินที่เหลือส่งคืนกองทุน
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
                  /๕. กรณีกลุ่ม... 
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๕. กรณีกลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้สูงอายุ หรือองค์กรอื่น 
 ๕.๑ เมื่อไดร้ับเงินจากกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน ให้น าไปใช้จ่าย
ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ภายใต้โครงการ หรือกิจกรรมที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ   
เว้นแต่รายการค่าใช้จ่าย ดังต่อไปนี้ ให้จ่ายตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
 ๕.๑.๑ ค่าใช้จ่ายส าหรับบุคคลที่ด า เนินงานตามโครงการ หรือกิจกรรมที่ ได้รับอนุมัติ  
จากคณะกรรมการกองทุน ให้เบิกจ่ายในอัตราเทียบเคียงตามระเบียบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
โดยอนุโลม 
 ๕.๑.๒ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางส าหรับบุคคลที่ด าเนินงานตามโครงการ หรือกิจกรรม ที่ได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน ให้เบิกจ่ายในอัตราเทียบเคียงตามระเบียบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
โดยอนุโลม 
 ๕.๒ การจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการ หรือกิจกรรม ให้ถือราคากลางตามระเบียบของทางราชการ  
หรือราคาตลาดโดยทั่วไปในขณะที่จัดซื้อจัดจ้าง 
 ๕.๓ การจัดหาครุภัณฑ์ ให้แนบเอกสารใบเสร็จรับเงินหรือใบส าคัญรับเงินไว้กับรายงาน การจ่ายเงิน
ดังกล่าวด้วย 
 ๕.๔ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ ให้จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน และรายงานการจ่ายเงินตามโครงการ 
หรือกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพเพ่ือให้คณะกรรมการกองทุนทราบ และให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเก็บไว้เพ่ือการตรวจสอบ 
 ๕.๕ กรณีท่ีมีเงินเหลือจากการด าเนินงาน ให้น าเงินที่เหลือส่งคืนกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
 

หมวด ๓ 
ค่าตอบแทนการประชุม ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายอ่ืนในการปฏิบัติหน้าที่ 

      
 

๖. เงินกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพให้จ่ายเป็นค่าตอบแทนของกรรมการ ที่ปรึกษา อนุกรรมการ คณะท างาน  
และบุคคลภายนอกที่ได้รับเชิญมาประชุม ดังต่อไปนี้ 
 ๖.๑ ค่าตอบแทนในการประชุมส าหรับกรรมการหรือที่ปรึกษา ไม่เกินครั้งละ ๕๐๐ บาทต่อคน  
เดือนหนึ่งไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท   
 ๖.๒ ค่าตอบแทนในการประชุมส าหรับอนุกรรมการ ไม่เกินครั้งละ ๔๐๐ บาทต่อคน เดือนหนึ่งไม่เกิน 
๘๐๐ บาท 
 ๖.๓ ค่าตอบแทนในการประชุมส าหรับคณะท างาน ไม่เกินครั้งละ ๓๐๐ บาทต่อคน เดือนหนึ่งไม่เกิน 
๖๐๐ บาท 
 ๖.๔ ค่าตอบแทนในการประชุมส าหรับบุคคลภายนอกซึ่งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุน  
หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะท างาน ให้เบิกจ่ายค่าตอบแทนได้เท่ากับกรรมการ หรืออนุกรรมการ  
หรือคณะท างาน แล้วแต่กรณี 
 
 
 
                /๗. เงินกองทุน... 
 



- ๔ – 
 

๗. เงินกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพให้จ่ายเป็นค่าตอบแทนส าหรับเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างขององค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดที่รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟู
สมรรถภาพที่เข้าประชุมคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะท างาน ให้เบิกจ่ายในอัตราเท่ากับ
กรรมการ หรืออนุกรรมการ หรือคณะท างาน แล้วแต่กรณี 

๘. เงินกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพให้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางของกรรมการ ที่ปรึกษา อนุกรรมการ 
คณะท างาน และเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่
เกี่ยวกับการด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ให้เบิกจ่ายได้ในอัตราไม่เกินระเบียบของ
ทางราชการโดยอนุโลม ทั้งนี้ โดยการอนุมัติของประธานกรรมการ 


