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คำนำ
กรมสงเสริมสหกรณ ตระหนักถึงภารกิจในความรับผิดชอบตอการพัฒนาความ
สามารถในการบริหารจัดการสหกรณทุกประเภท เพื่อให “สหกรณ” เปนองคกรธุรกิจที่ยัง
คงดำรงอยูไดในทามกลางการแขงขันของระบบทุนนิยมเสรีและการเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็วของเทคโนโลยีดานขอมูลสารสนเทศและขาวสาร โดยแนวทางของการพัฒนาจะตอง
ยึดมั่นบนมาตรฐานการบริหารจัดการอันเปนที่ยอมรับกันอยางกวางขวางและบนพื้นฐาน
ของความเปนธุรกิจรูปแบบพิเศษของสหกรณ
ดวยเจตนารมณดังกลาว กรมสงเสริมสหกรณจึงไดใหความสนใจศึกษาเครื่องมือ
การบริหารจัดการในระดับสากล ที่มีการนำไปประยุกตใชกับองคกรทุกขนาด ทุกประเภท
ในประเทศตางๆ ทั่วโลก ไมจำกัดวาเปนองคกรที่แสวงหากำไร หรือองคกรที่ไมแสวงหากำไร
โดยกำหนดเปนกรอบแนวทางที่ครอบคลุมการบริหารจัดการทุกดานขององคกร และใชชื่อ
เปนเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติของแตละประเทศ ดังเชน รางวัลคุณภาพแหงชาติของ
ประเทศไทย (Thailand Quality Award : TQA) ซึ่งบรรจุไวในแผนยุทธศาสตรการเพิ่ม
ผลผลิ ต ของประเทศไทย ภายใต แ ผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ ฉบั บ ที่ ๙
(พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๔๙) มาปรับใชในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการสหกรณ โดยรับเปน
นโยบายมาตั้งแตป ๒๕๔๙ และกำหนดแนวทางดำเนินงานไวอยางเปนขั้นตอน ไดแก
การพัฒนาเกณฑใหเหมาะสมกับสภาพความเปนสหกรณ และสอดคลองกับมาตรฐานเชิง
คุณภาพที่เปนสากลภายใตชื่อเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ (Cooperative
Quality Award : CQA) การคัดเลือกสหกรณนำรองที่มีการดำเนินการมาดวยดี สามารถ
ผานเกณฑมาตรฐานสหกรณของกรมสงเสริมสหกรณเขารวมโครงการ การสนับสนุนองค
ความรูทางวิชาการ และโอกาสในการเรียนรูแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติที่ดี เพื่อสงเสริมและ
กระตุนใหมีการพัฒนาและปรับปรุงในสวนที่ยังขาดหรือสรางสรรคใหเกิดนวัตกรรมใหม
ซึ่งไดดำเนินการมาอยางตอเนื่องบนพื้นฐานของความสมัครใจของแตละสหกรณที่ปรารถนา
จะปรับปรุงการดำเนินงานของตนเอง
กลยุทธเพื่อความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ เลมนี้
เปนหนังสือลำดับที่ ๓ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ (CQA)
ที่กรมสงเสริมสหกรณจัดทำขึ้นโดยมีจุดมุงหมายจะเผยแพรเปนคูมือสำหรับผูที่เกี่ยวของ

ทั้งฝายสงเสริมสหกรณและสหกรณเองในการทำความเขาใจกับที่มา แนวคิด คานิยมและ 

วิธีปฏิบัติอยางเปนลำดับขั้นตอนหากสนใจที่จะใชเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ

เป น เครื่ อ งมื อ ในการตรวจประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลขององค ก ร วางแผน

ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณอยางตอเนื่อง
นอกจากนี้ ในส ว นของภาคผนวก ได บ รรจุ เ นื้ อ หาที่ เ กี่ ย วข อ งจากเอกสาร
เผยแพร CQA เลม ๑ และ ๒ ไวเพื่อความสมบูรณดวย
กรมส ง เสริ ม สหกรณ คาดหวั ง ว า เอกสารเล ม นี้ จ ะมี ส ว นช ว ยให ผู เ กี่ ย วข อ ง
มีความเขาใจที่ถูกตองและชัดเจนขึ้นในการใชเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ
เปนเครื่องมือสำคัญในการยกระดับขีดความสามารถในการบริหารจัดการแกสหกรณให
สามารถดำรงอยูไดอยางมีคุณคาทามกลางการเปลี่ยนแปลงและมีความยั่งยืน
กลุมพัฒนาโครงสรางและการบริหารจัดการ
สำนักสงเสริมและพัฒนาสหกรณ
กรมสงเสริมสหกรณ
กันยายน ๒๕๕๖

สารบัญ
๑. วิธีการในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการบริการจัดการสหกรณ
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กรอบการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการที่เปนเลิศ : MBNQA
เกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ TQA
คานิยมและแนวคิดหลัก
๓. กรอบการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ
(Cooperative Quality Award : CQA)
ประโยชนของการนำเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณไปใชในสหกรณ
องคประกอบของเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ
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ตารางสรุป เนื้อหาของเกณฑทั้ง ๖ หมวด
สรุป กิจกรรม/วิธีการ/แนวทางปฏิบัติสำคัญที่ตองมีภายใตขอกำหนด
ของแตละหมวด
๔. การตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลองคกร
(๑) การตรวจประเมินตนเอง
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กลยุทธเพือ่ ความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการสหกรณ
นั บ ตั้ ง แต มี ก ารจั ด ตั้ ง สหกรณ ป ระเภทหาทุ น ขึ้ น เป น ครั้ ง แรกในประเทศไทย
เมือ่ ป พ.ศ.๒๔๕๙ ขบวนการสหกรณมกี ารเปลีย่ นแปลงและไดรบั การพัฒนามาโดยตลอดจาก
สหกรณอเนกประสงคที่มุงสนองตอบความตองการเฉพาะดานของสมาชิกมาเปนสหกรณ
อเนกประสงคที่ดำเนินงานสนองตอบความตองการอันหลากหลายของสมาชิกทั้งในภาค
เกษตรกรรมและนอกภาคเกษตรกรรมภายใตกรอบของกฎหมายและการสนับสนุนสงเสริม
จากรัฐ ทัง้ ในดานเงินทุนและองคความรู
การพัฒนาทีก่ อ ใหเกิดการเปลีย่ นแปลงครัง้ สำคัญในกระบวนการดำเนินงานและ
การบริหารจัดการของสหกรณในภาคเกษตรกรรม เกิดขึ้นเมื่อมีความรวมมือทางวิชาการ
ระหวางกรมสงเสริมสหกรณกับองคการรวมมือระหวางประเทศของญี่ปุน (JICA) ภายใต
โครงการสงเสริมสหกรณการเกษตรในประเทศไทย (พ.ศ.๒๕๒๗-๒๕๓๔) ซึง่ มีขอ เสนอแนะให
พัฒนาสหกรณการเกษตรในประเทศไทยในระบบผสมผสาน (Intregrated System) เพือ่ ให
บริการแกสมาชิกครบวงจรความตองการของสมาชิกโดยมีการใหคำแนะนำทางวิชาการเพื่อ
วางแผนการผลิตและเชื่อมโยงกับธุรกิจดานตาง ๆ พื้นที่ดำเนินงานเพื่อเปนสหกรณตนแบบ
คือสหกรณ ๕ แหง ในจังหวัดนครราชสีมา ความสำเร็จจากการดำเนินงานตามโครงการ
ดังกลาวของสหกรณในจังหวัดนครราชสีมาไดถูกเผยแพรไปยังสหกรณอื่น ๆ ทั่วประเทศ
โดยกระบวนการเรียนรูจากการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ กิจกรรมเดน ๆ
ที่ถือเปนแบบอยางที่ดีที่มีการลอกเลียนแบบและนำไปปรับใหดีขึ้น ไดแก การจัดชั้นสมาชิก
เพือ่ บริหารสินเชือ่ อยางมีประสิทธิภาพ การจัดตัง้ กลุม อาชีพ การจัดบริการแนะนำงานฟารม
การใชบริการเครือ่ งจักรกลและสิง่ อำนวยความสะดวกรวมกัน
ปจจุบันมีสหกรณภาคการเกษตรจำนวนมากที่ดำเนินธุรกิจและใหบริการแก
สมาชิกในลักษณะอเนกประสงคบนพื้นฐานความตองการและการมีสวนรวมของสมาชิก
มีการบริหารจัดการอยางเปนระบบและใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย โดยจัดจางเจา
หนาทีป่ ฏิบตั งิ านในตำแหนงตาง ๆ ตามคุณสมบัตทิ กี่ ำหนด ซึง่ สหกรณเหลานีอ้ ยูใ นสถานะที่
พรอมจะรับการพัฒนาเพือ่ ปรับปรุงการบริหารจัดการใหดขี นึ้ สามารถแขงขันกับองคกรอืน่ ๆ
ในระบบเศรษฐกิจได
องคกรธุรกิจในประเทศไทยทั้งภาคการผลิตและบริการไดรับการผลักดันให
พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต ตามแผนยุทธศาสตรการเพิ่มผลผลิตของประเทศไทย ภายใต
1

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕ -๒๕๔๙) โดยมี “รางวัล
คุณภาพแหงชาติ” เปนเครื่องมือสำคัญในการกระตุนใหองคกรสูการพัฒนาที่มีคุณภาพและ
ยั่งยืน และนายกรัฐมนตรีไดแตงตั้งคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแหงชาติ เพื่อรับผิดชอบใน
การกำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินงานรางวัลคุณภาพแหงชาติของประเทศไทย
(Thailand Quality Award : TQA) โดยมีสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติทำหนาที่ประสาน
ความรวมมือในการเผยแพรสง เสริมและสนับสนุนใหองคกรตางๆ ทัง้ ภาคการผลิตและบริการ
พัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางรางวัลคุณภาพแหงชาติ โดยใชเทคนิคและกระบวนการ
ตัดสินรางวัลเชนเดียวกับรางวัลคุณภาพแหงชาติของสหรัฐอเมริกา ภายใตชอื่ The Malcolm
Baldrige National Quality Award : MBNQA ซึง่ เปนตนแบบรางวัลคุณภาพแหงชาติใน
ประเทศตาง ๆ กวา ๗๐ ประเทศทัว่ โลก
ในป พ.ศ.๒๕๔๙ กรมสงเสริมสหกรณไดมกี ารหารือรวมกับทีป่ รึกษาสถาบันเพิม่
ผลผลิตแหงชาติ เกี่ยวกับการนำเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ (TQA) มาปรับใชเพื่อเปน
กรอบแนวทางการพัฒนาดานการบริหารจัดการ และการตรวจประเมินสหกรณทุกประเภท
โดยคำนึงถึงวิสัยทัศน พันธกิจของกรมฯ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อยกระดับ
ความสามารถของสหกรณในการแขงขันของสหกรณ ซึ่งตอมาไดรับความเห็นชอบจาก
ผูบริหารใหกรมสงเสริมสหกรณนำเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติมาประยุกตใหเหมาะสมกับ
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสหกรณ ภายใตชื่อเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการ
สหกรณ (Cooperative Quality Award : CQA) โดยจะดำเนินการอยางคอยเปนคอยไป
ทีละขั้นตอนอยางตอเนื่องโดยอยูบนพื้นฐานของความสมัครใจของแตละสหกรณที่ปรารถนา
จะปรับปรุงการบริหารจัดการของตนเอง ซึ่งเมื่อสหกรณใดมีวิธีปฏิบัติและผลการดำเนินการ
ผานเกณฑที่กำหนดตามกระบวนการการตรวจประเมินที่มีคุณภาพ ก็จะไดรับประกาศ
เกียรติคณ
ุ ใหไดรบั รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ
ในการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามแนวทางดังกลาว กรมสงเสริม
สหกรณ จ ะทำหน า ที่ บู ร ณาการบุ ค คลและหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งกำหนดนโยบายและ
แนวทางดำเนินงาน กำหนดและพัฒนาเกณฑฯ กระบวนการตัดสินรางวัล การแตงตั้งคณะ
ผูตรวจประเมิน การใหความรูและกระตุนใหสหกรณนำเกณฑไปใช การพัฒนาองคความรู
สำหรับบุคลากรของระบบสหกรณ และขาราชการทีเ่ กีย่ วของ การใหคำแนะนำและฝกอบรม
ดานเทคนิคและวิชาการ การจัดงานเผยแพรประชาสัมพันธ
การดำเนินการตามกระบวนการดังกลาว ในชวงเวลาแรกกรมสงเสริมสหกรณได
จั ด ทำโครงการนำร อ งภายใต ชื่ อ โครงการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การสหกรณ
โดยคัดเลือกสหกรณทุกประเภทที่มีคุณสมบัติผานเกณฑมาตรฐานกรมสงเสริมสหกรณระดับ
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ดีมากขึ้นไปและมีความสมัครใจที่จะพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองคกรของตนเอง
จังหวัดละ ๒ สหกรณเขารวมโครงการ โดยสหกรณเหลานี้จะไดรับคำแนะนำใหเรียนรูและ
ทำความเขาใจในเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ และเริ่มการตรวจประเมินตนเอง
ในเบื้องตน ซึ่งจะทำใหมองเห็นชองวางระหวางสภาพที่แทจริงของระบบการบริหารการ
จัดการของสหกรณเปรียบเทียบกับขอกำหนดและคนหาโอกาสทีจ่ ะปรับปรุง (Opportunity
For Improvement : OFI) ซึ่งการพัฒนาและปรับปรุงดังกลาวยอมนำไปสูการพัฒนา
คุณภาพในทุกดานขององคกร สงผลถึงการยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของ
สหกรณทกุ ระดับ
โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณกำหนดวัตถุประสงคไว ดังนี้
๑. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถดานการบริหารจัดการของสหกรณทุกประเภท
อยางตอเนือ่ ง
๒. เพือ่ พัฒนาแนวทางการบริหารจัดการสหกรณสมู าตรฐานสากล โดยประยุกต
ใชกลไกแนวทางการบริหารคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management: TQM)
๓. เพือ่ พัฒนาหลักเกณฑในการตรวจประเมินการบริหารจัดการสหกรณใหเปนที่
ยอมรั บ สามารถใช ใ นกระบวนการตั ด สิ น รางวั ล คุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การสหกรณ
(Cooperative Quality Award: CQA)
๔. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของผูตรวจประเมิน ใหมีคุณภาพ ปฏิบัติหนาที่ได
อยางมีประสิทธิผล
๕. เพื่อเผยแพรเกียรติคุณสหกรณที่มีการบริหารจัดการที่ดีสามารถนำองคกร
ของตนไปสูค วามสำเร็จ เพือ่ เปนแบบอยางใหสหกรณอนื่ นำไปประยุกตใชใหประสบผลสำเร็จ
ไดเชนเดียวกัน
ปจจุบัน มีสหกรณนำรองในโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ
จำนวน ๑๕๐ สหกรณ (กันยายน ๒๕๕๖)
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๑. วิธกี ารในการดำเนินงาน
เพือ่ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ
การยอมรับเอาแนวทางพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามแนวทางรางวัล
คุณภาพแหงชาติ (TQA) มาประยุกตเปนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ
นับเปนกาวที่สำคัญในการยกระดับการพัฒนาระบบการบริหารจัดการของสหกรณใหมี
ความใกลเคียงกับระบบขององคกรประเภทอื่น ขณะเดียวกันก็เปนความยากลำบากในการที่
จะเผยแพรและผลักดันใหเปนที่ยอมรับทั้งแกขบวนการสหกรณและฝายสงเสริมสหกรณ
ปจจัยหลักทีต่ อ งคำนึงถึงในการดำเนินการดังกลาวมีดงั นี้
u กระบวนการในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การเป น การพั ฒ นาที่
ครอบคลุมทุกขัน้ ตอนของการผลิตและบริการ โดยคำนึงถึงการมีสว นรวมของทุกฝายในองคกร
การควบคุมตนทุนโดยประหยัด ยึดมั่นในจริยธรรม ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบตอ
สังคม เพือ่ สรางความพึงพอใจสูงสุดแกผรู บั บริการ จึงจำเปนตองสรางเสริมความรูค วามเขาใจ
อยางถองแทแกผเู กีย่ วของทุกฝายอยางกวางขวาง
u ขอจำกัดในดานองคความรูของที่ปรึกษาและคณะผูตรวจประเมิน ซึ่งจำเปน
ตองมีความรูและประสบการณทั้งดานการบริหารจัดการสมัยใหมและดานการบริหารจัดการ
สหกรณ
ดวยขอจำกัดดังกลาววิธปี ฏิบตั ใิ นการดำเนินงานโครงการจึงจำเปนตองออกแบบ
ใหสามารถขับเคลื่อนไดทันทีโดยใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุดและทรัพยากรที่
สำคัญที่สุดคือประสบการณที่มีอยูในบุคลากรของแตละสหกรณ ซึ่งถือไดวาเปนความรูฝงลึก
(Tacit Knowledge) เพื่อนำมาใชรวมกับสิ่งที่เปนความรูชัดแจง (Explicit Knowledge)
ที่มีอยูในตำราการบริหารจัดการโดยเฉพาะองคความรูเกี่ยวกับการบริหารคุณภาพโดยรวม
(Total Quality Management : TQM) ตลอดจนเครือ่ งมือการบริหารตางๆ ดังนัน้ แนวทาง
ดำเนินการของในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณภายใตกรอบแนวทางนี้จึงอยู
บนพืน้ ฐานของกระบวนการการจัดการความรู (Knowledge Management)
การดำเนินงานจึงเริม่ ตนดวยกิจกรรมสำคัญ ๔ ประการ ไดแก
กิจกรรมที่ ๑ การพัฒนาเกณฑเพือ่ ใชประเมินคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ
คณะทำงานและที่ปรึกษาฯ รวมกันศึกษาและจัดทำเกณฑประเมินคุณภาพการ
บริหารจัดการสหกรณเบือ้ งตน ภายใตกรอบแนวทาง เกณฑการประเมินตนเอง ๗ ดาน ของ

Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) ซึ่งเปนแนวทางการบริหาร
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องคกรทีค่ รอบคลุมทุกดานอยางมีประสิทธิผลและเปนตนแบบของรางวัลคุณภาพแหงชาติใน
ประเทศตาง ๆ ทัว่ โลก รวมทัง้ รางวัลคุณภาพแหงชาติของประเทศไทย (Thailand Quality
Award : TQA) กรอบการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณจึงมีองคประกอบและ
โครงสรางทีป่ ระยุกตมาจากแนวทางรางวัลดังกลาว โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับการนำไป
ใชกั บ สหกรณ ไ ด ทุก ประเภทและมี ค วามสอดคลอ งครอบคลุ มกั บ คุ ณ ลั กษณะพิ เ ศษของ
สหกรณ
กรอบการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณประกอบดวย
สวนที่ ๑ ลักษณะสำคัญขององคกรเปนสวนที่กำหนดใหอธิบายภาพรวมของ
องคกร คือสหกรณแตละแหงซึง่ จะประกอบดวยขอมูลเกีย่ วกับสภาพทัว่ ไป วิสยั ทัศน คานิยม
ความสามารถหลัก สภาพแวดลอมภายในและภายนอกองคกรทีม่ ผี ลตอการดำเนินงาน สภาพ
การแขงขันและความทาทายในดานตาง ๆ เพือ่ บรรลุเปาหมายขององคกร สวนที่ ๒ เกณฑ
การประเมิ น ตนเองและผลลั พ ธ ๗ หมวด ซึ่ ง แต ล ะหมวดประกอบด ว ยวั ต ถุ ป ระสงค
ขอกำหนดสำคัญและประเด็นพิจารณาในแตละดานของการบริหารจัดการ โดยกำหนดวิธกี าร
ประเมินตนเองไว ๓ ระดับ เริม่ ตนทีร่ ะดับที่ ๑ เพือ่ สรางความคุน เคยกับเกณฑ จึงกำหนดให

สหกรณเพียงตรวจสอบประเด็นภายใตขอกำหนดในแตละหมวดเปรียบเทียบกับขอเท็จจริง
หรือพฤติกรรมการดำเนินงานในองคกรวา มี/ไมมี ใช/ไมใช ระดับที่ ๒ ประเมินตนเอง
เพื่อตรวจสอบอีกครั้งพรอมทั้งเขียนคำอธิบายในขอกำหนดสำคัญๆ แตละหมวด พรอมยก
ตัวอยาง วิธกี าร แผนงาน กิจกรรมหรือโครงการ ทีโ่ ดดเดนเปนรูปธรรม ระดับที่ ๓ ประเมิน
ตนเองและเขียนเปนรายงานวิธีปฏิบัติและผลการดำเนินงาน ตามรูปแบบที่กำหนด เพื่อรับ
ขอมูลเปนรายงานปอนกลับ (Feedback Report) จากคณะผูต รวจประเมิน เพือ่ นำไปใชใน
การพิจารณาปรับปรุงการดำเนินงาน (แบบประเมินการบริหารจัดการสหกรณ ภาคผนวก)
กิจกรรมที่ ๒ การคนหาวิธปี ฏิบตั ทิ ดี่ ี (Best Practice)
ดำเนินการโดยศึกษาขอมูลเบื้องตนจากลักษณะสำคัญขององคกร (สวนที่ ๑)
เพือ่ คัดเลือกและลงพืน้ ทีต่ รวจเยีย่ ม (site visit) สหกรณทมี่ ขี อ มูลครบถวนนาสนใจเพือ่ คนหา
ตัวอยางวิธปี ฏิบตั ทิ ดี่ ี (Best Practice) ดานตาง ๆ จัดการสัมมนาเพือ่ การแลกเปลีย่ นเรียนรู
แนวทางปฏิบัติที่ดี เพื่อเปน Benchmark สำหรับการเปรียบเทียบและจัดทำฐานขอมูลของ
วิธกี ารปฏิบตั งิ านทีด่ เี พือ่ นำไปเผยแพรผา นกิจกรรม/สือ่ ตาง ๆ กิจกรรมนีส้ ามารถพัฒนาไปสู
การเชิญชวนใหสหกรณสมัครเพือ่ ขอรับการคัดลือกเปนตัวอยางวิธปี ฏิบตั ทิ ดี่ ี
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กิจกรรมที่ ๓ การพัฒนาองคความรู ดานการบริหารจัดการ
จัดการอบรมใหความรูดานการบริหารจัดการแกสหกรณ เพื่อเพิ่มพูนความรูที่
จำเปนแกบคุ ลากรของสหกรณและฝายเจาหนาทีส่ ง เสริมสหกรณอยางตอเนือ่ ง
กิจกรรมที่ ๔ การปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการของสหกรณนำรอง
รณรงคใหสหกรณนำรองและสหกรณอนื่ ๆ ศึกษาเกณฑเพือ่ เปนแนวทางในการ
ตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคกร ทำใหสหกรณรูถึงสถานภาพของตน
มองเห็นโอกาสทีจ่ ะปรับปรุง/พัฒนาเพือ่ ไปสูเ ปาหมาย (Opportunity for Improvement)
โดยอาจเลือกหัวขอ ทีจ่ ะปรับปรุงไดภายในระยะเวลาสัน้ ๆ กอน และประยุกตใชองคความรู
ทางวิชาการกับตัวอยางของแนวทางปฏิบตั ทิ ดี่ ี เพือ่ การปรับปรุง (เอกสารแนวทางการดำเนิน
งานศึกษาวิเคราะหและใหคำแนะนำการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการสหกรณ
ภาคผนวก)
กิจกรรมสำคัญ ๔ ประการทีเ่ ปนกรอบแนวทางดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการสหกรณ
๑. การพัฒนาเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการ
การวิเคราะหรายละเอียดลักษณะองคกร

การตรวจประเมินการบริหารการจัดการ ๖ หมวด

๒. การเรียนรูจ ากสหกรณทม่ี แี นวทางปฏิบตั ทิ ด่ี ี (Best Practice)
๓. การพัฒนาองคกรความรูในเชิงวิชาการดานบริหารจัดการ
๔. การพัฒนาและปรับปรุงสหกรณของตนเอง
การเลียนแบบและตอยอดจากแนวทางปฏิบัติที่ดี

