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เกณฑ์การคัดเลอืกรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจ าปี พ.ศ.2561 
ประเภทการเพ่ิมผลผลติ 

 

 เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก แบ่งออกเป็น 6 หมวด คะแนนรวม 1 ,000 คะแนน  
มีรายละเอียดดังนี้ 

หมวด 1  ความเป็นผู้น า                (100 คะแนน) 

1.1 ปรัชญา หรือนโยบายที่เกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิต       (20 คะแนน) 

• อธิบายความหมายของปรัชญา นโยบาย และเป้าหมายของการเพ่ิมผลผลิต 

1.2 บทบาทของผู้บริหารระดับสูง         (60 คะแนน)  
     1.2.1 บรรยากาศของการเพ่ิมผลผลิต 

• ผู้บริหารด าเนินการอย่างไรในการสร้างบรรยากาศเพ่ือให้เกิดการปรับปรุงการเพ่ิมผลผลิต  
การสร้างนวัตกรรมและความคล่องตัวขององค์กร รวมทั้งด าเนินการอย่างไรในการสร้าง
บรรยากาศ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ทั้งในระดับองค์กรและพนักงาน 

1.2.2 การสื่อสารและสมรรถนะขององค์กร 

• ผู้บริหารด าเนินการอย่างไรในการกระตุ้นให้เกิดการสื่อสารที่ตรงไปตรงมาและเป็นไป  
ในลักษณะสองทิศทาง รวมทั้งการให้รางวัลและการยกย่องชมเชยพนักงานเพ่ือเสริมสร้างให้
เกิดผลการด าเนินการที่ดี 

• ผู้บริหารด าเนินการอย่างไรในการท าให้เกิดการมุ่งเน้นการปฏิบัติการเพ่ือบรรลุเป้าหมายการ
เพ่ิมผลผลิตขององค์กร 

1.3. ความรับผิดชอบต่อสังคม และการเป็นผลเมืองดี      (20 คะแนน) 
 1.3.1. ความรับผิดชอบต่อสังคมและการด าเนินงานอย่างมีจริยธรรม 

• องค์กรด าเนินการอย่างไรในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ บริการ และการปฏิบัติการมีผลกระทบ  
ในเชิงลบต่อสังคม 

• องค์กรได้คาดการณ์ล่วงหน้าถึ 

• งความกังวลของสาธารณะที่มีต่อผลิตภัณฑ์ บริการ และการปฏิบัติการ ทั้งในปัจจุบันและใน
อนาคตอย่างไร 

 
หมวด 2  การวางแผนการเพิ่มผลผลิต               (180 คะแนน) 

2.1 กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ด้านการเพ่ิมผลผลิต      (80 คะแนน) 
 2.1.1 กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ด้านการเพิ่มผลผลิต 
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• องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการวางแผนกลยุทธิ์ด้านการเพ่ิมผลผลิต ขั้นตอนและผู้เกี่ ยวข้อง 
ที่ส าคัญของการวางแผนกลยุทธ์ด้านการเพ่ิมผลผลิต และกรอบเวลาของการวางแผนระยะสั้น
และระยะยาวคืออะไร 

• องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการรวบรวมและวิเคราะห์ปัจจัยเหล่านี้เพ่ือน ามาเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ด้านการเพ่ิมผลผลิต 
- จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคขององค์กร 
- การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ 
- ความสามารถในการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ด้านการเพ่ิมผลผลิต 

 2.1.2 วัตถุประสงค์ของการเพิ่มผลผลิต 

• วัตถุประสงค์ของการเพ่ิมผลผลิตที่ส าคัญขององค์กรมีอะไรบ้าง ให้ระบุตารางเวลาที่จะบรรลุ
วัตถุประสงค์เหล่านั้น เป้าประสงค์ที่ส าคัญที่สุดของวัตถุประสงค์ของการเพ่ิมผลผลิตเหล่านั้นมี
อะไรบ้าง 

2.2 การน าแผนการเพิ่มผลผลิตไปปฏิบัติ       (100 คะแนน) 

• องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการเพ่ิมผลผลิตและการถ่ายทอดเพ่ือน าไป
ปฏิบัติ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการเพ่ิมผลผลิตที่ส าคัญ รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากร เพ่ือท าให้
มั่นใจว่าสามารถปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการด้านการเพ่ิมผลผลิตได้ส าเร็จ 

• แผนปฏิบัติการด้านการเพ่ิมผลผลิตทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่ส าคัญขององค์กรมีอะไรบ้าง หากมีการ
เปลี่ยนแปลงที่ส าคัญในผลิตภัณฑ์และบริการ รวมทั้งลูกค้า องค์กรจะปฏิบัติอย่างไรเพ่ือตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว 

• แผนด้านทรัพยากรบุคคลที่ส าคัญที่เป็นผลจากวัตถุประสงค์ของการเพ่ิมผลผลิต และแผนปฏิบัติการ 
ด้านการเพ่ิมผลผลิตทั้งระยะสั้นและระยะยาวมีอะไรบ้าง 

• ตัววัดหรือดัชนีชี้วัดผลการด าเนินการที่ส าคัญที่ ใช้ติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการด้านการ
เพ่ิมผลผลิตมีอะไรบ้าง 

 
หมวด 3  การตอบสนองต่อความพึงพอใจของลูกค้า              (80 คะแนน) 

3.1 ความรู้เกี่ยวกับลูกค้าและตลาด        (40 คะแนน) 

• องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการรับฟัง และเรียนรู้ เพ่ือก าหนดความต้องการที่ส าคัญของลูกค้ามาใช้ใน
การเพ่ิมผลผลิต 

• องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลป้อนกลับจากลูกค้าทั้งในปัจจุบันและในอดีต
และข้อมูลเกี่ยวกับการร้องเรียนมาใช้ในการวางแผนการเพ่ิมผลผลิตและการปรับปรุงกระบวนการ
เพ่ือให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้ามากข้ึน 

3.2 ความสัมพันธ์กับลูกค้า และความพึงพอใจของลูกค้า     (40 คะแนน) 
 ก. ความสัมพันธ์กับลูกค้า 



- 3 - 

 

• องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการจัดการกับข้อร้องเรียนของลูกค้า องค์กรมีวิธีการอย่างไรที่ท าให้
มั่นใจว่าข้อร้องเรียนเหล่านั้นได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิพลและทันท่วงที และองค์กร 
มีวิธีการอย่างไรในการรวบรวม และวิเคราะห์ข้อร้องเรียนเพ่ือใช้ในการปรับปรุงทั่วทั้งองค์กร 
รวมทั้งให้คู่ค้าน าไปใช้ในการปรับปรุง 
 

หมวด 4 การบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                    (140 คะแนน) 

4.1 การวางแผนด้านทรัพยากรบุคคล        (30 คะแนน) 

• องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการก าหนดคุณลักษณะ และทักษะที่จ าเป็นของพนักงานที่องค์กรต้องการ 
เพ่ือให้ตอบสนองต่อแผนการเพิ่มผลผลิต 

• ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในองค์กร รวมถึงการให้ข้อมูลป้อนกลับสนับสนุน
การท างานที่ให้ผลการด าเนินการที่ดีและส่งผลต่อการบรรลุแผนปฏิบัติการด้านการเพ่ิมผลผลิตของ
องค์กรอย่างไร รวมถึงการบริหารค่าตอบแทน การยกย่องชมเชย ตลอดจนการให้รางวัลและสิ่งจูงใจ
กับพนักงานที่มีผลการด าเนินการที่ดีเหล่านั้น 

• องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการท าให้การสื่อสาร การแบ่งปันทักษะระหว่างผู้ที่อยู่ต่างหน่วยงาน  
ต่างภาระงาน และต่างสถานที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล 

4.2 การให้การศึกษา ฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากร        (30 คะแนน) 

• องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการเสาะหาและน าข้อมูลจากพนักงาน หัวหน้า และผู้จัดการมาใช้ในการ
จัดท าความต้องการด้านการศึกษา การฝึกอบรม และการพัฒนาด้านการเพ่ิมผลผลิต  

• องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการให้การศึกษา และการฝึกอบรม เพ่ือส่งผลให้แผนปฏิบัติการด้านการ
เพ่ิมผลผลิตบรรลุผล 

• องค์กรมีวิธีการอย่างไรเพ่ือให้การศึกษา การฝึกอบรม และการพัฒนาพนักงานตอบสนอง 
ความต้องการที่ส าคัญในด้านการเพ่ิมผลผลิต และการปรับปรุงผลด าเนินการขององค์กร 