การประยุกตใชความรูทางการบริหารจัดการ
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๒. ขัน้ ตอนการปฏิบตั ิ
สำหรับสหกรณและเจาหนาทีส่ ง เสริมสหกรณ
๒.๑ ตัง้ คณะทำงานภายในสหกรณ
การพัฒนาคุณภาพโดยรวมเปนกระบวนการที่ตองอาศัยความรวมมือและ
ความเขาใจของบุคลากรทุกฝายในองคกร ไมใชเปนแตเพียงการผลักดันหรือชีน้ ำของผูบ ริหาร
หรือเปนภาระของเจาหนาที่ที่จะตองทุมเทการทำงานใหคุมกับคาตอบแทน แตโดยแนวคิด
คานิยม และหลักการของการบริหารคุณภาพโดยรวมซึ่งเปนกรอบพื้นฐานแนวคิดที่สะทอน
เปนคุณลักษณะของเกณฑคณ
ุ ภาพการบริหารจัดการสหกรณนี้ จำเปนทีจ่ ะตองมีการรับรูแ ละ
รวมมือกันทุกฝาย เมื่อองคกรตัดสินใจที่จะนำเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณมาใช
ประเมินและปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการของตนเอง ผูบ ริหารควรจะตองประกาศเปน
นโยบายใหรบั รูก นั อยางทัว่ ถึง โดยจัดตัง้ คณะทำงาน และดำเนินการอยางเปนขัน้ ตอน ดังนี้
u องค ป ระกอบคณะทำงาน : ฝ า ยบริ ห าร ฝ า ยจั ด การของสหกรณ โดยมี
ทีป่ รึกษาจากภายนอก เชน เจาหนาทีส่ ง เสริมสหกรณ หนวยงานทีเ่ ปนผูม สี ว นไดเสีย (steak
holder) เปนตน
u ศึกษาเกณฑทงั้ หมดใหเขาใจและสือ
่ สารอยางกวางขวางใหทวั่ ถึงทัง้ องคกร
u มอบหมายผูร บ
ั ผิดชอบตัง้ คณะทำงานยอยประเมินตนเอง (self assessment)
ตามเกณฑฯ อยางเปนขัน้ ตอน ทัง้ สวนที่ ๑ และสวนที่ ๒
✔  ตรวจสอบกิ จ กรรมที่ ส หกรณ ด ำเนิ น การอยู กั บ สิ่ ง ที่ เ ป น ข อ กำหนดและ
ตัวชี้วัดหลักในแตละหมวด
✔  คนหาชองวางระหวางสิ่งที่ถือปฏิบัติอยูในสหกรณกับสิ่งที่เปนขอกำหนด
ของเกณฑวิเคราะหจุดออนจุดแข็งขององคกรในแตละดาน เพื่อหาโอกาสในการปรับปรุง
และพัฒนา
✔  วางแผนปฏิบตั งิ านในประเด็นทีต่ อ งการปรับปรุงและพัฒนา 

(รายละเอียดการประเมินตนเองจะกลาวถึงตอไป) 

๒.๒ ศึกษาแนวคิดทีเ่ กีย่ วของ
แมวา เกณฑคณ
ุ ภาพการบริหารจัดการสหกรณ จะไดถกู ประยุกตและปรับปรุงให
มีความสอดคลองกับบริบทและสถานภาพของสหกรณภายใตระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย
แตกรอบแนวคิดหลัก เปาหมาย กระบวนการและเทคนิคการประเมิน ยังคงดำเนินไปตาม
มุมมองเชิงระบบทีใ่ หความสำคัญกับการบริหารจัดการทีเ่ ปนเลิศในดานตาง ๆ ๗ ดาน ดังนัน้
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เพื่อความเขาใจอยางแทจริงผูที่เกี่ยวของจึงควรศึกษากรอบแนวคิดอันเปนที่มาของเกณฑ
คุณภาพฯทีจ่ ะนำมาใช ดังนี้
u กรอบการบริหารคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management : TQM)
ซึง่ หมายถึงรูปแบบการบริหารคุณภาพทีม่ งุ เนนความสำคัญสูงสุดตอลูกคา ความตองการของ
ลูกคา ภายใตความรวมมือของทุกฝายในองคกรที่จะพัฒนา/ปรับปรุงงานอยางตอเนื่อง เปน
ระบบงานที่มองภาพรวมทั่วทั้งองคกร (Total : ทุกคนในองคกรมีสวนรวมในการบริหาร
คุณภาพ Quality : การสรางความพึงพอใจแกลูกคา โดยใชแนวความคิดเชิงระบบของการ
จัดการ Management: ระบบการบริหารจัดการคุณภาพ) เครื่องมือบริหารจัดการตาง ๆ
อาทิ วงจร P-D-C-A, Strategic Plan, Six Sigma, Benchmarking, BSC, CRS, CRM etc.
u กรอบการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการที่เปนเลิศ ซึ่งเปนตนแบบของ
เกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา (The Malcolm Baldrige
National Quality Award : MBNQA)
องคประกอบของเกณฑรางวัลดังกลาวมีการพัฒนามาตัง้ แตชว งทศวรรษ ๑๙๘๐
จากการระดมสมองผูบริหารและนักวิชาการระดับแนวหนาของประเทศสหรัฐอเมริกาในการ
ปรับปรุงแนวทางบริหารจัดการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางธุรกิจ โดยนำมา
วางเปนกรอบแนวทางการบริหารองคกรที่ครอบคลุมทุกดานอยางมีประสิทธิภาพ ประกอบ
ดวยเกณฑการประเมินตนเอง ๗ ดาน ซึง่ ไดรบั การยอมรับอยางกวางขวาง เนือ่ งจากสามารถ
ประยุกตใชไดกับองคกรทุกขนาดทุกประเภททั้งองคกรธุรกิจเอกชน การศึกษา สาธารณสุข
องคกรราชการ ทหารหรือแมแตองคกรกุศล ทีไ่ มแสวงหากำไร
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u  เกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ

(Thailand Quality Award :TQA) ของ
ประเทศไทย เปนเกณฑรางวัลแหงความเปนเลิศในการบริหารจัดการทุกดานตลอดจนผล
ประกอบการทีด่ ี เทียบเทาองคกรทีย่ อมรับวามีคณ
ุ ภาพในระดับโลก มีพนื้ ฐานทางดานเทคนิค
และกระบวนการตัดสินรางวัลเชนเดียวกับรางวัลคุณภาพแหงชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา
(MBNQA) เริ่มตนในป ๒๕๓๙ จากบันทึกขอตกลงระหวาง สถาบันเพิ่มผลแหงชาติ และ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ และบรรจุไวในแผนยุทธศาสตรการเพิม่
ผลผลิตของประเทศไทย ซึ่งเปนสวนหนึ่งของพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๙
(พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) ปจจุบันมีการขยายผลเกณฑรางวัลดังกลาว ไปสูเกณฑมาตรฐาน
โรงพยาบาลและบริการสุขภาพ (Hospital Accrediation : HA) การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (Public sector Management Quality Award:PMQA) เกณฑการประเมิน
คุณภาพรัฐวิสาหกิจ( State Enterprise Performance Appraisal:SEPA) เกณฑรับรอง
คุณภาพการศึกษา (Education Performance Excellence : EdPEx)
u คานิยมและแนวคิดหลัก
คือคานิยมและแนวคิดหลักของเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ ทีเ่ ปนความเชือ่
และพฤติกรรมทีมีอยูในองคกรที่ไดรับการยอมรับวามีผลการดำเนินงานที่เปนเลิศหลายแหง
จนเชื่อวาเปนฐานรากที่มีความสำคัญและสงผลเชื่อมโยงระหวางผลการดำเนินการและขอ
กำหนดของการปฏิบตั กิ ารทีเ่ ปนหลักในองคกรนัน้ คานิยมและแนวคิดหลักตาง ๆ ไดแก
๑. การนำองคกรอยางมีวสิ ยั ทัศน (Visionnary Leadership)
ผูนำระดับสูงมีบทบาทในการกำหนดทิศทาง คานิยม ที่เปนรูปธรรมของ
องคกร สรางบรรยากาศความรวมมือและแรงบันดาลใจในทางสรางสรรคแกบุคลากรเพื่อให
องคกรประสบความสำเร็จ มีความรับผิดชอบ เปนตัวอยางทีด่ ใี นพฤติกรรมทีเ่ คารพกฎหมาย
และมีจริยธรรม
๒. ความเปนเลิศทีม่ งุ เนนลูกคา (Customer –Driven Excellence) 

ใหความสำคัญตอการผลิตสินคาและบริการที่มีความโดดเดนเพื่อสนองความ
ตองการ ความพึงพอใจและรสนิยมของลูกคาแตละกลุม ใชสารสนเทศในการสรางความ
สัมพันธ รักษาลูกคา สรางความไวใจและภักดีในระยะยาวกับลูกคา
๓. การเรียนรูร ะดับองคกรและระดับบุคคล (Organizational and Personal
Learning)
การเรี ย นรู ต อ งถู ก ปลู ก ฝ ง ลงในวิ ถี ก ารปฏิ บั ติ ง านขององค ก ร จนถื อ เป น
สวนหนึง่ ของการปฏิบตั งิ านประจำวัน มีการสรางองคความรูแ ละแบงปนความรูท วั่ ทัง้ องคกร
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อยางตอเนือ่ ง แหลงของการเรียนรูใ นองคกรมีทงั้ การใหการศึกษา ฝกอบรมในหลายรูปแบบ
ทั้งผานหองเรียน อินเตอรเน็ต การศึกษาทางไกล และโอกาสอื่นๆ เชน การหมุนเวียน
สับเปลี่ยนงาน การเพิ่มคาตอบแทนตามความรูที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังรวมถึง ความคิดและ
การเรียนรูข องพนักงาน ขอมูลจากลูกคา ผลการวิจยั และพัฒนา การแบงปนวิธปี ฏิบตั ทิ ดี่ แี ละ
กระบวนการเที ย บเคี ย ง ทั้ ง นี้ เพื่ อ เป า ประสงค เ พิ่ ม ขี ด ความสามารถขององค ก รและ
ประสิทธิภาพความพึงพอใจ และแรงจูงใจสูค วามสำเร็จของบุคลากร
๔. การเห็นคุณคาของบุคลากรและพันธมิตร (Valuing Workforce Members
and Partners)
ใหความสำคัญอยางจริงจังตอการสรางความผูกพัน ความพึงพอใจ แรงจูงใจ
การพั ฒ นา ความก า วหน า และความผาสุ ก ของบุ ค ลากร โดยออกแบบวิ ธี ป ฏิ บั ติ ที่ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ ยื ด หยุ น เหมาะสมกั บ ความแตกต า งในสถานภาพของบุ ค ลากร สร า ง
สภาพแวดล อ มการทำงานที่ ดี แ ละมี ค วามปลอดภั ย รวมทั้ ง ให ค วามสนใจต อ การสร า ง
ความมัน่ คงของสภาพแวดลอมภายนอก โดยการสรางเครือขายความสัมพันธในรูปแบบตาง ๆ
และกำหนดกลไกการสื่อสารอยางสม่ำเสมอกับหนวยงาน คูคา ผูสงมอบ (suppliers)
สถาบันการศึกษา องคกรชุมชนตางๆ
๕. ความคลองตัว (Agility)
คือความสามารถในการเปลี่ยนแปลงอยางฉับไว และมีความยืดหยุนทั้งตอ
ความตองการของลูกคาและตลาดทีเ่ ปลีย่ นแปลงหรือเกิดขึน้ ใหม การสนองตอบอยางรวดเร็ว
ต อ ประเด็ น ป ญ หาทางสั ง คมที่ เ กิ ด ขึ้ น ใหม ความสามารถในการปรั บ โครงสร า งและ
กระบวนการทำงานใหงา ยขึน้ ใชเวลานอยลง
๖. การมุง เนนอนาคต (Focus on the Future)
องคกรตองมีแนวทางทีม่ งุ เนนอนาคตอยางชัดเจนและมีความมุง มัน่ ทีจ่ ะสราง
พันธะระยะยาวกับผูมีสวนไดเสียที่สำคัญ ไดแก ลูกคา บุคลากร ผูสงมอบ (suppliers)
พันธมิตร สาธารณชนและชุมชนทีอ่ งคกรตัง้ อยู
๗. การจัดการเพือ่ นวัตกรรม (Managing Innovention)
องคกรควรมีการบริหารเพื่อใหนวัตกรรมเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมการ
เรียนรูและการปฏิบัติงานประจำวันอยางทั่วถึงทั้งองคกร โดยไมควรจำกัดอยูในขอบเขตของ
การวิจยั และพัฒนาเทานัน้
นวัตกรรม หมายถึง การเปลีย่ นแปลงทีส่ ำคัญเพือ่ ปรับปรุงผลิตภัณฑ บริการ
แผนงาน กระบวนงาน การปฏิบัติการ รูปแบบทางธุรกิจ เพื่อสรางคุณคาใหมแกผูมีสวนได
สวนเสีย และควรนำองคกรไปสูม ติ ใิ หมในการดำเนินการ
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๘. การจัดการโดยใชขอ มูลจริง (Management by Fact)
องคกรใชขอมูลและสารสนเทศที่สำคัญหลายรูปแบบเพื่อวัดและวิเคราะหผล
การดำเนินการอยางครอบคลุมทุกดาน รวมถึงการวิเคราะหขอมูลเพื่อกำหนดแนวโนม
การคาดการณ ความเปนเหตุเปนผล ซึง่ องคกรสามารถนำมาใชในการวางแผน การทบทวน/
ปรับปรุงผลการดำเนินงานโดยรวม การปรับปรุงระบบปฏิบตั กิ าร
๙. ความรั บ ผิ ด ชอบต อ สาธารณะและความเป น พลเมื อ งที่ ดี (Societal
Responsibility)
การใหความสำคัญตอชุมชนและสังคม ความรับผิดชอบที่มีตอสังคม การ
ประพฤติปฏิบัติอยางมีจริยธรรม การคำนึงถึงความผาสุกและประโยชนของสังคม ใหความ
สำคัญตอจริยธรรม การคุมครองปองกันสุขอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมของ
สาธารณะ การอนุรกั ษทรัพยากรและสิง่ แวดลอม การลดความสูญเสีย ซึง่ พฤติกรรมเหลานีไ้ ม
เพียงแคการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย แตควรยึดมัน่ และแสวงหาโอกาสในการทำใหเหนือกวาสิง่ ที่
จำเปนตองปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ควรมีการกำหนดขอพึงปฏิบัติดานจริยธรรม
ระดับสูงในองคกรและมีการติดตามโดยคณะกรรมการกำกับดูแลองคกร ระบบการจัดการ
ขององคกรในเรือ่ งนีต้ อ งใหความสำคัญตอความรับผิดชอบในภาวะผูน ำ บทบาทสำคัญในการ
สนับสนุนความตองการของสังคมในดานการศึกษา สุขอนามัยหรือบริการอื่น ๆ รวมถึงการ
แบงปนสารสนเทศทีไ่ มเปนความลับในทางธุรกิจ
๑๐. การมุ ง เน น ที่ ผ ลลั พ ธ แ ละการสร า งคุ ณ ค า (Focus on Results and
Creating Value)
การวัดผลการดำเนินงานขององคกร มุง เนนไปทีผ่ ลลัพธ ซึง่ แสดงดวยตัวชีว้ ดั
ในมุมมองตาง ๆ ที่คำนึงถึงผูมีสวนไดเสียที่สำคัญทุกฝายอยางสมดุล ไดแก ลูกคา ผูถือหุน
บุคลากร ผูสงมอบ พันธมิตรคูคา สาธารณะและชุมชน กลยุทธขององคกรควรจะตองระบุ
ความตองการของผูม สี ว นไดเสียทีส่ ำคัญไวใหชดั เจน
๑๑. มุมมองในเชิงระบบ (Systems Perspective)
เกณฑรางวัลคุณภาพนำเสนอมุมมองเชิงระบบเพื่อจัดการองคกรและองค
ประกอบทีส่ ำคัญแตละสวนทีม่ คี วามเชือ่ มโยงกันเต็มทีเ่ พือ่ ใหบรรลุผลลัพธทตี่ อ งการและมุง สู
ผลการดำเนินการทีเ่ ปนเลิศ
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๓. กรอบการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ
(Cooperative Quality Award : CQA)
เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ ไดรับการพัฒนาโดยคณะทำงาน
โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ กรมสงเสริมสหกรณ บนพื้นฐานของการ
ศึ ก ษากรอบแนวทางการบริ ห ารองค ก รที่ ค รอบคลุ ม ทุ ก ด า นอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลของ
สหรัฐอเมริกา (Malcolm Baldrige National Quality Award : MBNQA) ซึง่ เปนตนแบบ
ของเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติของประเทศไทย (Thailand Qualjty Award : TQA)
เกณฑที่กำหนดขึ้นจึงเปนไปในรูปแบบและองคประกอบเชนเดียวกับเกณฑรางวัลคุณภาพ
แหงชาติ แตปรับปรุงขอกำหนดและวิธกี ารตรวจประเมินใหมคี วามสอดคลองกับคุณลักษณะ
พิเศษของสหกรณและขั้นตอนตลอดจนโอกาสในการการรับรูและเขาถึงของสหกรณหลาก
ประเภทในประเทศไทย

5. การมุง เนน
ทรัพยากรบุคคล

u ประโยชนของการนำเกณฑคณ
ุ ภาพการบริหารจัดการสหกรณไปใชในสหกรณ

องคกร

๑. ใชเปนเกณฑ/เครือ่ งมือประเมินตนเอง เพือ่ การปรับปรุงและพัฒนา
๒. การไดรับรายงานปอนกลับจากการตรวจประเมินภายนอก เพื่อนำไปพัฒนา
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สหกรณอนื่

๓. ความภาคภูมิใจเมื่อไดรับการยกยองในความสำเร็จและเปนตัวอยางแก
u องคประกอบของเกณฑคณ
ุ ภาพการบริหารการจัดการสหกรณ

ประกอบด ว ย ส ว นที่ ๑ ลั ก ษณะสำคั ญ ขององค ก ร หรื อ โครงร า งองค ก าร
ใหองคกรวิเคราะหตนเอง เพื่อความเขาใจที่ลึกซึ้ง เกี่ยวกับปจจัยภายในและภายนอกที่
สำคัญ วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม ที่กำหนดสภาพแวดลอมในการทำงาน สภาพการแขงขัน
ความท า ทาย และความได เ ปรี ย บเชิ ง กลยุ ท ธ ตลอดจนความสามารถหลั ก ขององค ก ร
การวิเคราะหสว นนีจ้ ะชวยใหเกิดความเขาใจทีด่ ขี นึ้ ในบริบทของการดำเนินงานความตองการ
โอกาสและขอจำกัด และ สวนที่ ๒ เกณฑประเมินการดำเนินงานและผลลัพธเปนการ
ประเมินสิ่งที่เรียกวา “การปฏิบัติการของระบบ” ประกอบดวย ๗ หมวด คือ
หมวด ๑ การนำองคกร
หมวด ๒ การวางแผนกลยุทธ
หมวด ๓ การมุง เนนผูใ ชบริการ
ทัง้ ๓ หมวด ประกอบกันเปนกลุม การนำองคกร เพือ่ เนนความสำคัญวาการนำ
องคกรตองมุงที่กลยุทธ และผูใชบริการ ผูนำระดับสูงตองกำหนดทิศทางขององคกรและ
แสวงหาโอกาสทางธุรกิจในอนาคต
หมวด ๔ การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู
หมวด ๕ การมุง เนนทรัพยากรบุคคล
หมวด ๖ การจัดการกระบวนการ
หมวด ๗ ผลลัพธการดำเนินงาน
การมุงเนนทรัพยากรบุคคล (หมวด ๕) การจัดการกระบวนการ (หมวด ๖)
ผลลั พ ธ ก ารดำเนิ น งาน (หมวด ๗) ประกอบกั น เป น กลุ ม ผลลั พ ธ โดยบุ ค ลากรและ
กระบวนการปฏิบัติการสำคัญที่มีประสิทธิภาพ จะมีบทบาททำใหการดำเนินการขององคกร
ประสบความสำเร็จและนำไปสูผ ลการดำเนินงานโดยรวมขององคกร
การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู (หมวด ๔) ถือเปนพื้นฐานของ 
ระบบมีความสำคัญอยางยิ่งตอประสิทธิผลในการดำเนินการขององคกร องคกรตองมีการ
ปรับปรุงผลการดำเนินการและความสามารถในการผลิตและแขงขันโดยคำนึงถึงการใชขอมูล
จริงและองคความรูเ ปนแรงขับเคลือ่ นทีส่ ำคัญ
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องคประกอบของเกณฑ
• สวนที่ ๒ เกณฑประเมินการดำเนินงาน
และผลลัพธ
หมวด ๑ การนำองคกร
หมวด ๒ การวางแผนกลยุทธ
หมวด ๓ การมุงเนนผูใชบริการ
หมวด ๔ การวัดวิเคราะหและ
การจัดการความรู
หมวด ๕ การมุงเนนทรัพยากรบุคคล
หมวด ๖ การจัดการกระบวนการ
หมวด ๗ ผลลัพธ

สวนที่ ๑ ลักษณะสำคัญขององคกร
• ธุรกิจหลักและแนวทางการใหบริการ
• วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค
• โครงสรางและสายการบังคับบัญชา
• สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำธุรกิจ
• โครงสรางความสัมพันธและการกำกับ
ดูแลตามธรรมาภิบาล
• สภาพแวดลอมการแขงขันทางธุรกิจ
• ปจจัยหลักที่ทำใหสหกรณประสบความ
สำเร็จในการทำธุรกิจ

คุณลักษณะสำคัญของเกณฑคณ
ุ ภาพการบริหารจัดการสหกรณ
๑. เกณฑมุงเนนผลลัพธ ซึ่งใชตัวชี้วัดในมุมมองตางๆ อันแสดงถึงความสมดุล
ของกลยุทธที่ใหความสำคัญกับผูมีสวนไดเสียทุกฝาย และสะทอนขอเท็จจริงของระบบวา
ผลลัพธทดี่ ี ตองมาจากกระบวนการทีด่ ี ผลลัพธในหมวดที่ ๗ จึงประกอบดวย
ผลลัพธดา นผลิตภัณฑและกระบวนการ
ผลลัพธดา นการมุง เนนผูใ ชบริการ
ผลลัพธดา นการมุง เนนทรัพยากรบุคคล
ผลลัพธดา นการนำองคกรและการกำกับดูแลองคกร
ผลลัพธดา นการเงิน และการตลาด
๒. เกณฑไมไดกำหนดวิธีการ โดยที่เกณฑมุงเนนผลลัพธ จึงไมกำหนดทั้ง
โครงสรางและวิธกี ารไว แตจะระบุเพียงขอกำหนดทีส่ ำคัญไวในแตละหมวดเนือ่ งจาก
(๑) จุดมุง เนนอยูท ผี่ ลลัพธ ไมใชวธิ ปี ฏิบตั ิ เครือ่ งมือ หรือโครงสรางองคกร
(๒) การเลือกใชเครื่องมือ เทคนิค ระบบงาน และโครงสรางอยางไรขึ้นอยูกับ
ปจจัยตางของแตละองคกร
(๓) การมุง เนนขอกำหนดแทนการเนนวิธปี ฏิบตั สิ นับสนุนใหเกิดนวัตกรรม
๓. เกณฑมุงเนนมุมมองเชิงระบบ เพื่อใหเปาประสงคสอดคลองไปในแนวทาง
เดียวกันทั้งองคกร มุมมองเชิงระบบทำใหเกิดการบูรณาการกันระหวางคานิยม โครงสราง
องคกร เกณฑแตละหมวด แนวทางการใหคะแนน ความเปนเหตุเปนผล และการเชื่อมโยง
กระบวนการระหวางหัวขอตางๆของเกณฑ
u
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ปจจัยนำเขา
Input