4.3 สภาพแวดล้อม และความพึงพอใจของบุคลากร        (40 คะแนน) 

     4.3.1 สภาพแวดล้อมในการท างาน 

• องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการท าให้มั่นใจว่าสถานที่ท างานมีสุขอนามัย ความปลอดภัย  
การป้องกันภัย และการยศาสตร์ (ergonomics) และได้มีการปรับปรุง สิ่งเหล่านี้ในเชิงรุก โดยให้
พนักงานมีส่วนร่วมในการปรับปรุงดังกล่าวอย่างไร และมีตัววัดผลการด าเนินการหรือเป้าหมาย  
การปรับปรุงในเรื่องที่ส าคัญดังกล่าวอะไรบ้าง 

• องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการท าให้มั่นใจว่าสถานที่ท างานมีการเตรียมพร้อมต่อภัยพิบัติ  หรือ 
ภาวะฉุกเฉิน 
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     4.3.2 การสร้างความพึงพอใจให้แก่บุคลากร 

• องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการก าหนดปัจจัยที่ส าคัญซึ่งมีผลต่อความผาสุก ความพึงพอใจ และ
แรงจูงใจของพนักงาน องค์กรจ าแนกปัจจัยเหล่านี้ให้เหมาะสมกับพนักงานที่หลากหลาย โดยให้
เหมาะสมกับกลุ่มและประเภทของพนักงานที่แตกต่างกันอย่างไร 

• องค์กรมีวิธีการตรวจประเมินและตัววัดอะไรบ้าง ทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ที่ใช้ในการ
ประเมินความผาสุก ความพึงพอใจ และแรงจูงใจของพนักงาน วิธีการและตัววัดเหล่านี้มีความ
แตกต่างกันอย่างไร เพ่ือให้ครอบคลุมความหลากหลายของพนักงาน กลุ่มและประเภทของ
พนักงาน องค์กรได้ใช้ดัชนีชี้วัดอ่ืน ๆ เช่น การรักษาให้พนักงานอยู่กับองค์กร การขาดงาน  
การร้องทุกข์ ความปลอดภัย และผลิตภาพ เพ่ือตรวจประเมินและปรับปรุงความผาสุก  
ความพึงพอใจ และแรงจูงใจของพนักงานอย่างไร 

4.4 การส่งเสริมและการมีส่วนร่วมของพนักงานในการเพ่ิมผลผลิต    (40 คะแนน) 

• องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการจัด / บริหารงาน และภาระงาน รวมถึงทักษะของพนักงาน เพ่ือส่งเสริม
ให้เกิดความร่วมมือ ความคิดริเริ่ม การให้อ านาจในการตัดสินใจ นวัตกรรม และวัฒนธรรมองค์กร  

• องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการจัด / บริหารงานและภาระงาน รวมถึงทักษะของพนักงาน เพ่ือให้เกิด
ความคล่องตัว และเพ่ือให้บรรลุแผนปฏิบัติการด้านการเพ่ิมผลผลิตขององค์กร 

• องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการจูงใจพนักงานให้พัฒนาตนเองและใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่เพ่ือการเพ่ิม
ผลผลิต 

 
หมวด 5 การจัดการกระบวนการ               (300 คะแนน) 

5.1 กระบวนการหลักท่ีเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการ และกระบวนการสนับสนุน          (200 คะแนน) 

 5.1.1 กระบวนการหลักท่ีเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการ 

• องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการก าหนดกระบวนการหลักที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการ  
และองค์กรมีกระบวนการหลักที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการอะไรบ้าง และกระบวนการ
เหล่านี้ส่งผลต่อก าไรและความส าเร็จทางธุรกิจอย่างไร 

• องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการน าเรื่องของรอบเวลา ผลิตภาพ การควบคุมต้นทุน ตลอดจนปัจจัย 
ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลอ่ืน ๆ มาใช้ประกอบในการออกแบบกระบวนการหลักเหล่านี้  
อีกท้ังองค์กรมีวิธีการอย่างไรในการน ากระบวนการหลักเหล่านี้ไปปฏิบัติเพ่ือท าให้มั่นใจว่าได้ผล
ตามข้อก าหนดของการออกแบบกระบวนการ 