กระบวนการ
Process

ผลลัพธ
Output

ลักษณะองคกร

หมวด ๑-๖

หมวด ๗

เมื่อองคกรนำเกณฑไปใช ยอมเกิดการเรียนรูจากการปฏิบัตินับแตการวางแผน
การออกแบบกระบวนการ การเลือกและกำหนดตัววัด การถายทอดเพื่อนำแผนไปสูการ
ปฏิบตั ิ การติดตามแผน และประเมินความกาวหนา การเรียนรูค วามรูใ หมทงั้ จากภายในและ
ภายนอก นำไปสูก ารปรับแผนโดยอาศัยผลของการประเมินการเรียนรูแ ละปจจัยนำเขาใหมๆ
เพื่อปรับปรุงผลการดำเนินการในทุกดาน เปนการเรียนรูและปรับปรุงโดยอาศัยขอมูล
ปอนกลับระหวางกระบวนการและผลลัพธ
๓.๑ โครงสรางของเกณฑ เกณฑทงั้ ๗ หมวด มีลำดับชัน้ ของโครงสราง ดังนี้
หมวด ประกอบดวย ๗ หมวด ดังกลาวมาแลว แสดงโดยระบุตวั เลข ๑-๗
ตามหลังคำวาหมวด ดังนี้ หมวด ๑.....หมวด ๒.....
หัวขอ คือขอกำหนดสำคัญในแตละหมวด แสดงสัญลักษณเปนตัวเลข
หลังจุดทศนิยม เชน หมวด ๑ มี ๒ หัวขอ ไดแก ๑.๑ การนำองคกรโดยผูบ ริหารของสหกรณ
๑.๒ ธรรมาภิบาลและความเอือ้ อาทรตอชุมชนและสังคม
ประเด็นพิจารณา คือประเด็นที่ควรพิจารณาในแตละหัวขอ สัญลักษณ
เป น ตั ว อั ก ษร ก ข หรื อ ค เช น หั ว ข อ ๑.๑ การนำองค ก รโดยผู บ ริ ห ารของสหกรณ
มี ๓ ประเด็ น ที่ ค วรพิ จ ารณา ได แ ก ก.การกำหนดวิ สั ย ทั ศ น แ ละค า นิ ย มของสหกรณ
ข. การสือ่ สารของผูบ ริหารสหกรณ ค.การทบทวนเพือ่ ปรับปรุงการดำเนินงาน
คำถาม คือ คำถามที่กำหนดเปนแนวทางในการระบุสิ่งที่สหกรณดำเนินอยูใน
ปจจุบนั สัญลักษณเปนตัวเลขภายในวงเล็บ ในแบบประเมินนีม้ ที งั้ สิน้ ๙๐ คำถาม
๓.๒ เนือ้ หาของเกณฑ
ประกอบดวย ๒ สวนสำคัญ ซึง่ มีเนือ้ หาตามกรอบแนวทางเกณฑคณ
ุ ภาพ
ที่เปนสากลแตกำหนดรูปแบบและวิธีการนำไปใชโดยคำนึงถึงสภาพการณที่เปนอยูจริงของ
ขบวนการสหกรณในประเทศไทย บริบทของสหกรณและความเปนไปไดในการนำไปใช
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พรอมกันนี้ไดกำหนดตัวชี้วัดกลางในแตละหมวด (หมวด ๑ - ๖) รวม ๓๔ ตัว เพื่อใชเปน
แนวทางในการประเมินผลความสำเร็จของกระบวนการปฏิบตั ขิ องสหกรณในหมวดนัน้ ๆ ซึง่ มี
ทัง้ ตัวชีว้ ดั ทีร่ ะบุเปนระดับความสำเร็จ ระดับความสามารถ ในลักษณะ Milestone และ ตัวชี้
วัดเชิงปริมาณที่ตองระบุเปาหมายเปนรอยละหรือจำนวน โดยสหกรณจะเปนผูกำหนด
เปาหมายในแตละตัวชี้วัดเองตามศักยภาพและแรงจูงใจในการปรับปรุงของสหกรณ ยกเวน
ตัวชีว้ ดั บางตัวทีก่ ำหนดเปาหมายไวเนือ่ งจากเปนมาตรฐานทีค่ วรเปน
สวนที่ ๑ ลักษณะสำคัญขององคกร เปนสวนทีจ่ ะอธิบายถึงภาพรวมขององคกร
คือสหกรณแตละแหง ซึง่ จะประกอบดวยขอมูลเกีย่ วกับสภาพทัว่ ไป และสภาพแวดลอมภายใน
และภายนอกองคกรทีม่ ผี ลตอการดำเนินการ ความสามารถหลักหรือสมรรถนะหลักขององคกร
(Core Competency) สภาพการแขงขันและความทาทายในดานตาง ๆ ผลิตภัณฑหลัก
วิสัยทัศน คานิยม พันธกิจ อัตรากำลัง โครงสรางการบริหารงาน กฎระเบียบตางๆที่ตอง
คำนึงถึงและปฏิบตั ติ ามความสัมพันธภายในและนอกองคกร ทัง้ ในสวนของลูกคา (สมาชิก) เจา
หน า ที่ แ ละผู มี ส ว นได เ สี ย อื่ น ๆ รายละเอี ย ดในส ว นที่ ๑ จะบ ง ชี้ ใ ห เ ห็ น ว า องค ก รมี
ความสมบูรณและความพรอมในการยืนหยัดอยูใ นธุรกิจไดเขมแข็งเพียงไร ประเด็นสำคัญทีจ่ ะ
ตองอธิบายในสวนนีจ้ ะเปนสิง่ ทีส่ ะทอนใหเกิดความตระหนักถึงความจำเปนทีจ่ ะตองวางแผน
ปรับปรุงในประเด็นหัวขอนัน้ ๆ ตามมา
เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ กำหนดการตรวจประเมินตนเองใน
สวนที่ ๑ ดวยรูปแบบที่สะดวกตอการกรอกขอมูลรายละเอียด (เอกสารประกอบในภาค
ผนวก) ครอบคลุมประเด็น ตาง ๆ ดังนี้
๑. ความสามารถหลักของสหกรณ ธุรกิจหลักและแนวทางการใหบริการในแตละ
ธุรกิจ
๒. วิสยั ทัศน คานิยม พันธกิจ วัตถุประสงค
๓. โครงสรางและสายการบังคับบัญชา
๔. สิง่ อำนวยความสะดวกในการทำธุรกิจ
๕. กฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ
๖. โครงสรางความสัมพันธและการกำกับดูแลตามหลักธรรมาภิบาล 

๗. สภาพแวดลอมการแขงขันทางธุรกิจ
๘. ปจจัยหลักทีท่ ำใหสหกรณประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจ
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ทั้งนี้ สหกรณสามารถเพิ่มเติมขอมูลสำคัญอื่นที่ประสงคจะนำเสนอไวในสวนนี้
เชน ประวัติความเปนมา จำนวนสมาชิก สรุปฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานไวใน
สวนนีด้ ว ยก็ได
การเขียนรายงานสวนที่ ๑ เปนการเริม่ ตนทีจ่ ำเปนและควรจัดทำใหสมบูรณภาย
ใตประเด็นหลักที่ระบุไว ไมวาจะเปนการเริ่มเขาสูการประเมินตนเอง หรือการเขียนรายงาน
เต็มรูปแบบเพือ่ ขอรับการตรวจประเมินจากภายนอก
สวนที่ ๒ เกณฑประเมินการดำเนินงานและผลลัพธ ประกอบดวยหมวดตางๆ
๗ หมวด ที่มีความเชื่อมโยงเปนระบบ ซึ่งประกอบดวยสวนที่เปนกระบวนการปฏิบัติงาน
หมวด ๑-๖ และ หมวด ๗ คือ สวนทีเ่ ปนผลลัพธ
ตัวชี้วัดความสำเร็จในแตละหมวด ซึ่งองคกรสามารถควบคุมไดเพื่อแสดงผล
การดำเนินงานหรือกิจกรรมทีม่ คี วามสำคัญในแตละหมวดทีค่ ณะทำงานฯ กำหนดไว จำนวน
รวม ๓๔ ตัว ประกอบดวยตัวชีว้ ดั ๒ ประเภท
๑. ตัวชี้วัดที่ระบุเปาหมายเปนรอยละหรือจำนวน ซึ่งสหกรณสามารถกำหนด
เปาหมายไดตามศักยภาพโดยอาศัยขอมูลพืน้ ฐานในอดีต (baseline data) หรือแรงจูงใจของ
สหกรณในการปรับปรุงพัฒนาตนเอง ทั้งนี้ มีบางตัวชี้วัดที่ระบุเปาหมายไว เนื่องจากเปน
มาตรฐานทีค่ วรจะเปน
๒. ตั ว ชี้ วั ด ที่ ร ะบุ เ ป น ระดั บ ความสามารถ ระดั บ ความสำเร็ จ ในลั ก ษณะ
Milestone เพื่อประเมินพฤติกรรมตามที่กำหนดครบทุกขั้นตอนหรือไม เชนในกรณีที่มี
๕ ระดับ สหกรณจะตองปฏิบตั ไิ ดครบถวนตัง้ แต (๑) - (๕) จึงจะถือวาสมบูรณ (แสดงดวย
สัญลักษณ*) ในขณะทีบ่ างตัวชีว้ ดั ไมตอ งเรียงลำดับขัน้ ตอน (แสดงดวยสัญลักษณ**)
หมวด ๑ การนำองคกร (๑๒๐ คะแนน)
เปนการประเมินวาผูบ ริหารไดชนี้ ำ และทำใหสหกรณยงั่ ยืนไดอยางไร รวมทัง้
ประเมินระบบธรรมาภิบาล และการดำเนินการเกีย่ วกับจริยธรรม กฎหมายและความเอือ้ อาทร
ตอชุมชนและสังคมของสหกรณ ประกอบดวยขอกำหนดทีส่ ำคัญ ๒ หัวขอ (๑๙ คำถาม)
๑.๑ การนำองคกรโดยผูบริหารของสหกรณ ๗๐ คะแนน (มี ๓ ประเด็น
พิจารณา และ ๑๐ คำถาม)
๑.๒ ธรรมาภิ บ าลและความเอื้ อ อาทรต อ ชุ ม ชนและสั ง คม ๕๐ คะแนน
(มี ๓ ประเด็นพิจารณา และ ๙ คำถาม) 
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ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จ (๙ ตัว) **
๑. สัดสวนของผูบ ริหารสหกรณทเี่ ขารวมการกำหนดวิสยั ทัศน คานิยม
๒. จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมที่สงเสริมใหบุคลากรในสหกรณปฏิบัติตาม
กฎหมาย ขอบังคับ และระเบียบของสหกรณ
๓. จำนวนครัง้ ของการประชุมสมาชิกสหกรณในรอบป
๔. จำนวนครัง้ ของการประชุมระหวางผูบ ริหารและเจาหนาทีส่ หกรณในรอบป
๕. จำนวนครั้งในการประชุมทบทวนผลการดำเนินงานเพื่อบรรลุเปาหมายของ
สหกรณในรอบป
(การทบทวนผลการดำเนินงาน หมายถึง การนำผลการดำเนินงานมาวิเคราะห
เพือ่ ปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานของสหกรณ)
๖. ระดับความสำเร็จในการผานเกณฑธรรมาภิบาลของกรมสงเสริมสหกรณ
๗. รอยละของผูบ ริหารสหกรณทปี่ ฏิบตั ติ ามกฎหมาย ขอบังคับและระเบียบของ
สหกรณ
๘. จำนวนกิจกรรมทีส่ หกรณสง เสริมเพือ่ พัฒนาชุมชน และสังคมในรอบป
๙. จำนวนกิจกรรมสาธารณประโยชนของชุมชน และสังคมที่สหกรณสนับสนุน
ในรอบป
หมวด ๒ การวางแผนกลยุทธ (๘๕ คะแนน)
เป น การประเมิ น ว า สหกรณ จั ด ทำแผนกลยุ ท ธ แ ละแผนปฏิ บั ติ ก ารของ
สหกรณอยางไร รวมทั้งประเมินการถายทอดกลยุทธและแผนปฏิบัติการไปสูการปฏิบัติ
การปรับปรุงแผนในสภาพแวดลอมทีเ่ ปลีย่ นแปลง และวิธกี ารวัดผลความกาวหนาประกอบดวย
ขอกำหนดทีส่ ำคัญ ๒ หัวขอ (๑๑ คำถาม)
๒.๑ การจัดทำแผนกลยุทธ ๔๐ คะแนน มี ๑ ประเด็นพิจารณาและ ๔
คำถาม
๒.๒ การนำแผนกลยุทธสูการปฏิบัติ ๔๕ คะแนน มี ๒ ประเด็นพิจารณาและ
๗ คำถาม
ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จ (๖ ตัว)
๑. สัดสวนการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกในการจัดทำแผน
กลยุทธ (ผูม สี ว นไดสว นเสียภายนอก : เจาหนาทีก่ รมสงเสริมสหกรณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ
ธ.ก.ส. และอืน่ ๆ)
๒. สัดสวนการมีสว นรวมของสมาชิกในการจัดทำแผนกลยุทธ
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๓. จำนวนครัง้ จำนวนคน จำนวนวัน ในการจัดทำแผนกลยุทธ
๔. ระดับความสำเร็จในกระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ *
(๑) มีการวิเคราะหสภาพแวดลอมขององคกรทัง้ ภายในและภายนอก
(๒) มีการกำหนดวิสยั ทัศน คานิยม พันธกิจ และวัตถุประสงค /เปาประสงค
(๓) มีการกำหนดกลยุทธ แผนทีก่ ลยุทธ และตัวชีว้ ดั
(๔) มีการกำหนดแผนปฏิบตั กิ าร/โครงการภายใตกลยุทธ
(๕) มีการประเมินผลและทบทวน ปรับปรุงแผนกลยุทธ
๕. รอยละของแผนปฏิบตั กิ าร/โครงการของสหกรณทนี่ ำไปปฏิบตั ใิ นรอบป
๖. รอยละของแผนปฏิบตั กิ าร/โครงการทีม่ กี ารประเมินผลในรอบป
หมวด ๓ การมุง เนนผูใ ชบริการ (๘๕ คะแนน)
เปนการประเมินกระบวนการที่สหกรณใชในการดำเนินการ เพื่อรูความ
ตองการของผูใชบริการในปจจุบันและอนาคต เพื่อนำเสนอสินคาและบริการที่เหมาะสม
ทำความเข า ใจความต อ งการและความคาดหวั ง ใหม ๆ ของผู ใช บ ริ ก าร ติ ด ตามการ
เปลี่ยนแปลงของตลาดและพัฒนาวิธีการดำเนินธุรกิจ การสรางความสัมพันธกับผูใชบริการ
เพื่อรักษาตลาดเดิมและสรางโอกาสในตลาดใหม ประกอบดวยขอกำหนดที่สำคัญ ๒ หัวขอ
(๑๑ คำถาม)
๓.๑ ขอมูลเกีย่ วกับผูใ ชบริการ ๔๐ คะแนน มี ๖ คำถาม
๓.๒ ความสั ม พั น ธ แ ละความพึ ง พอใจของผู ใช บ ริ ก าร ๔๕ คะแนน
มี ๒ ประเด็นพิจารณาและ๕ คำถาม)
ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จ (๓ ตัว)
๑. ระดับความสมบูรณของการจัดการขอมูลพื้นฐานและความตองการ
ของผูใ ชบริการ*
(๑) มีการสำรวจขอมูลพืน้ ฐานของผูใ ชบริการไมนอ ยกวารอยละ ๘๐
(๒) มีการจัดเก็บขอมูลพืน้ ฐานอยางเปนระบบ
(๓) มีการนำขอมูลไปใชในการพัฒนาการดำเนินงานของสหกรณ
(๔) มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงขอมูลพื้นฐานและความตองการ
ของผูใ ชบริการอยางนอยปละ ๑ ครัง้
(๕) มีการนำขอมูลที่เปลี่ยนแปลงไปปรับปรุงการดำเนินงานของ
สหกรณ
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การแบงสวนตลาด
เปาหมาย

๒. ระดับความสำเร็จในการกำหนดกลยุทธการตลาด**
(๑) มีการนำขอมูลพืน้ ฐานและความตองการของผูใ ชบริการมาใชใน
(๒) มีการแบงสวนตลาด (การแบงตลาดออกเปนสวน ๆ)
(๓) มี ก ารเลื อ กตลาดบางส ว นหรื อ ทุ ก ส ว นมากำหนดเป น ตลาด
(๔) มีการกำหนดกลยุทธการตลาดใหสอดคลองกับตลาดเปาหมาย
(๕) มีการนำกลยุทธการตลาดไปปฏิบตั ิ

๓. ระดับความสำเร็จในการสรางความสัมพันธและการสนองความพึง
พอใจของผูใ ชบริการ*
(๑) มี ก ารนำข อ มู ล เกี่ ย วกั บ ผู ใช บ ริ ก ารมาใช ใ นการสร า งความ
สัมพันธและความพึงพอใจ
(๒) มีการกำหนดกิจกรรม/วิธกี ารสรางความสัมพันธกบั ผูใ ชบริการ
(๓) มีการนำกิจกรรม/วิธกี ารสรางความสัมพันธกบั ผูใ ชบริการไปปฏิบตั ิ
(๔) มีการประเมินความพึงพอใจและรับขอรองเรียน/ขอเสนอแนะ
ของผูใ ชบริการ
(๕) มี ก ารปรั บ ปรุ ง กิ จ กรรมให ส อดคล อ งกั บ ความต อ งการของ
ผูใชบริการ
หมวด ๔ การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู (๙๐ คะแนน) 

เปนการประเมินการวัด การวิเคราะห การบริการสารสนเทศ และการจัดการ
ความรูข องสหกรณอยางมีประสิทธิผล เพือ่ ผลักดันใหเกิดการปรับปรุง และเพิม่ ความสามารถ
ในการใหบริการและการแขงขันกับองคกรอื่น ประกอบดวยขอกำหนดที่สำคัญ ๒ หัวขอ
(๑๖ คำถาม)
๔.๑ การวั ด การวิ เ คราะห เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง ผลการดำเนิ น งานของสหกรณ
๔๕ คะแนน มี ๓ ประเด็นพิจารณาและ ๙ คำถาม
๔.๒ การจัดการสารสนเทศ ความรูและเทคโนโลยีสารสนเทศ ๔๕ คะแนน
มี ๒ ประเด็นพิจารณาและ ๗ คำถาม
ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จ (๔ ตัว)
๑. ระดับความสำเร็จในการวัด การวิเคราะหเพือ่ การปรับปรุงผลการดำเนินงาน
ของสหกรณ **
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ทุกไตรมาส

(๑) สหกรณนำขอมูลทางการเงินและบัญชีมาใชในการบริหารจัดการสหกรณ
(๒) สหกรณนำขอมูลทางการเงินและบัญชีมาใชวิเคราะหผลการดำเนินงาน

(๓) สหกรณมีการทบทวน ปรับปรุงผลการดำเนินงานโดยใชผลจากการ
วิเคราะหขอ มูลทางการเงินและบัญชี
๒. จำนวนเรือ่ งของการจัดการความรูไ มนอ ยกวา ๑ เรือ่ งในรอบป
๓. มีเจาหนาทีท่ มี่ คี วามชำนาญในดานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางนอย ๑ คน
๔. ระดับความสามารถของสหกรณในการจัดการสารสนเทศ*
(๑) มีขอ มูลพรอมใชงาน สะดวกในการเขาถึง เชือ่ ถือได
(๒) มีระบบปองกันความปลอดภัยของขอมูลทีส่ ำคัญ
(๓) มีอปุ กรณทเี่ พียงพอพรอมใชงานไดอยางตอเนือ่ งแมในภาวะฉุกเฉิน
หมวด ๕ การมุง เนนทรัพยากรบุคคล (๑๑๐ คะแนน)
เป น การประเมิ น ว า สหกรณ มี วิ ธี ก ารอย า งไรในการปฏิ บั ติ ที่ ส ำคั ญ ด า น
ทรัพยากรบุคคล ซึ่งมุงเนนที่จะสรางและทำใหสหกรณมีผลการดำเนินงานที่ดีอยูเสมอ รวม
ทั้งมุงพัฒนาทรัพยากรบุคคลใชศักยภาพใหเกิดประโยชนสูงสุดตอสหกรณ ประกอบดวยขอ
กำหนดทีส่ ำคัญ ๓ หัวขอ (๒๑ คำถาม)
๕.๑ การสรางความผูกพันของบุคลากรตอสหกรณ ๔๕ คะแนน มี ๓ ประเด็น
พิจารณาและ ๑๐ คำถาม
๕.๒ ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลของบุคลากร ๔๐ คะแนน มี ๒ ประเด็น
พิจารณาและ ๔ คำถาม
๕.๓ การสรางความผูกพันของสมาชิกตอสหกรณ ๒๕ คะแนน มี ๓ ประเด็น
พิจารณาและ ๗ คำถาม
ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จ (๙ ตัว)
๑. จำนวนครั้งที่สหกรณสนับสนุนบุคลากรใหมีการพัฒนาความรูและความ
กาวหนาอยางนอย ๒ ครัง้ ตอคนตอป
๒. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอองคกรในระดับมากไมนอยกวา
รอยละ ๘๐
๓. รอยละ ๑๐๐ ของการจัดการการรองทุกขของบุคลากรในรอบป 

๔. ระดับความสามารถของบุคลากรและความพรอมของอัตรากำลัง**
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(๑) มีการกำหนดโครงสรางอัตรากำลัง
(๒) มีการกำหนดคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของแตละ
ตำแหนงอยางชัดเจน
(๓) มีการกำหนดคุณสมบัติและทักษะที่จำเปน (Job Specification) ของ
บุคลากรแตละตำแหนง
(๔) มีการใชระบบทีเ่ ปนธรรมในการสรรหาและแตงตัง้ บุคลากร
(๕) มีการกำหนดแผนการพัฒนาอัตรากำลังและเสนทางความกาวหนาของ
บุคลากร
๕. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอสภาพแวดลอมในการทำงานใน
สหกรณ
๖. ระดับความพึงพอใจของสมาชิกทีม่ ตี อ การใหบริการของสหกรณ
๗. จำนวนกิจกรรม/โครงการทีส่ หกรณใชสรางความผูกพันกับสมาชิก
๘. รอยละของสมาชิกทีไ่ ดรบั การจัดสวัสดิการหรือกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวติ
๙. รอยละของสมาชิกสหกรณทมี่ สี ว นรวมในกิจกรรมตางๆ ของสหกรณ (ธุรกิจ+
บริการ+อืน่ ๆ)
หมวด ๖ การจัดการกระบวนการ (๑๑๐ คะแนน)
เปนการประเมินวิธีการออกแบบหรือการกำหนดระบบงาน การจัดการและ
การปรับปรุงกระบวนในการสรางคุณคาสินคาและบริการใหแกผูใชบริการ เพื่อใหสหกรณ
ประสบความสำเร็จไดอยางยั่งยืน รวมถึงการประเมิ น ความพร อ มสำหรั บ ภาวะฉุ ก เฉิ น
ประกอบดวยขอกำหนดทีส่ ำคัญ ๒ หัวขอ (๑๒ คำถาม)
๖.๑ การออกแบบระบบงาน ๖๐ คะแนน มี ๓ ประเด็ น พิ จ ารณาและ
๗ คำถาม
๖.๒ การจั ด การและการปรั บ ปรุ ง กระบวนการทำงาน ๕๐ คะแนน
มี ๒ ประเด็นพิจารณาและ ๕ คำถาม
ตัวชี้วัดความสำเร็จ (๓ ตัว)
๑. รอยละของระบบงานที่มีการออกแบบไวอยางชัดเจน
๒. ระดับความสำเร็จของการออกแบบกระบวนการทำงาน **
(๑) มีการกำหนดกระบวนการทำงานที่สำคัญของสหกรณไว
(๒) มีการนำขอมูลจากผูใชบริการและผูมีสวนเกี่ยวของกับการดำเนิน
งานมาใชในการออกแบบกระบวนการทำงาน
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(๓) มีการนำองคความรู เทคโนโลยี และเทคนิคการจัดการที่จำเปน
มาใชในการออกแบบกระบวนการทำงาน
๓. ระดับความสำเร็จของการจัดการและการปรับปรุงกระบวนการทำงาน *
(๑) มี ก ารกำหนดตั ว ชี้ วั ด ในกระบวนการเพื่ อ ควบคุ ม และปรั บ ปรุ ง
กระบวนการทำงานใหดีขึ้น
(๒) มีการนำกระบวนการทำงานที่ออกแบบไวไปปฏิบัติ
(๓) มีการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานตามกระบวนการทำงาน
(๔) มีการปรับปรุงกระบวนการทำงานเพือ่ ใหผลการดำเนินงานดีขนึ้
(๕) มีการแบงปนขอมูลการปรับปรุงกระบวนการทำงานระหวางแผนก
งานในสหกรณ เพื่อใหเกิดการเรียนรูและมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง
หมวด ๗ ผลลัพธของการดำเนินงาน (๔๐๐ คะแนน)
เปนการตรวจประเมินผลการดำเนินงานและการปรับปรุงของสหกรณ ดาน
การนำองคกร ผลิตภัณฑและบริการ การมุงเนนลูกคาและตลาด ดานการเงิน ทรัพยากร
บุคคล การจัดการกระบวนการ รวมทั้งประเมินระดับผลการดำเนินการของสหกรณ เมื่อ
เปรียบเทียบกับคูแ ขงและองคกรอืน่ ทีม่ ลี กั ษณะหรือใหบริการทีค่ ลายคลึงกัน
๗.๑ ผลลัพธดานผลิตภัณฑและกระบวนการ
๗.๒ ผลลัพธดานมุงเนนผูใชบริการ
๗.๓ ผลลัพธดานการมุงเนนทรัพยากรบุคคล
๗.๔ ผลลัพธดานการนำองคกรและการกำกับดูแลองคกร
๗.๕ ผลลัพธดานการเงิน และการตลาด
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๑.๒ ธรรมาภิบาลและความเอือ้ อาทรตอชุมชนและ
สังคม
ก. ธรรมาภิบาล
(๑) สหกรณ จั ด ให มี ร ะบบการปกป อ งผล
ประโยชนของสมาชิก
(๒) สหกรณจดั ใหมกี ารตรวจสอบภายในและ
ภายนอกทีเ่ ปนอิสระ
(๓) สหกรณพรอมใหมีการเปดเผยขอมูลการ
ดำเนินงานของสหกรณแกสาธารณะ
ข. การปฏิบตั ติ ามกฎหมายและมีจริยธรรม
(๑) ผูบริหารเปนตัวอยางของการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบสหกรณ และกฎหมาย
อืน่ ทีเ่ กีย่ วของ
(๒) ผูบริหารเปนตัวอยางของการปฏิบัติตาม
จริยธรรม
(๓) ผู บ ริ ห ารส ง เสริ ม ให มี ก ารปฏิ บั ติ ต าม
จริยธรรม
(๔) สหกรณมีการตรวจ ติดตาม และดำเนิน
การตอพฤติกรรมทีฝ่ า ฝนจริยธรรม
ค. ความเอือ้ อาทรตอชุมชนและสังคม
(๑) การส ง เสริ ม กิ จ กรรมของสหกรณ เ พื่ อ
พัฒนาชุมชน และสังคม
(๒) การสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน
ของชุมชน และสังคม

ตารางสรุปเนื้อหาของเกณฑ หมวด ๑ - ๖

หมวด ๑ การนำองคกร (๑๒๐ คะแนน)
เป น การประเมิ น ว า ผู บ ริ ห ารได ชี้ น ำ และทำให ส หกรณ ยั่ ง ยื น ได
อยางไร รวมทั้งประเมินระบบธรรมาภิบาล และการดำเนินการเกี่ยวกับ
จริยธรรม กฎหมาย และความเอือ้ อาทรตอชุมชนและสังคมของสหกรณ
๑.๑ การนำองคกรโดยผูบ ริหารของสหกรณ
ก. การกำหนดวิสยั ทัศนและคานิยมของสหกรณ
(๑) ผูบ ริหารของสหกรณเปนผูน ำในการกำหนดคานิยมของสหกรณ
(๒) ผูบริหารของสหกรณมีการถายทอดคานิยมไปถึงบุคลากรทุก
คนในสหกรณ
(๓) ผู บ ริ ห ารของสหกรณ เ ป น ผู น ำในการกำหนดวิ สั ย ทั ศ น ข อง
สหกรณ
(๔) ผูบริหารของสหกรณมีการถายทอดวิสัยทัศนไปถึงบุคลากร
ทุกคนในสหกรณ
(๕) ผู บ ริ ห ารของสหกรณ มี ก ารปฏิ บั ติ ที่ ส ะท อ นถึ ง ค า นิ ย มของ
สหกรณ
(๖) ผูบริหารของสหกรณเปนผูนำในการสรางบรรยากาศเพื่อสง
เสริมใหบุคลากรในสหกรณปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับและระเบียบของ
สหกรณ
(๗) ผูบ ริหารของสหกรณเปนผูน ำในการสรางบรรยากาศ เพือ่ ใหเกิด
การปรับปรุงผลการดำเนินงานของสหกรณ
ข. การสือ่ สารของผูบ ริหารสหกรณ
(๑) ผูบริหารมีบทบาทอยางจริงจังในการกระตุนใหเกิดการสื่อสาร
สองทางระหวางผูบ ริหาร เจาหนาทีส่ หกรณ สมาชิก และผูม สี ว นไดสว นเสีย
อืน่ ของสหกรณ
(๒) ผูบริหารมีบทบาทอยางจริงจังในการสรางขวัญกำลังใจแกเจา
หนาทีส่ หกรณ เพือ่ เสริมสรางใหเกิดผลการดำเนินงานทีด่ ี
ค. การทบทวนเพือ่ ปรับปรุงการดำเนินงาน
(๑) ผูบ ริหารมีการทบทวนผลการดำเนินงานเพือ่ บรรลุเปาหมายของ
สหกรณ
หมวด ๒ การวางแผนกลยุทธ (๘๕ คะแนน)
เปนการประเมินวา สหกรณจัดทำแผนกลยุทธและแผน
ปฏิ บั ติ ก ารของสหกรณ อ ย า งไร รวมทั้ ง ประเมิ น การถ า ยทอด
กลยุทธและแผนปฏิบัติการไปสูการปฏิบัติ การปรับปรุงแผนใน
สภาพแวดลอมทีเ่ ปลีย่ นแปลง และวิธกี ารวัดผลความกาวหนา
๒.๑ การจัดทำแผนกลยุทธ
ก. กระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ
(๑) การมีสว นรวมของผูม สี ว นไดสว นเสียทุกฝาย
(๒) มีการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกของ
สหกรณ (จุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรคของสหกรณ)
(๓) มีความสอดคลองระหวางกลยุทธและวิสยั ทัศน
ของสหกรณ
(๔) มีการกำหนดกรอบระยะเวลาของแผนไวอยางชัดเจน
๒.๒ การนำแผนกลยุทธสกู ารปฏิบตั ิ
ก. การจัดทำแผนปฏิบัติการ และการถายทอดไปสูการ
ปฏิบตั ิ
(๑) มีการจัดทำแผนปฏิบตั กิ าร
(๒) มีการจัดทำตัวชีว้ ดั ทุกโครงการ
(๓) มีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรเพื่อใหมีการนำแผน
ปฏิบตั กิ ารไปสูก ารปฏิบตั ิ
(๔) มีการติดตาม ประเมินผล การปฏิบตั งิ านตามแผน
ปฏิบตั กิ าร
(๕) มีการทบทวน ปรับปรุงแผนปฏิบตั กิ าร
ข. การคาดการณผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธและ
แผนปฏิบตั กิ าร
(๑) มีการกำหนดเปาหมายผลการดำเนินงานตามกรอบ
ระยะเวลาของแผนตามตัวชีว้ ดั ทีก่ ำหนด
(๒) มีการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของสหกรณกับ
สหกรณอนื่ ทีม่ กี ารดำเนินงานในระดับทีเ่ ทียบเคียงกันได
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หมวด ๓ การมุง เนนผูใ ชบริการ (๘๕ คะแนน)
เปนการประเมินกระบวนการที่สหกรณใชในการดำเนินการ เพื่อรูความ
ตองการของผูใ ชบริการในปจจุบนั และอนาคต เพือ่ นำเสนอสินคาและบริการ
ที่เหมาะสม ทำความเขาใจความตองการและความคาดหวังใหม ๆ ของผูใช
บริการ ติดตามการเปลีย่ นแปลงของตลาด และพัฒนาวิธกี ารดำเนินธุรกิจ การ
สรางความสัมพันธกบั ผูใ ชบริการ เพือ่ รักษาตลาดเดิมและสรางโอกาสในตลาด
ใหม
๓.๑ ขอมูลเกีย่ วกับผูใ ชบริการ
(๑) การสำรวจขอมูลพืน้ ฐานและความตองการของผูใ ชบริการ
(๒) การแบงสวนตลาด
(๓) การกำหนดตลาดเปาหมาย
(๔) การติดตามการเปลี่ยนแปลงขอมูลพื้นฐานและความตองการของ
ผูใ ชบริการ
(๕) การกำหนดกลยุทธการตลาด
(๖) แนวทางการแสวงหาตลาดใหม
๓.๒ ความสัมพันธและความพึงพอใจของผูใ ชบริการ
ก. การสรางความสัมพันธ
(๑) กิจกรรม/วิธกี ารสรางความสัมพันธเพือ่ รักษาตลาด
(๒) การรับขอรองเรียนและขอเสนอแนะจากผูใ ชบริการ
(๓) การจัดการตอขอรองเรียนและขอเสนอแนะ
ข. การประเมินความพึงพอใจ
(๑) การประเมินความพึงพอใจของผูใ ชบริการ
(๒) การใชขอมูลสารสนเทศทั้งภายในและภายนอกองคกร เพื่อสราง
ความพึงพอใจใหผใู ชบริการ

หมวด ๔ การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู
(๙๐ คะแนน)
เปนการประเมินการวัด การวิเคราะห การบริการสาร
สนเทศ และการจั ด การความรู ข องสหกรณ อ ย า งมี
ประสิทธิผล เพื่อผลักดันใหเกิดการปรับปรุง และเพิ่ม
ความสามารถในการให บ ริ ก าร และการแข ง ขั น กั บ
องคกรอืน่
๔.๑ การวัด การวิเคราะห เพือ่ ปรับปรุงผลการดำเนิน
งานของสหกรณ
ก. เครือ่ งมือวัดผลการดำเนินงาน
(๑) สหกรณใชขอมูลทางบัญชี เพื่อการติดตาม
การปฏิบตั งิ านประจำวัน
(๒) สหกรณใชขอมูลทางบัญชี เพื่อการบริหาร
ของฝายบริหารและฝายจัดการโดยสม่ำเสมอ
(๓) มีการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับ เปา
หมายของแผนปฏิบตั งิ าน
(๔) สหกรณมรี ะบบการเตือนภัยผลการดำเนินงาน
ข. การวิเคราะห ทบทวนผลการดำเนินงานของ
สหกรณ
(๑) สหกรณนำขอมูลทางบัญชีมาวิเคราะหเพื่อ
การตัดสินใจ
(๒) สหกรณมีการทบทวนผลการดำเนินงานทุก
ไตรมาส
(๓) สหกรณนำเครือ่ งมือวัดผลการดำเนินงานมา
ใชในการทบทวนผลการดำเนินงาน
ค. การปรับปรุงผลการดำเนินงานของสหกรณ
(๑) สหกรณ น ำผลการวิ เ คราะห ทบทวนไป
ปรับปรุงการดำเนินงาน เพือ่ ใหไดผลการดำเนินงานตาม
เปาหมายทีก่ ำหนด
(๒) สหกรณจัดลำดับงานที่ตองการปรับปรุงโดย
คำนึงถึงทรัพยากรทีม่ อี ยู

๔.๒ การจัดการสารสนเทศ ความรูแ ละเทคโนโลยีสารสนเทศ
ก. ขอมูล สารสนเทศ และการจัดการความรู
(๑) ขอมูลสารสนเทศของสหกรณ
- มีความพรอมใชงาน
- สะดวกในการเขาถึง
- เชือ่ ถือได
- ปลอดภัย
(๒) สหกรณมีระบบปองกันเพื่อความปลอดภัยของขอมูลที่
สำคัญ
(๓) สหกรณมีการรวบรวมความรูและประสบการณ จาก
แหลงตาง ๆ ทัง้ ภายในและภายนอกสหกรณ
(๔) มีการถายทอดความรูและประสบการณที่เกี่ยวของกับ
การดำเนินงานแกผทู เี่ กีย่ วของ
ข. การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ และเทคโนโลยี
(๑) สหกรณมโี ปรแกรมสำเร็จรูปในการเก็บขอมูลไดอยางถูก
ตองและทันเหตุการณ
(๒) มีอปุ กรณทเี่ พียงพอและพรอมใชงานแมในภาวะฉุกเฉิน
(๓) มีเจาหนาทีท่ ชี่ ำนาญในดานสารสนเทศและเทคโนโลยี
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หมวด ๕ การมุง เนนทรัพยากรบุคคล (๑๑๐ คะแนน)
เปนการประเมินวาสหกรณมวี ธิ กี ารอยางไรในการปฏิบตั ทิ สี่ ำคัญ ดาน
ทรัพยากรบุคคล ซึง่ มุง เนนทีจ่ ะสรางและทำใหสหกรณมผี ลการดำเนินงานที่
ดีอยูเ สมอ รวมทัง้ มุง พัฒนาทรัพยากรบุคคลใชศกั ยภาพ
ใหเกิดประโยชนสงู สุดตอสหกรณ
๕.๑ การสรางความผูกพันของบุคลากรตอสหกรณ
ก. การเพิม่ คุณคาแกบคุ ลากร
(๑) มีวธิ /ี ระบบทีท่ ำใหบคุ ลากร รูส กึ มีคณุ คาตอองคกร
(๒) มีการจัดกิจกรรมทีส่ ง เสริมใหเกิดการทำงานอยางมีประสิทธิภาพ
(๓) มีการเปดโอกาสใหมกี ารสือ่ สารกับผูบ ริหาร
(๔) มีกิจกรรมหรือโครงการซึ่งมีผลตอความผาสุก ความพึงพอใจและ
แรงจูงใจของบุคลากร
ข. การพัฒนาบุคลากรและผูน ำ
(๑) พัฒนาผูน ำและบุคลากรใหมภี าวะผูน ำ
(๒) สนับสนุนบุคลากรใหมีการพัฒนาความรูและความกาวหนา ใน
หนาทีก่ ารงาน
(๓) มีแผนเสนทางความกาวหนาของบุคลากรในสหกรณ
ค. การประเมินความผูกพันของบุคลากร
(๑) มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร
(๒) มีการนำผลการประเมินความพึงพอใจมาปรับปรุงการบริหารงาน
บุคคล
(๓) การใหความสำคัญกับการรองทุกขของบุคลากร
๕.๒ ปจจัยทีส่ ง ผลตอประสิทธิผลของบุคลากร
ก. ขีดความสามารถและอัตรากำลังบุคลากร
(๑) มีการกำหนดคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของ
แตละตำแหนงอยางชัดเจน
(๒) มีการกำหนดคุณสมบัตแิ ละทักษะทีจ่ ำเปน (Job Specification)
ของบุคลากรแตละตำแหนง
(๓) มีการใชระบบทีเ่ ปนธรรมในการสรรหาและแตงตัง้ บุคลากร

ข. บรรยากาศการทำงาน
(๑) มี ก ารจั ด สภาพแวดล อ มในการทำงานและ
อุปกรณที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน โดยคำนึงถึง
ความสะดวกสบาย
ความปลอดภัยและสุขอนามัย
๕.๓ การสรางความผูกพันของสมาชิกตอสหกรณ
ก. การเพิม่ คุณคาแกสมาชิก
(๑) มีวิธี/ระบบที่ทำใหสมาชิก รูสึกมีคุณคาตอ
สหกรณ
(๒) มีการจัดกิจกรรมทีส่ ง เสริมใหสมาชิกมีสว นรวม
(๓) มีชอ งทางรับฟงความคิดเห็นจากสมาชิก
ข. การพัฒนาสมาชิก
(๑) มีการพัฒนาสมาชิกใหมคี วามรูค วามเขาใจเกีย่ ว
กับการสหกรณ
(๒) มีการจัดสวัสดิการหรือกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ ใหแกสมาชิกสหกรณ
ค. การประเมินความผูกพันของสมาชิก
(๑) มีการสำรวจความพึงพอใจของสมาชิกที่มีตอ
สหกรณ
(๒) มีการประเมินระดับการมีสวนรวมของสมาชิก
ในกิจกรรมตาง ๆ ของสหกรณ
หมวด ๖ การจัดการกระบวนการ (๑๑๐ คะแนน)
เปนการประเมินวิธีการออกแบบหรือการกำหนดระบบงาน การ
จัดการ และการปรับปรุงกระบวนในการสรางคุณคาสินคา
และบริการใหแกผใู ชบริการ เพือ่ ใหสหกรณประสบความสำเร็จ
ไดอยางยัง่ ยืน รวมถึงการประเมินความพรอมสำหรับภาวะฉุกเฉิน
๖.๑ การออกแบบระบบงาน
ก. ความสามารถหลัก
(๑) มีการกำหนดความสามารถหลักของสหกรณไว
(๒) พันธกิจที่กำหนดไวมีความสัมพันธกับความสามารถหลัก
ของสหกรณ
(๓) สหกรณมกี ารกำหนดระบบงานโดยรวมไวแลว
ข. การออกแบบกระบวนการทำงาน
(๑) มีการกำหนดกระบวนการทำงานทีส่ ำคัญของสหกรณไว
(๒) สหกรณไดนำขอมูลจากผูใ ชบริการ และผูม สี ว นเกีย่ วของ
กับการดำเนินงานมาใชในการออกแบบกระบวนการทำงาน
(๓) สหกรณไดนำองคความรู เทคโนโลยี และเทคนิค การ
จัดการทีจ่ ำเปน มาใชในการออกแบบกระบวนการทำงาน
ค. ความพรอมตอภาวะฉุกเฉิน
(๑) สหกรณไดเตรียมความพรอมในการแกไขปญหา
เมื่อเกิดภัยพิบัติ หรือภาวะฉุกเฉิน เพื่อใหสามารถดำเนินงานได
อยางตอเนือ่ ง
๖.๒ การจัดการและการปรับปรุงกระบวนการ
ก. การจัดการกระบวนการทำงาน
(๑) สหกรณมีการนำกระบวนการทำงานที่ออกแบบไวไป
ปฏิบตั ิ
(๒) สหกรณมีการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
กระบวนการทำงานอยางสม่ำเสมอ
(๓) มีการกำหนดตัวชี้วัดในกระบวนการเพื่อควบคุม และ
ปรับปรุงกระบวนการทำงานใหดขี นึ้
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สรุปกิจกรรม/วิธีการ/แนวปฏิบัติที่สำคัญที่ตองมีภายใตขอกำหนดของแตละหมวด

๔. การตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลองคกร
การตรวจประเมิน ตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ (CQA) ใชเทคนิคของ
การตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลองคกรตามแนวทางการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพ
แหงชาติ ซึง่ แบงลำดับขัน้ ตอนเปน ๒ ลำดับ ดังนี้
(๑) การตรวจประเมินตนเอง (Self Assessment)
(๒) การตรวจประเมินโดยผูต รวจประเมิน
(๑) การตรวจประเมินตนเอง (Self Assessment)
เมื่อเรียนรูทำความเขาใจในเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณและตระหนักถึง
ประโยชนที่องคกรจะไดรับจากการใชเกณฑเปนเครื่องมือ สหกรณจะเริ่มตนไดดวยการตรวจประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคกรดวยตนเอง เพื่อใหทราบถึงสภาพที่แทจริงวาองคกรของตนมี
การดำเนินงานเปนอยางไร มีสถานะอยูใ นระดับใดบนเสนทางของการจัดการคุณภาพ หากพบวาขาดตก
บกพรองอยางไรก็วางแผนการปรับปรุงและพัฒนา โดยมุง ทีจ่ ะไดรบั ผลการดำเนินงานทีม่ คี ณุ ภาพอยาง
ตอเนือ่ งและมีความยัง่ ยืน
ขอบเขตของการตรวจประเมินขึ้นอยูกับความมุงหวังวาจะทำใหครอบคลุมทั่วทั้งองคกร
หรือเพียงบางสวน มีความตองการจะทราบจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุงเขมขนเพียงใด สำหรับ
สหกรณแนะนำวาควรกำหนดขอบเขตใหครอบคลุมทั่วทั้งองคกร เพราะถือวาเปนโอกาสอันดีที่จะ
ทำความรูจักตัวตนของตนใหถองแท สวนการวางแผนการปรับปรุงและพัฒนานั้นขึ้นอยูกับทรัพยากร
เวลา สถานที่ และกำลังคน ของเราเอง
ขัน้ ตอนในการตรวจประเมินตนเอง มีดงั นี้
๑. เลือกผูร บั ผิดชอบสำหรับเกณฑแตละหมวด เพือ่ เปนผูน ำทีมในการตรวจประเมินแตละ
หมวด และการเขียนโครงรางองคกร (สวนที่ ๑)
๒. เลือกรูปแบบที่งายตอการศึกษาผลลัพธของการประเมิน ซึ่งตามโครงการพัฒนา
คุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การสหกรณ ข องกรมส ง เสริ ม สหกรณ ไ ด ก ำหนดวิ ธี ก ารประเมิ น ตนเองไว
๓ ลักษณะ คือ
u ระดับที่ ๑ การตรวจสอบประเด็นภายใตขอ
 กำหนดในแตละหมวด โดยผูม คี วามรู
รูจ กั องคกรอยางดียงิ่ รวมกันอภิปรายเพือ่ ตอบคำถามตามประเด็นพิจารณาแตละขอวา มี/ไมมี ใช/ไมใช
เปนการศึกษาทำความเขาใจขอกำหนดอยางคราว ๆ
u ระดับที่ ๒ การตรวจสอบประเด็นภายใตขอ
 กำหนดในแตละหมวด พรอมทัง้ เขียน
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คำอธิบายเพิ่มเติมในบางหัวขอที่สำคัญในแตละหมวด พรอมยกตัวอยางกิจกรรม/โครงการ หรือ
แนวทางปฏิบัติที่โดดเดนเปนรูปธรรม ซึ่งหมายถึงการประเมินตรวจสอบตนเองเปรียบเทียบกับขอ
กำหนดในเกณฑอยางละเอียดขึน้
u ระดับที่ ๓ การประเมินตนเองและเขียนรายงานวิธีการและผลการดำเนินงาน
ตามรูปแบบรายงานการประเมินตนเองที่คณะทำงานกำหนดอยางสหกรณ พรอมรับการตรวจประเมิน
จากผูต รวจประเมิน เพือ่ รับขอมูลเปนรายงานปอนกลับ (Feed Back Report) นำไปใชในการพิจารณา
ปรับปรุงการดำเนินงาน ถือเปนการตรวจประเมิน เพือ่ วางแผนปรับปรุงและพัฒนาอยางจริงจัง
ทัง้ นี้ สหกรณเลือกรูปแบบการประเมินตามทีพ่ อใจ อาจดำเนินการโดยเรียนรูไ ปตามลำดับ
หรือเริม่ ตนดวยการเขียนรายงานประเมินตนเองในระดับที่ ๓ เลยก็ยอ มได
๓. จัดทำลักษณะสำคัญขององคกรหรือโครงรางองคกร ซึง่ ควรเปนการดำเนินการรวมกัน
ของผูน ำระดับสูงและผูไ ดรบั มอบหมาย
๔. มอบหมายทีมสำหรับการเขียนรายงานแตละหมวด ควรประกอบดวยผูเกี่ยวของ
หลายระดับรวมทัง้ อาจมีบคุ คลภายนอกรวมดวย กอนลงมือเขียนตองมีการซักซอมใหคำแนะนำแนวทาง
การตอบคำถาม การรวบรวมขอมูลสารสนเทศ เพือ่ สนับสนุน การระบุขอ บกพรอง การสรุปจุดแข็งและ
โอกาสในการพัฒนา
๕. การแลกเปลีย่ นรายงานหรือคำตอบของแตละหมวด ผูร บั ผิดชอบแตละทีมจะตองนำ
คำตอบของตนมาหารือแลกเปลี่ยนเพื่อความสมบูรณของคำตอบรวมทั้งการเชื่อมโยงแตละหัวขอเขา
ดวยกัน
๖. จัดลำดับความสำคัญของจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุง โดยใชขอมูลพื้นฐานใน
สวนที่ ๑ ทีเ่ กีย่ วของกับทรัพยากรตาง ๆ ภายในองคกรและ ความเชือ่ มโยงกับกลยุทธ
๗. พัฒนาแผนปฏิบตั กิ าร (Action Plan) และนำไปปฏิบตั ิ นำผลจากการตรวจประเมิน
มาวางแผน มอบหมายผูร บั ผิดชอบในแตละขัน้ ตอน
๘. ประเมินและปรับปรุงการนำแผนไปปฏิบตั อิ ยางสม่ำเสมอ จนกวาจะไดผลลัพธทพี่ อใจ
รายงานการประเมินตนเอง
รายงานการประเมินตนเองเปนรายงานที่แสดงวาในชวงเวลาที่ผานมาสหกรณมีการ
ดำเนินงานอยางไรตามขอกำหนดของเกณฑคุณภาพแตละหมวด และมีผลการดำเนินงานเปนอยางไร
มีจดุ แข็งจุดออนและแนวทางพัฒนาอยางไร
เมื่อสหกรณวางแผนการตรวจประเมินตนเองตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการ
สหกรณและมอบหมายความรับผิดชอบตามขั้นตอนขางตน ผูรับผิดชอบการเขียนรายงานจะตองคำนึง
ถึงหลักการสำคัญดังนี้
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❦
❦

ตีความ

ศึกษา ทำความเขาใจรูปแบบ องคประกอบของเกณฑ เพือ่ กำหนดลำดับการนำเสนอ
เขียนรายงานโดยกระชับไมเยิ่นเยอ ใชคำและขอความที่เขาใจงาย ชัดเจน ไมตอง

เนื้อความที่นำเสนอมีความครอบคลุม สอดคลองกับกรอบเกณฑคุณภาพในทุกองค
ประกอบ สามารถอธิบายถึงแนวทาง/วิธกี ารทีด่ ำเนินการอยูจ ริงและผลลัพธทเี่ กิดขึน้ จริงโดยไมบดิ เบือน
❦

สวนประกอบของรายงาน
สวนนำ
ขอมูลพืน้ ฐานของสหกรณ (สวนที่ ๑: ลักษณะสำคัญขององคกร เพิม่ เติมดวย ประวัติ
ความเปนมา จำนวนสมาชิก สรุปฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน ขอมูลยอนหลัง ๓ ป )
❦ ผลการประเมินตามเกณฑคณ
ุ ภาพในแตละหมวดและตัวชีว้ ดั (สวนที่ ๒:หมวด ๑-๗)
❦ แนวทางการปรับปรุงพัฒนา
❦ ภาคผนวก/เอกสารอางอิง
❦
❦
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หมวด ๑ การนำองคกร
เปนการประเมินวาผูบ ริหารไดชนี้ ำ และทำใหสหกรณยงั่ ยืนได
อยางไร รวมทัง้ ประเมินระบบธรรมาภิบาล และการดำเนินการ
เกี่ยวกับจริยธรรม กฎหมาย และความเอื้ออาทรตอชุมชนและ
สังคมของสหกรณ
๑.๑ การนำองคกรโดยผูบ ริหารของสหกรณ
ก. การกำหนดวิสยั ทัศนและคานิยมของสหกรณ
(๑) ผูบริหารของสหกรณเปนผูนำในการกำหนดคานิยมของ
สหกรณ
(๒) ผูบ ริหารของสหกรณมกี ารถายทอดคานิยมไปถึงบุคลากร
ทุกคนในสหกรณ
(๓) ผูบ ริหารของสหกรณเปนผูน ำในการกำหนดวิสยั ทัศนของ
สหกรณ
(๔) ผู บ ริ ห ารของสหกรณ มี ก ารถ า ยทอดวิ สั ย ทั ศ น ไ ปถึ ง
บุคลากรทุกคนในสหกรณ
(๕) ผูบ ริหารของสหกรณมกี ารปฏิบตั ทิ สี่ ะทอนถึงคานิยมของ
สหกรณ
(๖) ผูบ ริหารของสหกรณเปนผูน ำในการสรางบรรยากาศเพือ่
สงเสริมใหบุคลากร ในสหกรณปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ
และระเบียบของสหกรณ
(๗) ผูบ ริหารของสหกรณเปนผูน ำในการสรางบรรยากาศเพือ่
ใหเกิดการปรับปรุง ผลการดำเนินงานของสหกรณ

รายการ

คำอธิบายวิธกี ารทีใ่ ชอยูใ นสหกรณ
(คำนึงถึง ADLI)

เอกสาร/หลักฐาน
อางอิง
๑. สัดสวนของผูบ ริหารสหกรณทเี่ ขารวมการ
กำหนดวิสยั ทัศน คานิยม (…...............)
๒. จำนวนครัง้ ในการจัดกิจกรรมทีส่ ง เสริมให
บุ ค ลากรในสหกรณ ป ฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย
ขอบังคับ และระเบียบของสหกรณ
(……………………)
๓. จำนวนครั้ ง ของการประชุ ม สมาชิ ก
สหกรณในรอบป (…………………)
๔. จำนวนครั้ ง ของการประชุ ม ระหว า ง
ผูบ ริหารและเจาหนาทีส่ หกรณในรอบป
๕. จำนวนครั้งในการประชุมทบทวนผลการ
ดำเนินงานเพือ่ บรรลุเปาหมายของสหกรณ
ในรอบป (………………….)
๖. ระดับความสำเร็จในการผานเกณฑ
ธรรมาภิบาลของกรมสงเสริมสหกรณ
(……………………)
๗. รอยละของผูบริหารสหกรณที่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย ขอบังคับและระเบียบของสหกรณ
(รอยละ …………….)