• ตัววัดสมรรถนะหลัก หรือตัวชี้วัดที่ใช้ควบคุมและปรับปรุงกระบวนการเหล่านี้คืออะไร องค์กรมี
วิธีการอย่างไรในการน าตัววัดภายในกระบวนการมาใช้ในการจัดการกระบวนการดังกล่าว 
องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการน าข้อมูลจากลูกค้า ผู้ส่งมอบ และคู่ค้ามาใช้ในการจัดการ
กระบวนการดังกล่าว 
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• องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการลดต้นทุนโดยรวมที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ การทดสอบ และ  
การตรวจประเมินกระบวนการหรือผลการด าเนินการ องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการป้องกัน
ไม่ให้เกิดสิ่งบกพร่องและการท างานซ้ า 

• องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการปรับปรุงกระบวนการหลักที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ และบริการ
ดังกล่าว เพ่ือบรรลุผลการด าเนินการที่ดีขึ้น ลดความแปรปรวนของกระบวนการ และปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์และบริการให้ดีขึ้น รวมทั้งองค์กรมีวิธีการอย่างไรในการแบ่งปันเรื่องการปรับปรุงและ
บทเรียนที่ได้รับระหว่างหน่วยงานและกระบวนการอ่ืน ๆ เพ่ือผลักดันให้เกิดการเรียนรู้และ
นวัตกรรมในองค์กร 

   5.1.2 กระบวนการสนับสนุนที่ส าคัญ 

• องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการก าหนดกระบวนการสนับสนุนที่ส าคัญ ที่สนับสนุนกระบวนการ
หลักท่ีเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการมีอะไรบ้าง 

• องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการน าเรื่องของรอบเวลา ผลิตภาพ การควบคุมต้นทุน ตลอดจนปัจจัย 
ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลอ่ืน ๆ มาใช้ประกอบในการออกแบบกระบวนการสนับสนุน
เหล่านี้ อีกทั้งองค์กรมีวิธีการอย่างไรในการน ากระบวนการที่ส าคัญเหล่านี้ไปปฏิบัติเพ่ือท าให้
มั่นใจว่าได้ผลตามข้อก าหนดของการออกแบบกระบวนการ 

• ตัววัดสมรรถนะหลักหรือตัวชี้วัดที่ใช้ควบคุมและปรับปรุงกระบวนการสนับสนุนที่ส าคัญเหล่านี้  
คืออะไรองค์กรมีวิธีการอย่างไรในการน าตัววัดภายในกระบวนการมาใช้ในการจัดการ
กระบวนการสนับสนุนที่ส าคัญดังกล่าว องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการน าข้อมูลจากลูกค้า  
ผู้ส่งมอบ และคู่ค้ามาใช้ในการจัดการกระบวนการสนับสนุนที่ส าคัญดังกล่าว 

• องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการลดต้นทุนโดยรวมที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ การทดสอบ และ  
การตรวจประเมินกระบวนการหรือผลการด าเนินการ องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการป้องกัน
ไม่ให้เกิดสิ่งบกพร่องและการท างานซ้ า 

• องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการปรับปรุงกระบวนการสนับสนุนที่ส าคัญดังกล่าว เพ่ือบรรลุผลการ
ด าเนินการที่ดีขึ้น และลดความแปรปรวนของกระบวนการ รวมทั้งองค์กรมีวิธี การอย่างไร 
ในการแบ่งปันเรื่องการปรับปรุงและบทเรียนที่ได้รับระหว่างหน่วยงานและกระบวนอ่ืน ๆ  
เพ่ือผลักดันให้เกิดการเรียนรู้และนวัตกรรมในองค์กร  

 
5.2 การวัดผลการด าเนินการ และการจัดการความรู้ขององค์กร             (100 คะแนน) 

   5.2.1 การวัดสมรรถนะ 

• องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการเลือก รวบรวม ท าให้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน และ 
บูรณาการของข้อมูลและสารสนเทศ เพ่ือติดตามการปฏิบัติการประจ าวัน และเพ่ือติดตามผล
การด าเนินการขององค์กรโดยรวม รวมทั้งความก้าวหน้าเทียบกับวัตถุประสงค์ของการเพ่ิมผลผลิต
และแผนปฏิบัติการด้านการเพ่ิมผลผลิต และตัววัดผลการด าเนินการด้านการเพ่ิมผลผลิต 
ที่ส าคัญขององค์กรมีอะไรบ้าง 
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• องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการเลือกข้อมูลและสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบที่ส าคัญด้านการ 
เพ่ิมผลผลิต และท าให้มั่นใจได้อย่างไรว่าได้น าไปใช้อย่างมีประสิทธิผลในการสนับสนุนการ
ตัดสินใจในระดับปฏิบัติการและระดับกลยุทธ์ 