ตัวชีว้ ดั

การวิเคราะหเพือ่ การ
ปรับปรุงและพัฒนา

ตัวอยางแบบรายงานการประเมินตนเอง

การเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ( Cooperative Quality Award : CQA) 

สหกรณ …………………….…………จำกัด จังหวัด……………………….
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ข. การสือ่ สารของผูบ ริหารสหกรณ
(๑) ผูบริหารมีบทบาทอยางจริงจังในการกระตุนใหเกิดการ
สือ่ สารสองทางระหวางผูบ ริหาร เจาหนาทีส่ หกรณ สมาชิก และ
ผูม สี ว นไดสว นเสียอืน่ ของสหกรณ
(๒) ผูบ ริหารมีบทบาทอยางจริงจังในการสรางขวัญกำลังใจแก
เจาหนาทีส่ หกรณเพือ่ เสริมสรางใหเกิดผลการดำเนินงานทีด่ ี
ค. การทบทวนเพือ่ ปรับปรุงการดำเนินงาน
(๑) ผูบริหารมีการทบทวนผลการดำเนินงานเพื่อบรรลุเปา
หมายของสหกรณธรรมาภิบาลและความเอื้ออาทรตอชุมชน
และสังคม
๑.๒ ธรรมาภิบาลและความเอือ้ อาทรตอชุมชนและสังคม
ก. ธรรมาภิบาล
(๑) สหกรณจดั ใหมรี ะบบการปกปองผลประโยชนของสมาชิก
(๒) สหกรณจัดใหมีการตรวจสอบภายในและภายนอกที่เปน
อิสระ
(๓) สหกรณพรอมใหมีการเปดเผยขอมูลการดำเนินงานของ
สหกรณแกสาธารณะ
ข. การปฏิบตั ติ ามกฎหมายและมีจริยธรรม
(๑) ผูบริหารเปนตัวอยางของการปฏิบัติตามกฎหมาย ขอ
บังคับ ระเบียบสหกรณและกฎหมายอืน่ ทีเ่ กีย่ วของ
(๒) ผูบ ริหารเปนตัวอยางของการปฏิบตั ติ ามจริยธรรม
(๓) ผูบ ริหารสงเสริมใหมกี ารปฏิบตั ติ ามจริยธรรม
(๔) สหกรณมกี ารตรวจ ติดตาม และดำเนินการตอพฤติกรรม
ทีฝ่ า ฝนจริยธรรม

รายการ

คำอธิบายวิธกี ารทีใ่ ชอยูใ นสหกรณ
(คำนึงถึง ADLI)

เอกสาร/หลักฐาน
อางอิง
๘. จำนวนกิ จ กรรมที่ ส หกรณ ส ง เสริ ม เพื่ อ
พัฒนาชุมชน และสังคมในรอบป
(…………………… กิจกรรม)
๙. จำนวนกิจกรรมสาธารณประโยชนของ
ชุมชน และสังคมที่สหกรณสนับสนุนในรอบ
ป
(……………กิจกรรม)

ตัวชีว้ ดั

การวิเคราะหเพือ่ การ
ปรับปรุงและพัฒนา
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ค. ความเอือ้ อาทรตอชุมชนและสังคม
(๑) การสงเสริมกิจกรรมของสหกรณเพื่อพัฒนาชุมชน และ
สังคม
(๒) การสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชนของชุมชน
และสังคม
หมวด ๒ การวางแผนกลยุทธ
เปนการประเมินวา สหกรณจัดทำแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติ
การของสหกรณอยางไร รวมทั้งประเมินการถายทอดกลยุทธ
และแผนปฏิบัติการไปสูการปฏิบัติ การปรับปรุงแผนในสภาพ
แวดลอมที่เปลี่ยนแปลง และวิธีการวัดผลความกาวหนา
๒.๑ การจัดทำแผนกลยุทธ
ก. กระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ
(๑) การมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย
(๒) มีการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกของ
สหกรณ (จุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรคของสหกรณ)
(๓) มี ค วามสอดคล อ งระหว า งกลยุ ท ธ แ ละวิ สั ย ทั ศ น ข อง
สหกรณ
(๔) มีการกำหนดกรอบระยะเวลาของแผนไวอยางชัดเจน
๒.๒ การนำแผนกลยุทธสูการปฏิบัติ
ก. การจัดทำแผนปฏิบัติการ และการถายทอดไปสูการ
ปฏิบัติ
(๑) มีการจัดทำแผนปฏิบัติการ
(๒) มีการจัดทำตัวชี้วัดทุกโครงการ
(๓) มีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรเพื่อใหมีการนำแผน
ปฏิบัติการไปสูการปฏิบัติ

รายการ

คำอธิบายวิธกี ารทีใ่ ชอยูใ นสหกรณ
(คำนึงถึง ADLI)

เอกสาร/หลักฐาน
อางอิง
๑. สัดสวนการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวน
เสียภายนอกในการจัดทำแผนกลยุทธ
(ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก : เจาหนาที่
กรมสงเสริมสหกรณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ
ธ.ก.ส. และอื่นๆ)
๒. สัดสวนการมีสวนรวมของสมาชิกในการ
จัดทำแผนกลยุทธ
๓. จำนวนครั้ง จำนวนคน จำนวนวัน ในการ
จัดทำแผนกลยุทธ
๔. ระดับความสำเร็จในกระบวนการจัดทำ
แผนกลยุทธ
(๑) มี ก ารวิ เ คราะห ส ภาพแวดล อ มของ
องคกรทั้งภายในและภายนอก
(๒) มี ก ารกำหนดวิ สั ย ทั ศ น ค า นิ ย ม
พันธกิจ และวัตถุประสงค /เปาประสงค
(๓) มีการกำหนดกลยุทธ แผนที่กลยุทธ
และตัวชี้วัด
(๔) มี ก า ร ก ำ ห น ด แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร /
โครงการภายใตกลยุทธ
(๕) มีการประเมินผลและทบทวน ปรับ
ปรุงแผนกลยุทธ
๕. รอยละของแผนปฏิบัติการ/โครงการของ
สหกรณที่นำไปปฏิบัติในรอบป
๖. รอยละของแผนปฏิบัติการ/โครงการที่มี
การประเมินผลในรอบป

ตัวชีว้ ดั
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(๔) มีการติดตาม ประเมินผล การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ
การ
(๕) มีการทบทวน ปรับปรุง แผนปฏิบัติการ
ข. การคาดการณผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธและ
แผนปฏิบัติการ
(๑) มี ก ารกำหนดเป า หมายผลการดำเนิ น งานตามกรอบ
ระยะเวลาของแผนตามตัวชี้วัดที่กำหนด
(๒) มี ก ารเปรี ย บเที ย บผลการดำเนิ น งานของสหกรณ กั บ
สหกรณอื่นที่มีการดำเนินงานในระดับที่เทียบเคียงกันได
หมวด ๓ การมุง เนนผูใ ชบริการ
เปนการประเมินกระบวนการที่สหกรณใชในการดำเนินการ
เพื่อรูความตองการของผูใชบริการในปจจุบัน และอนาคต เพือ่
นำเสนอสินคาและบริการที่เหมาะสม ทำความเขาใจความ
ตองการและความคาดหวังใหม ๆ ของผูใชบริการ ติดตามการ
เปลีย่ นแปลงของตลาดและพัฒนาวิธกี ารดำเนินธุรกิจ การสราง
ความสั ม พั น ธ กั บ ผู ใช บ ริ ก าร เพื่ อ รั ก ษาตลาดเดิ ม และสร า ง
โอกาสในตลาดใหม
๓.๑ ขอมูลเกีย่ วกับผูใ ชบริการ
(๑) การสำรวจข อ มู ล พื้ น ฐานและความต อ งการของผู ใช
บริการ
(๒) การแบงสวนตลาด
(๓) การกำหนดตลาดเปาหมาย
(๔) การติดตามการเปลี่ยนแปลงขอมูลพื้นฐานและความ
ตองการของผูใ ชบริการ
(๕) การกำหนดกลยุทธการตลาด
(๖) แนวทางการแสวงหาตลาดใหม

รายการ

คำอธิบายวิธกี ารทีใ่ ชอยูใ นสหกรณ
(คำนึงถึง ADLI)

เอกสาร/หลักฐาน
อางอิง

๑. ระดับความสมบูรณของการจัดการขอมูล
พืน้ ฐานและความตองการของผูใ ชบริการ
(๑) มี ก ารสำรวจข อ มู ล พื้ น ฐานของผู ใช
บริการไมนอ ยกวารอยละ ๘๐
(๒) มีการจัดเก็บขอมูลพื้นฐานอยางเปน
ระบบ
(๓) มีการนำขอมูลไปใชในการพัฒนาการ
ดำเนินงานของสหกรณ
(๔) มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงขอมูล
พืน้ ฐานและความตองการของผูใ ชบริการ
อยางนอยปละ ๑ ครัง้
(๕) มี ก ารนำข อ มู ล ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป
ปรับปรุงการดำเนินงานของสหกรณ
๒. ระดับความสำเร็จในการกำหนดกลยุทธ
การตลาด

ตัวชีว้ ดั
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๓.๒ ความสัมพันธและความพึงพอใจของผูใ ชบริการ
ก. การสรางความสัมพันธ
(๑) กิจกรรม/วิธกี ารสรางความสัมพันธเพือ่ รักษาตลาด
(๒) การรับขอรองเรียนและขอเสนอแนะจากผูใ ชบริการ
(๓) การจัดการตอขอรองเรียนและขอเสนอแนะ
ข. การประเมินความพึงพอใจ
(๑) การประเมินความพึงพอใจของผูใ ชบริการ
(๒) การใชขอมูลสารสนเทศทั้งภายในและภายนอกองคกร
เพือ่ สรางความพึงพอใจใหผใู ชบริการ

รายการ

คำอธิบายวิธกี ารทีใ่ ชอยูใ นสหกรณ
(คำนึงถึง ADLI)

เอกสาร/หลักฐาน
อางอิง
(๑) มี ก ารนำข อ มู ล พื้ น ฐานและความ
ตองการของผูใชบริการมาใชในการแบงสวน
ตลาด
(๒) มีการแบงสวนตลาด (การแบงตลาด
ออกเปนสวนๆ)
(๓) มีการเลือกตลาดบางสวนหรือทุกสวน
มากำหนดเปนตลาดเปาหมาย
(๔) มี ก ารกำหนดกลยุ ท ธ ก ารตลาดให
สอดคลองกับตลาดเปาหมาย
(๕) มีการนำกลยุทธการตลาดไปปฏิบตั ิ
๓. ระดั บ ความสำเร็ จ ในการสร า งความ
สัมพันธและการสนองความพึงพอใจของผูใช
บริการ
(๑) มีการนำขอมูลเกี่ยวกับผูใชบริการมา
ใช ใ นการสร า งความสั ม พั น ธ แ ละความพึ ง
พอใจ
(๒) มี ก ารกำหนดกิ จ กรรม/วิ ธี ก ารสร า ง
ความสัมพันธกบั ผูใ ชบริการ
(๓) มีการนำกิจกรรม/วิธีการสรางความ
สัมพันธกบั ผูใ ชบริการไปปฏิบตั ิ
(๔) มีการประเมินความพึงพอใจและรับขอ
รองเรียน/ขอเสนอแนะของผูใ ชบริการ
(๕) มีการปรับปรุงกิจกรรมใหสอดคลอง
กับความตองการของผูใ ชบริการ
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หมวด ๔ การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู
เปนการประเมินการวัด การวิเคราะห การบริการสารสนเทศ
และการจัดการความรูข องสหกรณอยางมีประสิทธิผล เพือ่ ผลัก
ดันใหเกิดการปรับปรุง และเพิม่ ความสามารถ ในการใหบริการ
และการแขงขันกับองคกรอืน่
๔.๑ การวัด การวิเคราะห เพื่อปรับปรุงผลการดำเนินงาน
ของสหกรณ
ก. เครือ่ งมือวัดผลการดำเนินงาน
(๑) สหกรณใชขอมูลทางบัญชี เพื่อการติดตามการปฏิบัติงาน
ประจำวัน
(๒) สหกรณใชขอ มูลทางบัญชี เพือ่ การบริหารของฝายบริหาร
และฝายจัดการโดยสม่ำเสมอ
(๓) มีการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเปาหมายของแผน
ปฏิบตั งิ าน
(๔) สหกรณมรี ะบบการเตือนภัยผลการดำเนินงาน
ข. การวิเคราะห ทบทวน ผลการดำเนินงานของสหกรณ
(๑) สหกรณนำขอมูลทางบัญชีมาวิเคราะห เพือ่ การตัดสินใจ
(๒) สหกรณมกี ารทบทวนผลการดำเนินงานทุกไตรมาส
(๓) สหกรณนำเครื่องมือวัดผลการดำเนินงานมาใชในการ
ทบทวน ผลการดำเนินงาน
ค. การปรับปรุงผลการดำเนินงานของสหกรณ
(๑) สหกรณนำผลการวิเคราะห ทบทวนไปปรับปรุงการดำเนิน
งาน
เพือ่ ใหไดผลการดำเนินงานตามเปาหมายทีก่ ำหนด
(๒) สหกรณ จั ด ลำดั บ งานที่ ต อ งการปรั บ ปรุ ง โดยคำนึ ง ถึ ง
ทรัพยากรทีม่ อี ยู

รายการ

คำอธิบายวิธกี ารทีใ่ ชอยูใ นสหกรณ
(คำนึงถึง ADLI)

เอกสาร/หลักฐาน
อางอิง
๑. ระดับความสำเร็จในการวัด การวิเคราะห
เพื่ อ การปรั บ ปรุ ง ผลการดำเนิ น งานของ
สหกรณ
(๑) สหกรณนำขอมูลทางการเงินและบัญชี
มาใชในการบริหารจัดการสหกรณ
(๒) สหกรณนำขอมูลทางการเงินและบัญชี
มาใชวเิ คราะหผลการดำเนินงานทุกไตรมาส
(๓) สหกรณมกี ารทบทวน ปรับปรุงผลการ
ดำเนินงานโดยใชผลจากการวิเคราะหขอมูล
ทางการเงิน และบัญชี
๒. จำนวนเรือ่ งของการจัดการความรู
ไมนอ ยกวา ๑ เรือ่ งในรอบป
๓. มีเจาหนาทีท่ มี่ คี วามชำนาญในดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศอยางนอย ๑ คน
๔. ระดับความสามารถของสหกรณในการ
จัดการสารสนเทศ
(๑) มีขอ มูลพรอมใชงาน สะดวกในการเขา
ถึง เชือ่ ถือได
(๒) มี ร ะบบป อ งกั น ความปลอดภั ย ของ
ขอมูลทีส่ ำคัญ
(๓) มี อุ ป กรณ ที่ เ พี ย งพอพร อ มใช ง านได
อยางตอเนือ่ งแมในภาวะฉุกเฉิน
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๔.๒ การจัดการสารสนเทศ ความรูแ ละเทคโนโลยีสารสนเทศ
ก. ขอมูล สารสนเทศ และการจัดการความรู
(๑) ขอมูลสารสนเทศของสหกรณ
- มีความพรอมใชงาน
- สะดวกในการเขาถึง
- เชือ่ ถือได
- ปลอดภัย
(๒) สหกรณมีระบบปองกันเพื่อความปลอดภัยของขอมูลที่
สำคัญ
(๓) สหกรณมกี ารรวบรวมความรูแ ละประสบการณจากแหลง
ตาง ๆ ทัง้ ภายในและภายนอกสหกรณ
(๔) มีการถายทอดความรูและประสบการณที่เกี่ยวของกับ
การดำเนินงานแกผทู เี่ กีย่ วของ
ข. การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ และเทคโนโลยี
(๑) สหกรณมีโปรแกรมสำเร็จรูปในการเก็บขอมูล ไดอยางถูก
ตอง และทันเหตุการณ
(๒) มีอปุ กรณทเี่ พียงพอและพรอมใชงานแมในภาวะฉุกเฉิน
(๓) มีเจาหนาทีท่ ชี่ ำนาญในดานสารสนเทศและเทคโนโลยี

รายการ
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เอกสาร/หลักฐาน
อางอิง
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การวิเคราะหเพือ่ การ
ปรับปรุงและพัฒนา

38

หมวด ๕ การมุง เนนทรัพยากรบุคคล
เปนการประเมินวาสหกรณมีวิธีการอยางไรในการปฏิบัติที่
สำคัญ ดานทรัพยากรบุคคล ซึ่งมุงเนนที่จะสรางและทำให
สหกรณ มี ผ ลการดำเนิ น งานที่ ดี อ ยู เ สมอ รวมทั้ ง มุ ง พั ฒ นา
ทรัพยากรบุคคลใชศกั ยภาพใหเกิดประโยชนสงู สุดตอสหกรณ
๕.๑ การสรางความผูกพันของบุคลากรตอสหกรณ
ก. การเพิม่ คุณคาแกบคุ ลากร
(๑) มีวธิ /ี ระบบทีท่ ำใหบคุ ลากร รูส กึ มีคณุ คาตอองคกร
(๒) มี ก ารจั ด กิ จ กรรมที่ ส ง เสริ ม ให เ กิ ด การทำงานอย า งมี
ประสิทธิภาพ
(๓) มีการเปดโอกาสใหมกี ารสือ่ สารกับผูบ ริหาร
(๔) มีกิจกรรมหรือโครงการซึ่งมีผลตอความผาสุก ความพึง
พอใจและแรงจูงใจของบุคลากร
ข. การพัฒนาบุคลากรและผูน ำ
(๑) พัฒนาผูน ำและบุคลากรใหมภี าวะผูน ำ
(๒) สนั บ สนุ น บุ ค ลากรให มี ก ารพั ฒ นาความรู แ ละความ
กาวหนาในหนาทีก่ ารงาน
(๓) มีแผนเสนทางความกาวหนาของบุคลากรในสหกรณ
ค. การประเมินความผูกพันของบุคลากร
(๑) มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร
(๒) มีการนำผลการประเมินความพึงพอใจมาปรับปรุงการ
บริหารงานบุคคล
(๓) การใหความสำคัญกับการรองทุกขของบุคลากร

รายการ

คำอธิบายวิธกี ารทีใ่ ชอยูใ นสหกรณ
(คำนึงถึง ADLI)

เอกสาร/หลักฐาน
อางอิง
๑. จำนวนครัง้ ทีส่ หกรณสนับสนุนบุคลากร
ให มี ก ารพั ฒ นาความรู แ ละความก า วหน า
อยางนอย ๒ ครัง้ ตอคนตอป
๒. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอ
องคกรในระดับมากไมนอ ยกวารอยละ ๘๐
๓. รอยละ ๑๐๐ ของการจัดการการรองทุกข
ของบุคลากรในรอบป
๔. ระดั บ ความสามารถของบุ ค ลากรและ
ความพรอมของอัตรากำลัง
(๑) มีการกำหนดโครงสรางอัตรากำลัง
(๒) มีการกำหนดคำบรรยายลักษณะงาน
(Job Description)ของแตละตำแหนงอยาง
ชัดเจน
(๓) มีการกำหนดคุณสมบัติและทักษะที่
จำเปน (Job Specification)ของบุคลากร
แตละตำแหนง
(๔) มีการใชระบบที่เปนธรรมในการสรรหา
และแตงตัง้ บุคลากร
(๕) มีการกำหนดแผนการพัฒนาอัตรากำลัง
และเสนทางความกาวหนาของบุคลากร
๕. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอ
สภาพแวดลอมในการทำงานในสหกรณ
๖. ระดับความพึงพอใจของสมาชิกทีม่ ตี อ
การใหบริการของสหกรณ
๗. จำนวนกิจกรรม/โครงการทีส่ หกรณ
ใชสรางความผูกพันกับสมาชิก

ตัวชีว้ ดั

การวิเคราะหเพือ่ การ
ปรับปรุงและพัฒนา
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๕.๒ ปจจัยทีส่ ง ผลตอประสิทธิผลของบุคลากร
ก. ขีดความสามารถและอัตรากำลังบุคลากร
(๑) มีการกำหนดคำบรรยายลักษณะงาน
(Job Description) ของแตละตำแหนงอยางชัดเจน
(๒) มีการกำหนดคุณสมบัตแิ ละทักษะทีจ่ ำเปน
(Job Specification) ของบุคลากรแตละตำแหนง
(๓) มี ก ารใช ร ะบบที่ เ ป น ธรรมในการสรรหาและแต ง ตั้ ง
บุคลากร
ข. บรรยากาศการทำงาน
(๑) มีการจัดสภาพแวดลอมในการทำงาน และอุปกรณที่
เหมาะสม ในการปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงความสะดวกสบาย
ความปลอดภัยและสุขอนามัย
๕.๓ การสรางความผูกพันของสมาชิกตอสหกรณ
ก. การเพิม่ คุณคาแกสมาชิก
(๑) มีวธิ /ี ระบบทีท่ ำใหสมาชิก รูส กึ มีคณุ คาตอสหกรณ
(๒) มีการจัดกิจกรรมทีส่ ง เสริมใหสมาชิกมีสว นรวม
(๓) มีชอ งทางรับฟงความคิดเห็นจากสมาชิก
ข. การพัฒนาสมาชิก
(๑) มีการพัฒนาสมาชิกใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ
สหกรณ
(๒) มีการจัดสวัสดิการหรือกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวติ ใหแก
สมาชิกสหกรณ
ค. การประเมินความผูกพันของสมาชิก
(๑) มีการสำรวจความพึงพอใจของสมาชิกทีม่ ตี อ สหกรณ
(๒) มีการประเมินระดับการมีสว นรวมของสมาชิกในกิจกรรม
ตาง ๆ ของสหกรณ

รายการ

คำอธิบายวิธกี ารทีใ่ ชอยูใ นสหกรณ
(คำนึงถึง ADLI)

เอกสาร/หลักฐาน
อางอิง
๘. รอยละของสมาชิกทีไ่ ดรบั การจัดสวัสดิการ
หรือกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวติ ใหแกสมาชิก
๙. รอยละของสมาชิกสหกรณทมี่ สี ว นรวม
ในกิจกรรมตางๆของสหกรณ
(ธุรกิจ+บริการ+อืน่ ๆ)

ตัวชีว้ ดั

การวิเคราะหเพือ่ การ
ปรับปรุงและพัฒนา
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ก. ความสามารถหลัก
(๑) มีการกำหนดความสามารถหลักของสหกรณไว
(๒) พันธกิจทีก่ ำหนดไวมคี วามสัมพันธกบั ความสามารถ
หลักของสหกรณ
(๓) สหกรณมกี ารกำหนดระบบงานโดยรวมไวแลว
ข. การออกแบบกระบวนการทำงาน
(๑) มีการกำหนดกระบวนการทำงานทีส่ ำคัญของสหกรณไว
(๒) สหกรณไดนำขอมูลจากผูใ ชบริการ และผูม สี ว นเกีย่ วของ
กับการดำเนินงานมาใชในการออกแบบกระบวนการทำงาน
(๓) สหกรณไดนำองคความรู เทคโนโลยี และเทคนิคการ
จัดการทีจ่ ำเปน มาใชในการออกแบบกระบวนการทำงาน
ค. ความพรอมตอภาวะฉุกเฉิน
(๑) สหกรณไดเตรียมความพรอมในการแกไขปญหา เมือ่ เกิด
ภัยพิบตั ิ หรือภาวะฉุกเฉิน เพือ่ ใหสามารถดำเนินงานไดอยาง
ตอเนือ่ ง

หมวด ๖ การจัดการกระบวนการ
เปนการประเมินวิธกี ารออกแบบหรือการกำหนดระบบงาน
การจัดการ และการปรับปรุงกระบวนในการสรางคุณคาสินคา
และบริการใหแกผใู ชบริการ เพือ่ ใหสหกรณประสบความสำเร็จ
ไดอยางยัง่ ยืน รวมถึงการประเมินความพรอมสำหรับ
ภาวะฉุกเฉิน
๖.๑ การออกแบบระบบงาน

รายการ

คำอธิบายวิธกี ารทีใ่ ชอยูใ นสหกรณ
(คำนึงถึง ADLI)

เอกสาร/หลักฐาน
อางอิง
๑. รอยละของระบบงานทีม่ กี ารออกแบบไว
อยางชัดเจน
๒. ระดับความสำเร็จของการออกแบบ
กระบวนการทำงาน
(๑) มีการกำหนดกระบวนการทำงานที่
สำคัญของสหกรณไว
(๒) มีการนำขอมูลจากผูใ ชบริการและผูม ี
สวนเกีย่ วของกับการดำเนินงานมาใชในการ
ออกแบบกระบวนการทำงาน
(๓) มีการนำองคความรู เทคโนโลยี
และเทคนิคการจัดการทีจ่ ำเปน มาใชในการ
ออกแบบกระบวนการทำงาน
๓. ระดับความสำเร็จของการจัดการและการ
ปรับปรุงกระบวนการทำงาน
(๑) มีการกำหนดตัวชีว้ ดั ในกระบวนการเพือ่
ควบคุมและปรับปรุงกระบวนการทำงานใหดี
ขึน้
(๒) มีการนำกระบวนการทำงานทีอ่ อกแบบ
ไวไปปฏิบตั ิ
(๓) มีการติดตาม ประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ตามกระบวนการทำงาน
(๔) มีการปรับปรุงกระบวนการทำงานเพือ่
ใหผลการดำเนินงานดีขนึ้

ตัวชีว้ ดั

การวิเคราะหเพือ่ การ
ปรับปรุงและพัฒนา
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๖.๒ การจัดการและการปรับปรุงกระบวนการ
ก. การจัดการกระบวนการทำงาน
(๑) สหกรณมกี ารนำกระบวนการทำงานทีอ่ อกแบบไวไปปฏิบตั ิ
(๒) สหกรณมกี ารติดตาม ประเมินผลการปฏิบตั งิ านตาม
กระบวนการทำงานอยางสม่ำเสมอ
(๓) มีการกำหนดตัวชีว้ ดั ในกระบวนการเพือ่ ควบคุมและ
ปรับปรุงกระบวนการทำงานใหดขี นึ้
ข. การปรับปรุงกระบวนการทำงาน
(๑) สหกรณมกี ารปรับปรุงกระบวนการทำงานเพือ่ ใหผลการ
ดำเนินงานดีขนึ้
(๒) สหกรณมกี ารแบงปนขอมูลการปรับปรุงกระบวนการ
ทำงานระหวางแผนกงานในสหกรณเพือ่ ใหเกิดการเรียนรูแ ละมี
การพัฒนาอยางตอเนือ่ ง

รายการ

คำอธิบายวิธกี ารทีใ่ ชอยูใ นสหกรณ
(คำนึงถึง ADLI)

เอกสาร/หลักฐาน
อางอิง
(๕) มีการแบงปนขอมูลการปรับปรุง
กระบวนการทำงานระหวางแผนกงาน
ในสหกรณเพือ่ ใหเกิดการเรียนรูแ ละมีการ
พัฒนาอยางตอเนือ่ ง

ตัวชีว้ ดั

การวิเคราะหเพือ่ การ
ปรับปรุงและพัฒนา

แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองและขอสังเกต
สวนที่ ๑ ลักษณะสำคัญขององคกร (Organization Profile)
สวนที่ ๑ ถือเปนสวนเริ่มตน เพื่อการเรียนรูเกี่ยวกับองคกรของตนเอง(จุดออน จุดแข็ง
ความสามารถหลักและความทาทาย) ซึ่งจะเปนจุดเริ่มตนที่สำคัญ ในการกลาวถึงภาพรวม สภาพ
แวดลอมขององคกร ผลิตภัณฑหลัก วิสยั ทัศน คานิยม พันธกิจ อัตรากำลัง โครงสรางการบริหารงาน
กฎระเบียบตางๆที่ตองคำนึงถึงและปฏิบัติตาม ความสัมพันธภายในและนอกองคกร ทั้งในสวนของ
ลูกคา (สมาชิก) พนักงานและผูมีสวนไดเสียอื่นๆ รายละเอียดในสวนที่ ๑ จะบงชี้ใหเห็นวาองคกรมี
ความสมบูรณและความพรอมในการยืนหยัดอยูในธุรกิจไดเขมแข็งเพียงไร บางครั้งประเด็นสำคัญที่จะ
ตองอธิบายในสวนนี้อาจจะเปนสิ่งที่สะทอนใหเกิดความตระหนักถึงความจำเปนที่จะตองวางแผน
ปรับปรุงในประเด็นหัวขอนัน้ ๆ ตามมา
การเขียนรายงานสวนที่ ๑ เปนการเริ่มตนที่จำเปนและควรจัดทำใหสมบูรณภายใต
ประเด็นหลักทีร่ ะบุไว ไมวา จะเปนการเริม่ เขาสูก ารประเมินตนเอง หรือการเขียนรายงานเพือ่ ขอรับการ
ตรวจประเมินจากภายนอก
ขอสังเกต สหกรณสวนใหญยังไมเห็นความสำคัญของการทำความเขาใจเชิงลึกตอองคกร
ของตน ละเลยตอการคนหา อยางจริงจังถึงจุดแข็ง จุดออน คูแ ขงและคุณลักษณะทีส่ ำคัญของคูแ ขงและ
ความทาทายเชิงกลยุทธที่สำคัญที่ไมไดมีเพียงการแขงขันดานผลิตภัณฑและบริการแตยังรวมไปถึงการ
สรรหา วาจางและรักษาบุคลากรทีม่ คี ณุ ภาพไว จึงทำใหขาดความตระหนักวาปจจัยแวดลอมภายในและ
ภายนอกเหลานี้มีผลตอสภาพการดำเนินงานขององคกร ขาดความเขาใจตอความจำเปนที่จะตอง
ปรับปรุงผลิตภัณฑ บริการ กระบวนการ และองคประกอบอื่นๆที่มีผลตอผลการดำเนินงานเพื่อให
องคกร มีความแตกตางจากคูแ ขง ตลอดจนความสำเร็จและความยัง่ ยืนขององคกร
สวนที่ ๒ เกณฑประเมินการดำเนินงานและผลลัพธ
ตามกรอบเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ ไดประยุกตประเด็นหลักในแตละ
กระบวนการของระบบการบริหารจัดการหมวด ๑-๖ และผลลัพธ หมวด ๗ ใหอยูใ นรูปแบบของคำถาม
เพื่องายตอการพิจารณาวามีการดำเนินการในเรื่องนั้นๆ หรือไม หากสหกรณใดมีศักยภาพเพียงพอ
ประสงคจะขอรับการตรวจประเมินจากคณะผูตรวจประเมินจากภายนอก ควรเขียนรายงานในแตละ
หมวดของกระบวนการบริหารจัดการโดยคำนึงถึงการนำเสนอใหเห็นวิธีการที่สหกรณใชและปรับปรุง
เพื่อตอบสนองขอกำหนดตางๆ ในหมวด ๑-๖ อยางเปนรูปธรรม โดยคำนึงถึงความสอดคลองกับ
แนวทางและเทคนิคซึง่ ใชในการตรวจประเมิน คือ ADLI ดังนี้
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A- Approach แนวทาง หมายถึง
- วิธกี ารทีใ่ ชเพือ่ ใหบรรลุผลตามกระบวนการ
- ความเหมาะสมและมีประสิทธิผลของวิธกี ารทีใ่ ช
- การดำเนินการอยางเปนระบบ ทีส่ ามารถนำไปใชซำ้ ได
D – Deployment การถายทอดสูก ารปฏิบตั ิ หมายถึง
- การใชแนวทางเพือ่ ตอบสนองขอกำหนดของหัวขอทีม่ คี วามสำคัญอยางคงเสนคงวา
L - Learning การเรียนรู หมายถึง
- การปรับปรุงแนวทางใหดขี นึ้ โดยใชวงจรการประเมินและปรับปรุง
- การกระตุน ใหเกิดการเปลีย่ นแปลงของแนวทาง ใหเกิดเปนนวัตกรรม
- การแบงปนความรูท ไี่ ดจากการปรับปรุงและนวัตกรรมกับหนวยงานและกระบวนการ
อืน่ ทีเ่ กีย่ วของภายในองคกร
I – Integration การบูรณาการ หมายถึง
- แนวทาง ทีใ่ ชสอดคลองไปในแนวทางเดียวกันกับความตองการขององคกรตามทีร่ ะบุ
ในโครงรางองคกรและขอกำหนดตางๆในเกณฑแตละหมวด
- การใชตัววัด สารสนเทศ และระบบการปรับปรุงที่ชวยเสริมซึ่งกันและกันระหวาง
กระบวนการและระหวางหนวยงาน
หมวด ๑ การนำองคกร 

๑.๑ การนำองคกรโดยผูบ ริหารของสหกรณ

อธิบายใหเห็นเปนรูปธรรมถึงบทบาทของผูบริหารระดับสูงในการชี้นำ
ทิศทางขององคกรทั้งในสวนของการกำหนดวิสัยทัศน คานิยมและพันธกิจ บทบาทที่จริงจังในการให
ความเคารพตอกฎหมายและมีจริยธรรม บทบาทที่ชัดเจนในการสงเสริมและสรางขวัญกำลังใจแก
เจาหนาที่ใหทุมเทกับองคกร ความใสใจตอการสื่อสารอยางจริงใจ ทั่วถึง และใหโอกาสในการรับฟง
ความคิดเห็น (ระบุชอ งทางในการสือ่ สารทุกประเภทในองคกร)
๑.๒ ธรรมาภิบาลและความเอือ้ อาทรตอชุมชนและสังคม

อธิบายการดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาล วิธีการที่ทำใหมั่นใจไดวา
ผูบ ริหารขององคกรไดปฏิบตั ติ ามกฎหมายและศีลธรรม วิธกี ารทีอ่ งคกรสงเสริมและใหการสนับสนุนแก
ชุมชน
ประเด็นหลักในดานธรรมาภิบาล ควรครอบคลุมเครือ่ งมือการประเมินผลงาน
ของระบบธรรมาภิบาล ทีม่ อี ยูใ นองคกรวามีประสิทธิภาพจริงตามความหมายของธรรมาภิบาลเพียงไร
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ประเด็นหลักในดานความเอือ้ อาทรตอชุมชนและสังคม ควรมีความชัดเจนในขอบเขตของ
ชุมชนที่องคกรควรรับผิดชอบและมีความสอดคลองกับความสามารถหลักขององคกร บทบาทของ
ผูบ ริหารและเจาหนาทีใ่ นการมีสว นชวยเหลือปรับปรุงชุมชนดังกลาว
ขอสังเกต นโยบายในดานนี้ของสหกรณยังคอนขางแคบหากเทียบเคียงกับขอกำหนดใน
ความหมายสากล ทีค่ รอบคลุมไปถึงบทบาทในการสรางความเขมแข็งแกชมุ ชนดานตางๆ การเขารวมใน
คณะกรรมการโรงเรียนเพือ่ พัฒนาดานการศึกษา หรือเขารวมในการใหบริการสุขภาพแกชมุ ชน เขารวม
ในสมาคมการคา คุม ครองผูบ ริโภคเพือ่ รักษาผลประโยชนสว นรวม
หมวด ๒ การวางแผนกลยุทธ
๒.๑ การจัดทำแผนกลยุทธ
เปนการอธิบายถึงกระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ หรือวิธีการขององคกรที่
ใหความสำคัญตอการเตรียมการสำหรับอนาคต การคิดหาแนวทางผลิตผลิตภัณฑใหม บริการใหม
การสรางสรรคนวัตกรรม การจัดการดานการเงินเพือ่ เพิม่ รายได/ลดตนทุน การพัฒนาบุคลากร อธิบายถึง
ปจจัยตางๆที่เกี่ยวของและนำมาพิจารณาในการตัดสินใจและการจัดสรรทรัพยากร ทั้งยังครอบคลุมไป
ถึงความพรอมและความสามารถในการเผชิญกับภาวะฉุกเฉิน ภัยพิบตั หิ รือวิกฤติทางเศรษฐกิจ
๒.๒ การนำแผนกลยุทธไปสูก ารปฏิบตั ิ
อธิบายถึงการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อถายทอดกลยุทธไปสูการปฏิบัติ
การปฏิบตั ติ ามแผนหลัก ๆ ทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จ มีวธิ กี ารจัดสรรทรัพยากร
เพือ่ สนับสนุนแผนอยางไร การถายทอดและทำความเขาใจกับผูป ฏิบตั ใิ หสามารถดำเนินการใหบรรลุผล
ตามแผน และหากสถานการณเปลีย่ นแปลงหรือปฏิบตั ไิ มไดตามทีค่ าดการณจะสามารถปรับเปลีย่ นแผน
ไดอยางไร
ขอสังเกต การจัดทำแผนกลยุทธและการนำแผนกลยุทธไปสูการปฏิบัติในหมวดนี้มีความเชื่อมโยงกับ
หมวดอืน่ ๆ อาทิ ตองอาศัยบทบาทของผูน ำระดับสูงทีจ่ ะกระตุน กำหนดและสือ่ สารทิศทางขององคกร
(หมวด ๑) ตองใชประโยชนจากขอมูลตลอดจนองคความรูท หี่ ลากหลาย (หมวด ๓-๔) การพัฒนาและ
จัดการความรูแกเจาหนาที่ (หมวด ๕) การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นตอระบบงานกระบวนการทำงาน
หรือความสามารถหลักของสหกรณ (หมวด ๖) และการบรรลุผลในสิ่งที่เปนกลยุทธระดับองคกรและ
ตามแผนปฏิบตั กิ าร (หมวด ๗)
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หมวด ๓ การมุง เนนผูใ ชบริการ
๓.๑ ขอมูลเกีย่ วกับผูใ ชบริการ
อธิบายถึงวิธีการและชองทางตาง ๆ ที่ใชในการรวบรวมขอมูลพื้นฐานที่
จำเปนของสมาชิก การรับฟงความตองการของลูกคา (สมาชิก) และรับความรูเ กีย่ วกับผูใ ชบริการ ไดแก
การสำรวจขอมูล การประชุมกลุม ตัวอยาง การใชขอ มูลจากการรองเรียน การรับฟงความคิดเห็น ผาน
ชองทางตางๆ หลักเกณฑในการแบงสวนผูใ ชบริการและตลาด การกำหนดความตองการ ความคาดหวัง
และความนิยมของผูใ ชบริการ
๓.๒ ความสัมพันธและความพึงพอใจของผูใ ชบริการ
อธิบายถึงกิจกรรม วิธีการ ที่ใชเพื่อสรางความพึงพอใจ ความศรัทธา และ
รักษาลูกคาใหคงอยูกับองคกร และเพิ่มสมาชิกใหม รวมทั้งวิธีการประเมินความพึงพอใจของสมาชิก
(ธรรมาภิบาลที่ดีจะสงเสริมและเชื่อมโยงมายังหมวดนี้ เชน มีระบบและวิธีปฏิบัติที่รักษาความลับของ
ลูกคา การไมเรียกรองผลประโยชนทไี่ มสจุ ริต)
ขอสังเกต การแสวงหาขอมูลจากลูกคา ควรใหความสำคัญครอบคลุมทัง้ ลูกคาปจจุบนั ลูกคาทีม่ งุ หวัง
อดีตลูกคา และทุกฝายของ”หวงโซอุปาทาน” ชองทาง มีไดหลากหลาย ทั้งการรับฟงเปนสวนตัว
ลายลักษณอักษร สื่อเทคโนโลยีตางๆ การสรางความสัมพันธ และความพึงพอใจ ควรเปรียบเทียบกับ
คูแ ขง หรือพันธมิตรดวย
หมวด ๔ การวัด วิเคราะหและการจัดการความรู
๔.๑ การวัด การวิเคราะห เพือ่ ปรับปรุงผลการดำเนินงาน
อธิบายถึงขอมูลและสารสนเทศ ตลอดจน”ตัวเทียบเคียง” ที่เหมาะสมใน
การวิเคราะหเพื่อประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจประเมินผลและปรับปรุงผลการดำเนินการในทุกเรื่อง
ทัว่ ทัง้ องคกร รวมถึงโอกาสในการสรางนวัตกรรม
๔.๒ การจัดการสารสนเทศ ความรูแ ละเทคโนโลยีสารสนเทศ

อธิบายถึงศักยภาพขององคกรในการจัดการขอมูลและสารสนเทศอยางมี
คุณภาพ ถูกตอง แมนยำ เชือ่ ถือได และสามารถใชงานไดอยางตอเนือ่ งในทุกสถานการณและสำหรับทุก
ฝายทีเ่ กีย่ วของสามารถเขาถึงและใชประโยชนได มีระบบการรวบรวมและถายทอดความรูข องเจาหนาที่
การแบงปนและเรียนรูวิธีปฏิบัติที่ดีภายในองคกร การจัดการความรูเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลและนวัตกรรม
ขอสังเกต หมวดนี้เปนหัวใจที่จะทำใหองคกรบรรลุผลลัพธทางธุรกิจและวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ จึงมี

ความเชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องกับหมวด ๒ และหมวด ๗ สำหรับสหกรณออมทรัพยเครื่องมือวัดผล
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การดำเนินงานอาจใช “ตัวเทียบเคียง”จากสถาบันการเงินทีม่ ผี ลิตภัณฑและบริการคลายคลึงกันมาใชใน
การวิเคราะห
หมวด ๕ การมุง เนนทรัพยากรบุคคล
๕.๑ การสรางความผูกพันของบุคลากรตอสหกรณ
อธิบายวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวของกับวิธีปฏิบัติงานที่กระตุนและสนับสนุนใหเกิด
การปฏิิบัติงานอยางมีประสิทธิผลและเต็มความสามารถ (ระบบคาตอบแทน ยกยอง ชมเชยและให
รางวัล การทำงานเปนทีมและการพัฒนาผูน ำ)
๕.๒ ปจจัยทีส่ ง ผลตอประสิทธิผลของบุคลากร
อธิ บ ายให เ ห็ น ถึ ง ความสอดคล อ งกั บ ข อ กำหนดในการพั ฒ นาเพื่ อ ให
เจาหนาที่ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและเต็มกำลังความสามารถ มีการพัฒนาเรียนรูของแตละ
บุคคลอยางตอเนือ่ ง มีการแบงปนความรู มีสภาพแวดลอมทัง้ บรรยากาศ สิง่ อำนวยความสะดวก และ
ระบบสารสนเทศที่สมบูรณตอการใชงาน ระบบงานที่มีความชัดเจนไมซ้ำซอน การจำแนกภาระหนาที่
การหมุนเวียนภาระ การทำงานเปนทีม การบริหารคาตอบแทน การยกยองชมเชย โอกาสของความ
กาวหนา ระบบการสรรหาและสืบทอดเพือ่ ความกาวหนาและยัง่ ยืนขององคกร
๕.๓ การสรางความผูกพันของสมาชิกตอสหกรณ
อธิบายกิจกรรม แนวทางที่ทำใหสมาชิกรูสึกวาตนเองมีคุณคาตอสหกรณ
และ ในขณะเดียวกันก็เห็นคุณคาที่จะหาองคกรอื่นมาทดแทนสหกรณไดยาก ระบบการใหการศึกษา
อบรมเพือ่ พัฒนาสมาชิกอยางตอเนือ่ งมีอยางไร
ขอสังเกต การมุงเนนทรัพยากรบุคคล ถือเปนพื้นฐานที่จำเปนในการวางแผนเชิงกลยุทธขององคกร
โดยจะตองวางแผนวาบุคลากรที่มีศักยภาพและความสามารถเชนไรที่องคกรตองการ ซึ่งขึ้นอยูกับ
กระบวนการสรรหาและพัฒนา การบำรุงรักษาโดยผานกิจกรรมหรือบริการหรือใหโอกาสที่ดี ๆ แก
บุคลากร เชน สิ่งอำนวยความสะดวก สภาพแวดลอม ความปลอดภัย การยกยองชมเชย การใชเวลา
พิเศษสำหรับครอบครัว ชัว่ โมงการทำงานทีย่ ดื หยุน การมีทปี่ รึกษา การสือ่ สารสองทาง การทำงานเปน
ทีม ฯลฯ ลวนเปนปจจัยที่สนับสนุนใหเกิดผลงานที่ดีและความรักความผูกพันตอองคกรไดดีกวาคา
ตอบแทนหรือความกาวหนาในตำแหนง
สำหรับสหกรณ การถายทอดความรูค วามเขาใจและปลูกฝงเกีย่ วกับอุดมการณ หลักการ
และวิธกี ารสหกรณแกสมาชิกและเจาหนาที่ ถือเปนสิง่ ทีค่ วรทำอยางตอเนือ่ งในลักษณะรุน ตอรุน โดยคน
ภายในสหกรณเอง
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หมวด ๖ การจัดการกระบวนการ
๖.๑ การออกแบบกระบวนการ
อธิบายถึงความสามารถหลักขององคกร ภาพรวมของระบบงานทัง้ หมดของ
องคกร และแตละกระบวนการทำงานทีม่ ขี อ กำหนดเฉพาะในการผลิตสินคาหรือบริการหลักขององคกร
ขอกำหนดเฉพาะเหลานัน้ คำนึงถึงการสนองตอบตอความพึงพอใจของลูกคา เชน การบริการรับฝากเงิน
มีขอ กำหนดเฉพาะทีส่ ำคัญ คือความรวดเร็ว ความถูกตอง และความปลอดภัย สามารถแสดงในรูปของ
ผังขัน้ ตอนการใหบริการทีอ่ อกแบบใหใชสารสนเทศและเทคโนโลยีทที่ นั สมัย ซึง่ หากเกิดปญหาก็มคี วาม
พรอมทีจ่ ะแกไขใหสามารถดำเนินการไดอยางตอเนือ่ งโดยการปรับใชเทคโนโลยีทเี่ ปนทางเลือกอืน่ มีตวั
ชีว้ ดั เพือ่ ควบคุมความสำเร็จหรือการบรรลุตามขอกำหนดเฉพาะดังกลาวได เปนตน
๖.๒ การจัดการและการปรับปรุงกระบวนการทำงาน
อธิบายถึงแนวทางปฏิบัติในการปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อบรรลุผล
การดำเนินการทีด่ ขี นึ้ เชน การแบงปนความรูใ นกลยุทธทปี่ ระสบความสำเร็จ การวิเคราะหกระบวนการ
เพือ่ หาความเหมาะสมดานเทคนิค การจัดระดับเทียบเคียง
ขอสังเกต สหกรณสวนใหญมีการออกแบบกระบวนการทำงานหลักและขอกำหนดเฉพาะของแตละ
กระบวนการไวแลว แตยงั ขาดการเชือ่ มโยงและระบุสงิ่ ทีเ่ ปนขอกำหนดไวใหชดั เจน
ทั้งนี้ ในแตละหมวดจะตองนำเสนอผลการปฏิบัติตามตัวชี้วัดกลาง ทั้ง
๓๔ ตัวดวย
หมวด ๗ ผลลัพธ