 

   5.2.2 การจัดการความรู้ขององค์กร 
 องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการจัดการความรู้ขององค์กรเพ่ือให้บรรลุผลดังต่อไปนี้ 

• การรวบรวมและถ่ายทอดความรู้ของพนักงาน 

• การถ่ายทอดความรู้ที่เก่ียวข้องกับองค์กร ระหว่างองค์กรกับลูกค้า ผู้ส่งมอบ และคู่ค้า 

• การค้นหาและระบุ การแบ่งปัน และการน าวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (best practices) ไปปฏิบัติ
อย่างรวดเร็ว 

   5.2.3 คุณภาพของข้อมูล สารสนเทศ และองค์ความรู้ 
 องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการท าให้มั่นใจว่าข้อมูล สารสนเทศ และองค์ความรู้ขององค์กรมี :  

• ความถูกต้องและเชื่อถือได้ 

• ความทันเหตุการณ ์
 
หมวด 6 ผลลัพธ์ทางธุรกิจ                (200 คะแนน) 

6.1 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า         (30 คะแนน) 

• ผลลัพธ์ปัจจุบันและแนวโน้มของตัววัดหรือดัชนีชี้วัดด้านความพึงพอใจ และไม่พึงพอใจของลูกค้า  
เป็นอย่างไร ผลผลัพธ์เหล่านี้เมื่อเปรียบเทียบกับระดับความพึงพอใจของลูกค้าต่อคู่แข่งเป็นอย่างไร 

6.2 ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ        (40 คะแนน) 

• ผลลัพธ์ปัจจุบันและแนวโน้มของตัววัดหรือดัชนีชี้วัดที่ส าคัญของผลการด าเนินการด้านผลิตภัณฑ์และ
บริการต่อลูกค้าเป็นอย่างไร ผลลัพธ์เหล่านี้ เมื่อเปรียบเทียบกับผลการด าเนินการของคู่แข่ง 
เป็นอย่างไร 

6.3 ผลลัพธ์ด้านทรัพยากรบุคคล         (40 คะแนน) 

• ผลลัพธ์ปัจจุบันและแนวโน้มของตัววัดด้านการเรียนรู้และการพัฒนาของพนักงานเป็นอย่างไร 

• ผลลัพธ์ปัจจุบันและแนวโน้มของตัววัดหรือดัชนีชี้วัดด้านความผาสุก ความพึงพอใจ และ  
ความไม่พึงพอใจของพนักงานเป็นอย่างไร 

• ผลลัพธ์ของตัววัดหรือดัชนีชี้วัดที่ส าคัญด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับและกฎหมายเป็น
อย่างไร 
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6.4 ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลขององค์กร        (60 คะแนน) 

• ผลลัพธ์ปัจจุบันและแนวโน้มของตัววัดหรือดัชนีชี้วัดของผลการด าเนินการด้านการปฏิบัติกา รของ
กระบวนการหลักที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการเป็นอย่างไร รวมทั้งผลิตภาพ รอบเวลา ผลการ
ด าเนินการของผู้ส่งมอบและคู่ค้า รวมถึงตัววัดประสิทธิผลและประสิทธิภาพอ่ืน ๆ ที่เหมาะสม 

• ผลลัพธ์ปัจจุบันและแนวโน้มของตัววัดหรือดัชนีชี้วัดที่ส าคัญของผลการด าเนินการด้านกา ร
ปฏิบัติการของกระบวนการสนับสนุนที่ส าคัญเป็นอย่างไร รวมทั้งผลิตภาพ รอบเวลา ผลการ
ด าเนินการของผู้ส่งมอบและคู่ค้า รวมทั้งตัววัดประสิทธิผลและประสิทธิภาพอ่ืน ๆ ที่เหมาะสม 

 
6.5 ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กร         (30 คะแนน) 

• ผลลัพธ์ของตัววัดหรือดัชนีชี้วัดที่ส าคัญของการบรรลุนโยบายและเป้าประสงค์ของการเพ่ิมผลผลิต 
รวมทั้งแผนปฏิบัติการด้านการเพ่ิมผลผลิตขององค์กรเป็นอย่างไร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