๗.๑ ผลลัพธดา นผลิตภัณฑและกระบวนการ
๗.๒ ผลลัพธดา นมุง เนนผูใ ชบริการ
๗.๓ ผลลัพธดา นการมุง เนนทรัพยากรบุคคล
๗.๔ ผลลัพธดา นการนำองคกรและการกำกับดูแลองคกร
๗.๕ ผลลัพธดา นการเงิน และการตลาด
แสดงผลการดำเนินงาน ในอดีต การพัฒนาจนถึงปจจุบัน แนวโนมที่นาจะเปนและการ
เปรียบเทียบกับคูแ ขงหรือองคกรในลักษณะเดียวกัน
(๒ ) การตรวจประเมินโดยผูต รวจประเมิน
เมือ่ องคกรมีการตรวจประเมินตนเอง เปรียบเทียบกระบวนการทีด่ ำเนินการอยูจ ริงกับขอ
กำหนดสำคัญในแตละดานทีเ่ กณฑระบุไว สิง่ ทีจ่ ะไดเรียนรูค อื สภาพทีแ่ ทจริงของระบบบริหารจัดการวา
ยังคงมีขอบกพรองหรือยังทำไดไมสมบูรณในเรื่องใด เพื่อกำหนดวิธีการและเปาหมายที่ชัดเจนใน
การจัดทำแผนปฏิบตั กิ าร เพือ่ การปรับปรุงพัฒนา ซึง่ การวางแผนปรับปรุง/พัฒนานัน้ องคกรจะตัดสินใจ
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ดำเนินการในเรื่องใด ประเด็นใด กอนหลัง ขึ้นอยูกับประโยชนที่คาดวาจะไดรับและความยากงายใน
การดำเนินการ ซึ่งเมื่อกระบวนการเหลานี้ไดผานการปรับปรุงพัฒนาจนเกิดความมั่นใจ ก็สามารถนำ
เสนอรายงานการประเมินตนเองภายใตรูปแบบที่กำหนด ขอรับการตรวจประเมินเพื่อรับฟงความคิด
เห็นและขอเสนอแนะจากผูต รวจประเมินตามลำดับขัน้ ตอไป
การตรวจประเมินโดยผูต รวจประเมินนี้ แบงไดเปน ๒ ลักษณะ ดังนี้
(๒.๑) การตรวจประเมินภายใน หมายถึงการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพ
จากรายงานการประเมินตนเองที่สหกรณจัดทำ โดยผูตรวจประเมินที่เปนบุคลากรของสหกรณนั้นเอง
หรือบุคคลที่รูจักใกลชิดสหกรณดี อาจเปนเจาหนาที่สงเสริมสหกรณ ที่ปรึกษาสหกรณ ที่มีความรูใน
เทคนิคการตรวจประเมินตามเกณฑคณุ ภาพการบริหารจัดการสหกรณ
(๒.๒) การตรวจประเมินภายนอก หมายถึง การประเมินผลและติดตามตรวจสอบ
คุณภาพจากรายงานการประเมินตนเองซึ่งสหกรณจัดทำ โดยคณะผูตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการ
บริหารจัดการสหกรณภายนอกสหกรณ ซึ่งจะไดรับการพัฒนาและฝกอบรมตามแนวทางและเทคนิค
การตรวจประเมินคุณภาพที่กรมสงเสริมสหกรณพัฒนาขึ้นบนพื้นฐานที่ประยุกตเทคนิคการตรวจ
ประเมินตามแนวทางรางวัลคุณภาพแหงชาติใหสอดคลองเหมาะสมกับคุณลักษณะของสหกรณและ
สภาพการณของขบวนการสหกรณของไทย
รายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางและเทคนิคการตรวจประเมินตามเกณฑคุณภาพ
การบริหารจัดการสหกรณจะจัดทำเปนเอกสารเผยแพรโดยเฉพาะอีกสวนหนึง่
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ภาคผนวก

สารบัญ
- แบบประเมินการบริหารการจัดการสหกรณเบือ้ งตน
สำหรับการตรวจประเมินตนเอง ระดับที่ ๑
สวนที่ ๑ ลักษณะสำคัญขององคกร
สวนที่ ๒ เกณฑประเมินการดำเนินงานและผลลัพธ
- แบบประเมินการบริหารจัดการสหกรณเบือ้ งตน
สำหรับการตรวจประเมินตนเอง ระดับ ๒
สวนที่ ๒ คำอธิบายของประเด็นพิจารณาแตละหมวด
เขียนคำอธิบายเพิม่ เติมหัวขอสำคัญในแตละหมวด

หนา
๕๑

๖๗

- ตัวชีว้ ดั กลาง ๓๔ ตัว
องคประกอบเอกสารหลักฐานในการตรวจสอบตามตัวชีว้ ดั
จำแนกเปนรายหมวด

๑๐๓

-	 ตัวอยางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง
สำหรับการตรวจประเมินตนเอง ระดับ ๓

๑๑๕

-	 แนวทางการใหคำแนะนำแกสหกรณในการพัฒนาและ
ปรับปรุงการบริหารจัดการสหกรณ
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๑๔๕

แบบประเมินการบริหารจัดการสหกรณเบื้องตน
สำหรับการตรวจประเมินตนเอง ระดับที่ ๑
สวนที่ ๑ ลักษณะสำคัญขององคกร
สวนที่ ๒ เกณฑประเมินการดำเนินงานและ
ผลลัพธ 
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คำแนะนำ ในการประเมินตนเองของสหกรณ ตามแบบประเมินเกณฑคุณภาพการบริหาร
จัดการสหกรณ ระดับที่ ๑ และ ๒ สหกรณจะตองดำเนินการดังนี้
สวนที่ ๑ ใหขอมูลโดยละเอียดและสมบูรณเทาที่สามารถทำได
สวนที่ ๒ กำหนดใหสหกรณพิจารณาขอเท็จจริงตามพฤติกรรมหรือกิจกรรมที่
ดำเนินการอยูในสหกรณโดยเปรียบเทียบกับขอกำหนตาง ๆ ที่ระบุในรูปของคำถามที่ผู
ประเมินตองตอบคำถามวา สหกรณมี/ไมมี หรือ ใช/ไมใช ในประเด็นนั้น ๆ ซึ่งในทางปฏิบัติ
สหกรณควรทำความเขาใจคำถามในแตละประเด็นพิจารณาโดยอานคำอธิบายประเด็น
พิจารณาแตละขอ (แบบประเมินการบริหารจัดการฯ หนา ๗๑ - ๑๐๓ และ checklist ใน
แบบประเมินการบริหารจัดการฯ หนา ๖๑ - ๖๘) ซึ่งแบบฟอรมดังกลาวจะชวยใหสรุปผล
การประเมินไดงายขึ้น
เมื่อสหกรณมีความพรอมจะเขาสูกระบวนการพัฒนาและปรับปรุงการบริหาร
จัดการอยางจริงจัง ก็ควรเขาสูการประเมินตนเองดวยการเขียนรายงานตามรูปแบบและ
ตัวอยาง (หนา ๑๑๗)
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แบบประเมินการบริหารจัดการสหกรณเบื้องตน
กรอบการประเมินการบริหารจัดการสหกรณเบื้องตน
สำหรับโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารการจัดการสหกรณ
ของสหกรณ ................................................................... จำกัด จังหวัด ........................................
สวนที่ ๑ ลักษณะสำคัญขององคกร
ประกอบดวยการวิเคราะหรายละเอียดตามหัวขอตอไปนี้
๑ . ลักษณะขององคกร
ใหอธิบายวาความสามารถหลักหรือสมรรถนะหลักของสหกรณคืออะไร สหกรณ
ดำเนินธุรกิจหลักอะไรบาง และมีแนวทางวิธีการอยางไร ในแตละธุรกิจ
ธุรกิจหลักของสหกรณ

ผูรับบริการ

๑

แนวทางและวิธีการใหบริการ
๑.๑

๒

๒.๑

๓

๓.๑

๔

๔.๑

๕

๕.๑
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๒. ในการบริหารงานของสหกรณ ไดกำหนดวิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค/เปาประสงคไว
อยางไร

วิสัยทัศน
คานิยม

พันธกิจ

วัตถุประสงค/
เปาประสงค
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๔. สหกรณมีอุปกรณเทคโนโลยี รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำธุรกิจ อะไรบาง

เทคโนโลยี

สิ่งอำนวยความสะดวก
ในการดำเนินธุรกิจที่สำคัญ
(ฉาง โรงสี ไซโล ฯลฯ)
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๓. โครงสรางของเจาหนาที่สหกรณประกอบดวยตำแหนงอะไรบาง และมีคุณวุฒิการศึกษาระดับใด
วาดผังโครงสรางการบริหารจัดการ
แสดงสายการบังคับบัญชาในองคกร

ตำแหนง

จำนวน

วุฒิการศึกษา

ขอกำหนดพิเศษ (ถามี)

ข อ กำหนดพิ เ ศษ หมายถึ ง คุ ณ สมบั ติ ห รื อ ความสามารถที่ ส หกรณ ก ำหนดเป น เงื่ อ นไขในการรั บ
เจาหนาที่สหกรณตำแหนงนั้นๆ
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๕. สหกรณดำเนินธุรกิจภายใตขอกำหนดของ กฎหมาย ขอบังคับ และระเบียบใดที่สำคัญและ
เกี่ยวของกับหนวยงานใดที่มีหนาที่รักษาการตามกฎหมายนั้น ๆ
กฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ

เนื้อหาสาระสำคัญ

หนวยงานที่เกี่ยวของ

กฎหมาย หมายถึง พรบ.สหกรณ พรบ.ปปง. ประมวลรัษฎากร พรบ.ขนสงทางบก กฏหมายที่ดิน
เปนตน
ขอบังคับ หมายถึง ขอบังคับในการดำเนินงานของแตละสหกรณ
ระเบียบ หมายถึง ระเบียบที่สหกรณกำหนดขึ้นเพื่อใชในการดำเนินธุรกิจ / บริการของสหกรณ
๖. สหกรณมีโครงสรางความสัมพันธและระบบการรายงานระหวางฝายจัดการกับผูบริหารที่แสดง
ถึงการกำกับดูแลตนเองที่ดีตามระบบธรรมาภิบาลอยางไร
โครงสรางแสดงความสัมพันธทางการกำกับ
ดูแลภายในองคกร
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๗. ในสภาพแวดลอมของการแขงขันทางธุรกิจ ทั้งภายในและภายนอกพื้นที่ดำเนินงาน การดำเนิน
งานของสหกรณอยูในระดับใดเมื่อเปรียบเทียบกับคูแขง
ประเภทการแขงขัน

คูแขง

ประเด็นการแขงขัน

ผลการดำเนินงานในปที่ผานมา
เมื่อเปรียบเทียบกับคูแขง
(สวนแบงตลาด)

๑. การแขงขันภายใน
พื้นที่ดำเนินงาน
- การจำหนายสินคา
(ปุย น้ำมัน ฯลฯ)
- การรวบรวมผลผลิต
(ถั่วเหลือง ขาวโพด ฯลฯ)
- การรับฝากเงิน
- การใหสินเชื่อ
- อื่นๆ
๒. การแขงขัน ในระดับประเทศ

๓. การแขงขันภายนอกประเทศ (ถามี)

๘. ปจจัยหลักที่ทำใหสหกรณประสบความสำเร็จ เมื่อเทียบกับผูทำธุรกิจอื่น ๆ คืออะไร
ปจจัยสำคัญที่ทำใหองคกร
ประสบความสำเร็จ
๑. ปจจัยภายใน

๒. ปจจัยภายนอก
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ปจจัยภายใน หมายถึง ปจจัยที่สหกรณสามารถควบคุมได เชน ระเบียบขอบังคับของ
สหกรณ โครงสรางองคกร ระบบงานและการควบคุมภายใน การเงิน คณะกรรมการดำเนินการ
เจาหนาที่สหกรณ สำนักงาน/เทคโนโลยี/อุปกรณที่ใช บริการ/ธุรกิจของสหกรณ เปนตน
ปจจัยภายนอก หมายถึง ปจจัยที่สหกรณไมสามารถควบคุมได เชน สมาชิกสหกรณ
หนวยงานสนับสนุน คูแขงทางการคา พันธมิตรทางธุรกิจ เศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย นโยบายรัฐ และ
เทคโนโลยี เปนตน
สวนที่ ๒ เกณฑประเมินการดำเนินงานและผลลัพธ
คำตอบ
รายการ

มี/
ใช

หมวด ๑ การนำองคกร
เปนการประเมินวาผูบริหารไดชี้นำ และทำใหสหกรณยั่งยืนไดอยางไร รวมทั้งประเมินระบบธรรมาภิบาล
และการดำเนินการเกีย่ วกับจริยธรรม กฎหมายและความเอือ้ อาทรตอชุมชนและสังคมของสหกรณ
๑.๑ การนำองคกรโดยผูบ ริหารของสหกรณ
ก. การกำหนดวิสยั ทัศนและคานิยมของสหกรณ
(๑) ผูบ ริหารของสหกรณเปนผูน ำในการกำหนดคานิยมของสหกรณ
(๒) ผูบ ริหารของสหกรณมกี ารถายทอดคานิยมไปถึงบุคลากรทุกคน ในสหกรณ
(๓) ผูบ ริหารของสหกรณเปนผูน ำในการกำหนดวิสยั ทัศนของสหกรณ
(๔) ผูบ ริหารของสหกรณมกี ารถายทอดวิสยั ทัศนไปถึงบุคลากรทุกคน ในสหกรณ
(๕) ผูบ ริหารของสหกรณมกี ารปฏิบตั ทิ สี่ ะทอนถึงคานิยมของสหกรณ
(๖) ผูบ ริหารของสหกรณเปนผูน ำในการสรางบรรยากาศเพือ่ สงเสริมใหบคุ ลากรในสหกรณ
ปฏิบตั ติ ามกฎหมายขอบังคับและระเบียบของสหกรณ
(๗) ผูบริหารของสหกรณเปนผูนำในการสรางบรรยากาศเพื่อใหเกิด การปรับปรุงผลการ
ดำเนินงานของสหกรณ
ข. การสือ่ สารของผูบ ริหารสหกรณ
(๑) ผูบ ริหารมีบทบาทอยางจริงจังในการกระตุน ใหเกิดการสือ่ สาร สองทางระหวางผูบ ริหาร
เจาหนาทีส่ หกรณ สมาชิก และผูม สี ว นได สวนเสียอืน่ ของสหกรณ
(๒) ผูบริหารมีบทบาทอยางจริงจังในการสรางขวัญกำลังใจแกเจาหนาที่สหกรณเพื่อเสริม
สรางใหเกิดผลการดำเนินงานทีด่ ี
ค. การทบทวนเพือ่ ปรับปรุงการดำเนินงาน
(๑) ผูบ ริหารมีการทบทวนผลการดำเนินงานเพือ่ บรรลุเปาหมายของสหกรณ
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ไมม/ี
ไมใช

คำตอบ
มี/ ไมมี/
ใช
ไมใช

รายการ
๑.๒ ธรรมาภิบาลและความเอื้ออาทรตอชุมชนและสังคม
ก. ธรรมาภิบาล
(๑) สหกรณจัดใหมีระบบการปกปองผลประโยชนของสมาชิก
(๒) สหกรณจัดใหมีการตรวจสอบภายในและภายนอกที่เปนอิสระ
(๓) สหกรณพรอมใหมีการเปดเผยขอมูลการดำเนินงานของสหกรณ แกสาธารณะ
ข. การปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรม
(๑) ผูบริหารเปนตัวอยางของการปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบสหกรณและ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
(๒) ผูบริหารเปนตัวอยางของการปฏิบัติตามจริยธรรม
(๓) ผูบริหารสงเสริมใหมีการปฏิบัติตามจริยธรรม
(๔) สหกรณมีการตรวจ ติดตาม และดำเนินการตอพฤติกรรมที่ฝาฝนจริยธรรม
ค. ความเอื้ออาทรตอชุมชนและสังคม
(๑) การสงเสริมกิจกรรมของสหกรณเพื่อพัฒนาชุมชน และสังคม
(๒) การสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชนของชุมชน และสังคม

จริยธรรม หมายถึง การประพฤติปฏิบัติตนใหตั้งมั่นอยูในคุณธรรม ถือคุณความดีตามบรรทัดฐานซึ่ง
เปนที่ยอมรับของสังคมทั้งกาย วาจา ใจ
คำตอบ
มี/
ไมมี/
ใช
ไมใช

รายการ
หมวด ๒ การวางแผนกลยุทธ
เปนการประเมินวา สหกรณจัดทำแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ ของสหกรณอยางไร รวมทั้งประเมินการ
ถายทอดกลยุทธและแผนปฏิบัติการไปสู การปฏิบัติ การปรับปรุงแผนในสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง และ
วิธีการวัดผลความกาวหนา
๒.๑ การจัดทำแผนกลยุทธ
ก. กระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ
(๑) การมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย
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คำตอบ
มี/
ไมมี/
ใช
ไมใช

รายการ
(๒) มีการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกของสหกรณ (จุดแข็ง จุดออน
โอกาส อุปสรรค ของสหกรณ)
(๓) มีความสอดคลองระหวางกลยุทธและวิสัยทัศนของสหกรณ
(๔) มีการกำหนดกรอบระยะเวลาของแผนไวอยางชัดเจน
๒.๒ การนำแผนกลยุทธสูการปฏิบัติ
ก. การจัดทำแผนปฏิบัติการ และการถายทอดไปสูการปฏิบัติ
(๑) มีการจัดทำแผนปฏิบัติการ
(๒) มีการจัดทำตัวชี้วัดทุกโครงการ
(๓) มีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรเพื่อใหมีการนำแผนปฏิบัติการ ไปสูการปฏิบัติ
(๔) มีการติดตาม ประเมินผล การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ
(๕) มีการทบทวน ปรับปรุง แผนปฏิบัติการ
ข. การคาดการณผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ
(๑) มีการกำหนดเปาหมายผลการดำเนินงานตามกรอบระยะเวลาของแผน ตามตัวชี้วัดที่
กำหนด
(๒) มีการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของสหกรณกับสหกรณอื่นที่มีการดำเนินงานใน
ระดับที่เทียบเคียงกันได
หมวด ๓ การมุงเนนผูใชบริการ
เปนการประเมินกระบวนการที่สหกรณใชในการดำเนินการ เพื่อรู ความตองการของผูใชบริการในปจจุบัน
และอนาคต เพือ่ นำเสนอสินคาและบริการ ทีเ่ หมาะสม ทำความเขาใจความตองการและความคาดหวังใหม ๆ
ของผูใชบริการ ติดตามการเปลี่ยนแปลงของตลาดและพัฒนาวิธีการดำเนินธุรกิจ การสรางความสัมพันธกับ
ผูใชบริการ เพื่อรักษาตลาดเดิมและสรางโอกาสในตลาดใหม
๓.๑ ขอมูลเกี่ยวกับผูใชบริการ
(๑) การสำรวจขอมูลพื้นฐานและความตองการของผูใชบริการ
(๒) การแบงสวนตลาด
(๓) การกำหนดตลาดเปาหมาย
(๔) การติดตามการเปลี่ยนแปลงขอมูลพื้นฐานและความตองการ ของผูใชบริการ
(๕) การกำหนดกลยุทธการตลาด
(๖) แนวทางการแสวงหาตลาดใหม
๓.๒ ความสัมพันธและความพึงพอใจของผูใชบริการ
ก. การสรางความสัมพันธ
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รายการ
(๑) กิจกรรม/วิธีการสรางความสัมพันธเพื่อรักษาตลาด
(๒) การรับขอรองเรียนและขอเสนอแนะจากผูใชบริการ
(๓) การจัดการตอขอรองเรียนและขอเสนอแนะ
ข. การประเมินความพึงพอใจ
(๑) การประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการ
(๒) การใชขอมูลสารสนเทศทั้งภายในและภายนอกองคกรเพื่อสราง ความพึงพอใจใหผูใช
บริการ

คำตอบ
มี/
ไมมี/
ใช
ไมใช

ผูใ ชบริการ หมายถึง สมาชิกและลูกคาทัว่ ไปทีใ่ ชสนิ คาและบริการของสหกรณ
การแบงสวนตลาด (Market Segmentation) เปนกระบวนการแบงตลาดรวมออกเปนสวนตลาด
หลายสวน (Several Segments) ภายในแตละสวนจะมีลกั ษณะความตองการเหมือนกัน โดยแตละสวน
ตลาด (Sub Market) จะมีความตองการทีแ่ ตกตางกัน คำถามนีต้ อ งการทราบวา สหกรณไดคำนึงถึงสิง่ นี้
โดยใชขอมูลตาง ๆ เชน พฤติกรรมผูบริโภค (ประโยชนที่ตองการไดรับจากสินคา/บริการ อัตราการใช
ความภักดีตอ ผลิตภัณฑ ฯลฯ) สภาพทางประชากรศาสตร (อายุ เพศ รายได การศึกษา ศาสนา ฯลฯ) มา
วิเคราะหประกอบการตัดสินใจ
คำตอบ
มี/
ไมมี/
ใช
ไมใช

รายการ
หมวด ๔ การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู
เปนการประเมินการวัด การวิเคราะห การบริการสารสนเทศ และ การจัดการความรูของสหกรณอยางมี
ประสิทธิผล เพื่อผลักดันใหเกิดการปรับปรุง และเพิ่มความสามารถ ในการใหบริการและการแขงขันกับ
องคกรอื่น
๔.๑ การวัด การวิเคราะห เพื่อปรับปรุงผลการดำเนินงานของสหกรณ
ก. เครื่องมือวัดผลการดำเนินงาน
(๒) สหกรณใชขอมูลทางบัญชี เพื่อการบริหารของฝายบริหาร และฝายจัดการโดยสม่ำเสมอ
(๓) มีการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเปาหมายของแผนปฏิบัติงาน
(๔) สหกรณมีระบบการเตือนภัยผลการดำเนินงาน
ข. การวิเคราะห ทบทวน ผลการดำเนินงานของสหกรณ
(๑) สหกรณนำขอมูลทางบัญชีมาวิเคราะห เพื่อการตัดสินใจ
(๒) สหกรณมีการทบทวนผลการดำเนินงานทุกไตรมาส

62

คำตอบ
มี/
ไมมี/
ใช
ไมใช

รายการ
(๓) สหกรณนำเครื่องมือวัดผลการดำเนินงานมาใชในการทบทวน ผลการดำเนินงาน
ค. การปรับปรุงผลการดำเนินงานของสหกรณ
(๑) สหกรณนำผลการวิเคราะห ทบทวนไปปรับปรุงการดำเนินงาน เพื่อใหไดผลการดำเนิน
งานตามเปาหมายที่กำหนด
(๒) สหกรณจัดลำดับงานที่ตองการปรับปรุงโดยคำนึงถึงทรัพยากรที่มีอยู
๔.๒ การจัดการสารสนเทศ ความรูและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ก. ขอมูล สารสนเทศ และการจัดการความรู
(๑) ขอมูลสารสนเทศของสหกรณ
- มีความพรอมใชงาน
- สะดวกในการเขาถึง
- เชื่อถือได
- ปลอดภัย
(๒) สหกรณมีระบบปองกันเพื่อความปลอดภัยของขอมูลที่สำคัญ
(๓) สหกรณมีการรวบรวมความรูและประสบการณจากแหลงตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
สหกรณ
(๔) มีการถายทอดความรูและประสบการณที่เกี่ยวของกับการดำเนินงานแกผูที่เกี่ยวของ
ข. การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ และเทคโนโลยี
(๑) สหกรณมีโปรแกรมสำเร็จรูปในการเก็บขอมูล ไดอยางถูกตอง และทันเหตุการณ
(๒) มีอุปกรณที่เพียงพอและพรอมใชงานแมในภาวะฉุกเฉิน
(๓) มีเจาหนาที่ที่ชำนาญในดานสารสนเทศและเทคโนโลยี
หมวด ๕ การมุงเนนทรัพยากรบุคคล
เปนการประเมินวาสหกรณมีวิธีการอยางไรในการปฏิบัติที่สำคัญ ดานทรัพยากรบุคคล ซึ่งมุงเนนที่จะสราง
และทำใหสหกรณมีผลการดำเนินงานที่ดี อยูเสมอ รวมทั้งมุงพัฒนาทรัพยากรบุคคลใชศักยภาพใหเกิด
ประโยชนสูงสุด ตอสหกรณ
๕.๑ การสรางความผูกพันของบุคลากรตอสหกรณ
ก. การเพิ่มคุณคาแกบุคลากร
(๑) มีวิธี/ระบบที่ทำใหบุคลากร รูสึกมีคุณคาตอองคกร
(๒) มีการจัดกิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดการทำงานอยางมีประสิทธิภาพ
(๓) มีการเปดโอกาสใหมีการสื่อสารกับผูบริหาร
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คำตอบ
มี/
ไมมี/
ใช
ไมใช

รายการ
(๔) มีกิจกรรมหรือโครงการซึ่งมีผลตอความผาสุก ความพึงพอใจ และแรงจูงใจของบุคลากร
ข. การพัฒนาบุคลากรและผูนำ
(๑) พัฒนาผูนำและบุคลากรใหมีภาวะผูนำ
(๒) สนับสนุนบุคลากรใหมกี ารพัฒนาความรูแ ละความกาวหนาในหนาทีก่ ารงาน
(๓) มีแผนเสนทางความกาวหนาของบุคลากรในสหกรณ
ค. การประเมินความผูกพันของบุคลากร
(๑) มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร
(๒) มีการนำผลการประเมินความพึงพอใจมาปรับปรุงการบริหารงานบุคคล
(๓) การใหความสำคัญกับการรองทุกขของบุคลากร
๕.๒ ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลของบุคลากร
ก. ขีดความสามารถและอัตรากำลังบุคลากร
(๑) มีการกำหนดคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของแตละตำแหนงอยางชัดเจน
(๒) มีการกำหนดคุณสมบัติและทักษะที่จำเปน (Job Specification) ของบุคลากรแตละ
ตำแหนง
(๓) มีการใชระบบที่เปนธรรมในการสรรหาและแตงตั้งบุคลากร
ข. บรรยากาศการทำงาน
(๑) มีการจัดสภาพแวดลอมในการทำงาน และอุปกรณที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานโดย
คำนึงถึงความสะดวกสบาย ความปลอดภัยและสุขอนามัย
๕.๓ การสรางความผูกพันของสมาชิกตอสหกรณ
ก. การเพิ่มคุณคาแกสมาชิก
(๑) มีวิธี/ระบบที่ทำใหสมาชิก รูสึกมีคุณคาตอสหกรณ
(๒) มีการจัดกิจกรรมที่สงเสริมใหสมาชิกมีสวนรวม
(๓) มีชองทางรับฟงความคิดเห็นจากสมาชิก
ข. การพัฒนาสมาชิก
(๑) มีการพัฒนาสมาชิกใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการสหกรณ
(๒) มีการจัดสวัสดิการหรือกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตใหแกสมาชิกสหกรณ
ค. การประเมินความผูกพันของสมาชิก
(๑) มีการสำรวจความพึงพอใจของสมาชิกที่มีตอสหกรณ
(๒) มีการประเมินระดับการมีสวนรวมของสมาชิกในกิจกรรมตาง ๆ ของสหกรณ
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คุณคา หมายถึง การดำเนินการใด ๆ ที่สรางความรูสึกวา สมาชิกมีคุณคาตอสหกรณ เชน การเอาใจใส
ใหการตอนรับที่ดีเวลาที่สมาชิกมาติดตอกับสหกรณ หรือการใหความสำคัญกับสมาชิกในวาระตาง ๆ
เชน การใหความสำคัญกับบุตรสมาชิกที่เกิดใหม การใหความสำคัญกับสมาชิกผูสูงอายุ
คำตอบ
มี/
ไมม/ี
ใช
ไมใช

รายการ
หมวด ๖ การจัดการกระบวนการ
เปนการประเมินวิธกี ารออกแบบหรือการกำหนดระบบงาน การจัดการ และการปรับปรุง
กระบวนในการสรางคุณคาสินคาและบริการใหแกผูใชบริการ เพื่อใหสหกรณประสบความสำเร็จไดอยาง
ยัง่ ยืน รวมถึงการประเมินความพรอมสำหรับภาวะฉุกเฉิน
๖.๑ การออกแบบระบบงาน
ก. ความสามารถหลัก
(๑) มีการกำหนดความสามารถหลักของสหกรณไว
(๒) พันธกิจทีก่ ำหนดไวมคี วามสัมพันธกบั ความสามารถหลักของสหกรณ
(๓) สหกรณมกี ารกำหนดระบบงานโดยรวมไวแลว
ข. การออกแบบกระบวนการทำงาน
(๑) มีการกำหนดกระบวนการทำงานทีส่ ำคัญของสหกรณไว
(๒) สหกรณไดนำขอมูลจากผูใ ชบริการ และผูม สี ว นเกีย่ วของ กับการดำเนินงานมาใชในการ
ออกแบบกระบวนการทำงาน
(๓) สหกรณไดนำองคความรู เทคโนโลยี และเทคนิคการจัดการที่จำเปน มาใชในการ
ออกแบบกระบวนการทำงาน
ค. ความพรอมตอภาวะฉุกเฉิน
(๑) สหกรณไดเตรียมความพรอมในการแกไขปญหา เมือ่ เกิดภัยพิบตั ิ หรือภาวะฉุกเฉิน เพือ่
ใหสามารถดำเนินงานไดอยางตอเนือ่ ง
๖.๒ การจัดการและการปรับปรุงกระบวนการทำงาน
ก. การจัดการกระบวนการทำงาน
(๑) สหกรณมกี ารนำกระบวนการทำงานทีอ่ อกแบบไวไปปฏิบตั ิ
(๒) สหกรณมกี ารติดตาม ประเมินผลการปฏิบตั งิ านตามกระบวนการทำงานอยางสม่ำเสมอ
(๓) มีการกำหนดตัวชี้วัดในกระบวนการเพื่อควบคุมและปรับปรุงกระบวนการทำงานใหดี
ขึน้
ข. การปรับปรุงกระบวนการทำงาน
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คำตอบ
มี/
ไมม/ี
ใช
ไมใช

รายการ
(๑) สหกรณมกี ารปรับปรุงกระบวนการทำงานเพือ่ ใหผลการดำเนินงานดีขนึ้
(๒) สหกรณมีการแบงปนขอมูลการปรับปรุงกระบวนการทำงานระหวางแผนกงานใน
สหกรณเพือ่ ใหเกิดการเรียนรูแ ละมีการพัฒนาอยางตอเนือ่ ง

กระบวนการสรางคุณคา หมายถึง กระบวนการที่ประกอบดวยวิธีปฏิบัติตางๆที่สหกรณกำหนดขึ้นเพื่อ
สนองตอบตอผูใชบริการใหเกิดความประทับใจ พึงพอใจ มีผลตอการตัดสินใจหรือความภักดีของผูใช
บริการ เชน กระบวนการผลิตที่คำนึงถึงความปลอดภัยของผูบริโภค (ใช green technology) การ
บริการหลังขาย (after service )ฯลฯ
ความสามารถหลักของสหกรณ หมายถึง ความสามารถหรือศักยภาพเดนที่สหกรณจะนำไปใชใหเกิด
ผลดีตอการดำเนินงาน ของสหกรณได ซึ่งอาจเปนทั้งความสามารถเดนในกิจกรรมทางธุรกิจ เชน การ
รวบรวมขาวเปลือก หรือศักยภาพดานการประสานงาน การติดตามหนี้ การจัดการขอมูลและสาร
สนเทศ ฯลฯ
หมวด ๗ ผลลัพธของการดำเนินงาน
เปนการตรวจประเมินผลการดำเนินงานและการปรับปรุงของสหกรณ ดานการนำองคกร
ผลิ ต ภั ณ ฑ แ ละบริ ก าร การมุ ง เน น ลู ก ค า และตลาด ด า นการเงิ น ทรั พ ยากรบุ ค คล การจั ด การ
กระบวนการ รวมทั้งประเมินระดับผลการดำเนินการของสหกรณ เมื่อเปรียบเทียบกับคูแขงและองคกร
อื่นที่มีลักษณะหรือใหบริการที่คลายคลึงกัน
๗.๑ ผลลัพธดานผลิตภัณฑและกระบวนการ
๗.๒ ผลลัพธดานการมุงเนนผูใชบริการ
๗.๓ ผลลัพธดานการมุงเนนทรัพยากรบุคคล
๗.๔ ผลลัพธดานการนำองคกรและการกำกับดูแลองคกร
๗.๕ ผลลัพธดานการเงิน และการตลาด
ดำเนินงาน

สำหรับกรอบการประเมินเบื้องตนในระยะที่ ๑ จะยังไมประเมินผลลัพธของการ
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แบบประเมินการบริหารจัดการสหกรณเบื้องตน
สำหรับการประเมินตนเอง ระดับที่ ๒
สวนที่ ๒ เกณฑประเมินการดำเนินงาน และผลลัพธ
แตละหมวดเขียนคำอธิบายเพิ่มเติม
หัวขอสำคัญในแตละหมวด 
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R R 
R R 
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰ ģ ǰñĎïš øĉĀćø×ĂÜÿĀÖøèŤöÖĊ ćøëŠć÷ìĂé
öĊÖćøëŠć÷ìĂéÙŠćîĉ÷öĕðëċÜ
ÙŠćöĊîĉ÷Ööĕðëċ
ïčÙúćÖøìč
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰ
ïš øĉĀćø×ĂÜÿĀÖøèŤ
ćøëŠć÷ìĂé
ć÷ìĂéÙŠ
ćîĉ÷öĕðëċ
ÿĀÖøèŤ
ćĀîéÙŠ
îĉ÷ö ćîßŠĂÜìćÜêŠćÜė
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰ
ģ ǰñĎïš ģøĉĀǰñĎćø×ĂÜÿĀÖøèŤ
öÖĊ ćøëŠöćÖĊ ÷ìĂé
ćøëŠöĊÖćÜćøëŠ
÷ìĂéÙŠ
ćîĉÖ÷ÙîĔîÿĀÖøèŤ
öĕðëċ
Ü Ü  ÿĀÖøèŤ
öĊÖćøÖĞöĊÖććøÖĞ
ĀîéÙŠ
ćîĉ÷ïčöÙćúćÖøēé÷ñŠ
öÖúčŠö÷ŠĂ÷ǰìĞć
ćîĉ÷Üöĕðëċ
ÜïčÙúćÖøìč
ÖÙîĔîÿĀÖøèŤ 
ïčÙúćÖøēé÷ñŠ
îßŠĂÜìćÜêŠ
ĎšïøĉĀćøĕöŠ
ĔĀšÙüćöÿĞ
ÙĆâ
ÙŠćîĉ÷ÙŠöĕðëċ
ïčÙúćÖøìč
ÖÙîĔîÿĀÖøèŤ
ïčÙúćÖøēé÷ñŠ
ćîßŠĂćÜìćÜêŠ
ćÜėǰ ćÜėǰ 
ĒêŠñĎšïĒêŠøĉĀñćøĕöŠ
ĔĀšÙüćöÿĞ
ćÙĆđßŠâîćǰÖćøðøąßč
ĀîĆÜÿČĂđüĊ÷îĒÝšÜǰêĉéðøąÖćý
đßŠîǰÖćøðøąßč
Šö÷ŠĂć÷ǰìĞć ĔîÖćøëŠ
ĔîÖćøëŠ
ć÷ìĂéÿĎ
ŠïčÙúćÖøĔî
đßŠîǰÖćøðøąßč
öÖúčŠö÷ŠÖúčĂ÷ǰìĞ
ć÷ìĂéÿĎ
ŠïčÙúćÖøĔî
ìĊęÿĀÖøèŤ
đüĊ÷ÜîĒÝš
ǰêĉéðøąÖć ĂÜÙŤÖĂÜÙŤ
ĀîĆÜÿČĀîĆ
ĂđüĊÜÿČ÷ĂîĒÝš
ǰêĉéÜðøąÖćý
ø Öø 
R
ìĊęÿĀÖøèŤ 
ìĊęÿĀÖøèŤ
R đR 
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ Ĥ ǰñĎšïøĉĀćø×ĂÜÿĀÖøèŤ
ðŨîñĎšîĞć
üĉR
ÿĆ÷ìĆýR îŤ×ĂÜÿĀÖøèŤëĎÖ
ĔîÖćøÖĞ
ìĆýîŤ×ëĂÜÿĀÖøèŤ
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ
šïøĉĀćø×ĂÜÿĀÖøèŤ
ýîŤÿ×Ć÷ĂÜÿĀÖøèŤ
ýîŤ×ĂÜÿĀÖøèŤ
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ
Ĥ ǰñĎšïĤøĉǰñĎĀćø×ĂÜÿĀÖøèŤ
đðŨîñĎđšîðŨĞćîñĎšîĞć
üĉÿĆ÷ìĆüĉćýÿĀîéüĉ
îŤĆ÷×ìĆĂÜÿĀÖøèŤ
ĎÖ ëĎÖ üĉÿĆ÷ìĆüĉýÿîŤĆ÷×ìĆĂÜÿĀÖøèŤ
ëĎÖ ÖĞëćĎÖĀîéēé÷öĊñĎšîĞćÿĀÖøèŤ
ĔĀšÙüćöÿĞćÙĆâĒúąÖøąêčšîÖć
ĔîÖćøÖĞ
ćĀîéüĉ
ýîŤ×ĂÜÿĀÖøèŤ 
ÖĞćĀîéēé÷öĊ
ñĎšîĞćÿĀÖøè ÖĞćĀîé×ċ
ÖĞćĀîé×ċ
ĚîêćöÖøąïüîÖćø 
ĔîÖćøÖĞ
ćĀîéüĉ
ÿĆ÷ìĆýÿîŤĆ÷×ìĆĂÜÿĀÖøèŤ
ÖĞćĀîéēé÷öĊ
ñĎšîĞćÿĀÖøèŤ
ĚîêćöÖøąïüîÖćø
ĔĀšÙüćöÿĞ
ćÙĆâĒúąÖøąêč
ēé÷×ćéÖćøñúĆ
ÖéĆîÝćÖñĎ
š  üö×ĂÜñĎšöĊÿŠüî
ĔĀšÙüćöÿĞ
ćÙĆâĒúąÖøąêč
šîÖćøšîÖćø
ēé÷×ćéÖćøñúĆ
ÖéĆîÝćÖñĎ
š öĊÿŠüîøŠ
ĕéšđÿĊ÷ĔîÿĀÖøèŤ
öĊÿüŠüö×ĂÜñĎ
îøŠüö×ĂÜñĎ
öĊÿŠüîøŠ
šöĊÿŠüîšöĊÿŠüî ïøĉĀćøïøĉĀćø 
R
đÿĊ÷ĔîÿĀÖøèŤ 
ĕéšđÿĊ÷ĕéšĔîÿĀÖøèŤ
R R 
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ ĥ ǰñĎšïøĉĀćø×ĂÜÿĀÖøèŤ
öĊÖćøëŠć÷ìĂéüĉÿĆ÷
öĊR
ÖćøëŠR ć÷ìĂéüĉÿĆ÷ìĆýîŤēé÷
ýîŤ×ĂÜÿĀÖøèŤ
Ć÷ìĆüĉýÿîŤĆ÷×ìĆĂÜÿĀÖøèŤ
öĊ ßŠöĂĊ ÜìćÜêŠćÜėǰĕð÷ĆÜïčÙúćÖø
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ
šïøĉĀćø×ĂÜÿĀÖøèŤ
ć÷ìĂéüĉ
ć÷ìĂéüĉ
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ
ĥ ǰñĎšïĥøĉǰñĎĀćø×ĂÜÿĀÖøèŤ
öĊÖćøëŠöĊÖććøëŠ
÷ìĂéüĉ
ÿĆ÷  ÿĆ÷ìĆýöĊîŤÖĕćøëŠ
÷ìĂéüĉ
ÿĆ÷ÖìĆÙîĔîÿĀÖøèŤ
ýÿîŤĆ÷ēìĆé÷ýîŤēé÷ üĉǰÿǰǰǰǰǰǰ
ðëċöĊÖÜćïčćøëŠ
ÙúćÖøìč
ïøĎšĔîüÜÝĞ
ćÖĆéǰēé÷×ćé 
ïøĎšĔîüÜÝĞ
ćÖĆéǰēé÷×ćé
ýîŤÜĕïčðëċÙúćÖøìč
ÜïčÙúćÖøìč
ÖÙîĔîÿĀÖøèŤ
ßŠĂÜìćÜêŠ
ćÜėǰĕð÷Ć
ÜïčÙúćÖø ÖćøøĆÖćøøĆ
ìĆýîŤĕìĆðëċ
ÖÙîĔîÿĀÖøèŤ
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ
ßŠĂÜìćÜêŠ
ćÜėǰĕð÷Ć
ÜïčÙúćÖø
ìčÖòść÷ǰøüöìĆĚÜÿöćßĉÖēé÷Öć
ĒøÜÖøąêč
šîĒúąñúĆ
î  ÖéĆî×ĂÜñĎšïøĉĀćø
ĒøÜÖøąêč
šîĒúąñúĆ
ÖéĆî ÖéĆñúĆ
Öòść÷ǰøüöìĆ
Öēé÷Öćø
ìčÖòśćìč÷ǰøüöìĆ
ĚÜÿöćßĉĚÜÿöćßĉ
Öēé÷Öćø
ÝćÖñĎÝćÖñĎ
šïøĉĀćøšïøĉĀćø 
ÖéĆî×ĂÜñĎ
ñúĆÖéĆñúĆî×ĂÜñĎ
šïøĉĀćøšïøĉĀćø 
R
R R 
R R 
øć÷Öćø 
øć÷Öćø
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øć÷Öćø 
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ Ħ ǰñĎšïøĉĀćø×ĂÜÿĀÖøèŤöĊÖćøðäĉïĆêĉìĊęÿąìšĂî
ëċÜÙŠćîĉ÷ö×ĂÜÿĀÖøèŤ 
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ ħ ǰñĎšïøĉĀćø×ĂÜÿĀÖøèŤđðŨîñĎšîĞćĔîÖćøÿøšćÜ
ïøø÷ćÖćýđóČęĂÿŠÜđÿøĉöĔĀšïÙč úćÖøĔîÿĀÖøèŤðäĉïêĆ êĉ ćö 
ÖãĀöć÷ǰ×šĂïĆÜÙĆïĒúąøąđïĊ÷ï×ĂÜÿĀÖøèŤ 

ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ Ĩ ǰñĎšïøĉĀćø×ĂÜÿĀÖøèŤđðŨîñĎšîĞćĔîÖćøÿøšćÜ
ïøø÷ćÖćýđóČęĂĔĀšđÖĉéÖćøðøĆïðøčÜñúÖćøéĞćđîĉîÜćî×ĂÜ
ÿĀÖøèŤ 

ÙĞćĂíĉïć÷ 
öĊĔßŠ 
ñĎïš øĉĀćøÙĞćîċÜëċÜÖćøðøąóùêĉ 
ðäĉïêĆ Ĕĉ ĀšÿĂéÙúšĂÜÖĆïÙŠćîĉ÷ö
ìĊęÖĞćĀîé 
R 
ñĎšïøĉĀćøÿîĆïÿîčîĔĀšöĊ
ÖĉÝÖøøöǰđßŠîǰÖćø÷Ö÷ŠĂÜǰ 
ßöđß÷ǰĒÖŠïčÙúćÖøìčÖòść÷ǰ 
øüöìĆĚÜÿöćßĉÖìĊęðäĉïĆêĉêćö
ÖãĀöć÷ǰ×šĂïĆÜÙĆïǰøąđïĊ÷ïǰ 
đßŠîǰÖćøßĞćøąđÜĉîÖĎêš ćöÖĞćĀîéǰ 
Öćøđ×šćøŠüöðøąßčö ǰǰìĞćĔĀšđÖĉé 
ÙüćöõćÙõĎöĉĔÝǰĒúąÖøąêčšî 
ĔĀšđÖĉéÖćøðäĉïĆêĉêćö 
R 
ñĎšïøĉĀćøöĊÙüćöÖøąêČĂøČĂøšî 
ĔîÖćøðäĉïĆêĉĀîšćìĊęǰÿîĔÝ
êĉéêćöÙüćöÖšćüĀîšćǰðŦâĀć 
ĒúąĂčðÿøøÙĔîÖćøéĞćđîĉîÜćî
đóČęĂĔĀšđÖĉéÖćøðøĆïðøčÜñúÖćø 
éĞćđîĉîÜćî×ĂÜÿĀÖøèŤ 
R 

ǰǰǰǰǰǰǰ×ǰÖćøÿČęĂÿćø×ĂÜñĎšïøĉĀćøÿĀÖøèŤǰ
ǰǰǰǰǰǰǰǰ Ģ ǰñĎšïøĉĀćøöĊïìïćìĂ÷ŠćÜÝøĉÜÝĆÜĔîÖćøÖøąêčšîĔĀš  ñĎšïøĉĀćøÿîĆïÿîčîĔĀšöĊ
đÖĉéÖćøÿČęĂÿćøÿĂÜìćÜøąĀüŠćÜñĎšïøĉĀćøǰđÝšćĀîšćìĊęÿĀÖøèŤǰ ßŠĂÜìćÜìĊęĀúćÖĀúć÷Ĕî 
ÖćøÿČęĂÿćø×šĂöĎúĒúąøĆïôŦÜ
ÿöćßĉÖǰĒúąñĎšöĊÿŠüîĕéšÿŠüîđÿĊ÷ĂČęî×ĂÜÿĀÖøèŤ 
ÙüćöÙĉéđĀĘî×ĂÜđÝšćĀîšćìĊę 
ÿöćßĉÖĒúąñĎöš ÿĊ üŠ îĕéšÿüŠ îđÿĊ÷
ĂČęî×ĂÜÿĀÖøèŤǰ đßŠîǰÖćø 
ðøąßčöÖúčŠöÿöćßĉÖǰÖćøĔßšÿČęĂ 
üĉì÷čǰĂĉîđêĂøŤđîĘêǰüĉéĉēĂ 
ÙĂîđôĂđøîàŤǰĄúĄ
 
R 
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ĕöŠöĊĕöŠĔßŠ 
ñĎšïøĉĀćøöĊóùêĉÖøøöìĊęĕöŠ 
ÿĂéÙúšĂÜĀøČĂ×ĆéĒ÷šÜÖĆï
ÙŠćîĉ÷öìĊęÖĞćĀîé 

R 

ÿĀÖøèŤĕöŠđÙ÷öĊÖĉÝÖøøöǰ
đßŠîǰÖćø÷Ö÷ŠĂÜǰßöđß÷ 
ĒÖŠïčÙúćÖøìčÖòść÷ǰøüöìĆÜ Ě
ÿöćßĉÖìĊðę äĉïêĆ ǰĉ êćöÖãĀöć÷ǰ
×šĂïĆÜÙĆïǰøąđïĊ÷ïǰ đßŠîǰÖćø 
ßĞćøąđÜĉîÖĎšêćöÖĞćĀîéǰÖćø 
đ×šćøŠüöðøąßčö ǰÿĀÖøèŤÝĆé
ÖĉÝÖøøöúĆÖþèąîĊđĚ ÞóćąÖúčö Š
đÝšćĀîšćìĊę ÙèąÖøøöÖćø 
R 
ñĎšïøĉĀćøĕöŠöĊïìïćìĔîåćîą 
ñĎšîĞćÿøšćÜïøø÷ćÖćýĔĀšđÖĉé
ÖćøðøĆïðøčÜñúÖćøéĞćđîĉîÜćî 
×ĂÜÿĀÖøèŤ 
R 
ñĎšïøĉĀćøĕöŠöĊóùêĉÖøøö 
ĔîÖćøÿŠÜđÿøĉöĒúąÖøąêčšî
ĔĀšđÖĉéÖćøÿČęĂÿćøÿĂÜìćÜ
ĔîÿĀÖøèŤ 

R 

ÙĞćĂíĉïć÷ 

øć÷Öćø 

öĊĔßŠ 
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰ ģ ǰñĎšïøĉĀćøöĊïìïćìĂ÷ŠćÜÝøĉÜÝĆÜĔîÖćøÿøšćÜ×üĆâ ñĎšïøĉĀćøöĊïìïćìĂ÷ŠćÜ 
ÖĞćúĆÜĔÝĒÖŠđÝšćĀîšćìĊęÿĀÖøèŤđóČęĂđÿøĉöÿøšćÜĔĀšđÖĉéñúÖćø ÝøĉÜÝĆÜĔîÖćøÿŠÜđÿøĉöÝĆéĔĀšöĊ
ÿüĆÿéĉÖćøǰǰÖćøüćÜøąïïÖćø
éĞćđîĉîÜćîìĊęéĊ 
ïøĉĀćøïčÙÙúǰÖćøÖĞćĀîé 
ÖĉÝÖøøöìĊęÿøšćÜ×üĆâǰÖĞćúĆÜĔÝǰ
ĒÖŠđÝšćĀîšćìĊęǰìĊęöĊñúéĊêŠĂÖćø 
ðäĉïĆêĉÜćî 
R 
ǰǰǰǰǰǰǰÙǰÖćøìïìüîđóČĂę ðøĆïðøčÜÖćøéĞćđîĉîÜćî 
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰ Ģ ǰñĎïš øĉĀćøöĊÖćøìïìüîñúÖćøéĞćđîĉîÜćî 
ñĎšïøĉĀćøöĊÖćøìïìüî 
đóČĂę ïøøúčđðŜćĀöć÷×ĂÜÿĀÖøèŤ 
ñúÖćøéĞćđîĉîÜćîǰēé÷Ĕßš 
ÖćøüĉđÙøćąĀŤ×Ăš öĎúìćÜÖćøđÜĉîǰ 
ÖćøđðøĊ÷ïđìĊ÷ïñúÖĆïĒñîǰĄúĄǰ 
ðøĆïðøčÜĒÖšĕ×đóČęĂéĞćđîĉîÖćøĔĀš 
ïøøúčđðŜćĀöć÷×ĂÜÿĀÖøèŤ 
R 
ĢģǰíøøöćõĉïćúĒúąÙüćöđĂČĚĂĂćìø 
êŠĂßčößîĒúąÿĆÜÙö
ǰǰǰǰǰÖíøøöćõĉïćú 
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ Ģ ǰǰÿĀÖøèŤÝĆéĔĀšöĊøąïïÖćøðÖðŜĂÜñú
ÿĀÖøèŤÙĞćîċÜëċÜÖćøïøĉĀćø
ðøąē÷ßîŤ×ĂÜÿöćßĉÖ 
ÝĆéÖćøĂ÷ŠćÜøĂïÙĂïĒúą 
øąöĆéøąüĆÜĒúąĕöŠìćĞ ĔĀšÿöćßĉÖ 
đÿĊ÷Āć÷ǰöĊĒñî
ÖćøïøĉĀćøÙüćöđÿĊę÷ÜǰđßŠîǰ
ÖćøÝĆéÿøøđÜĉîÿĞćøĂÜǰÖćø
ÝĆéÿøøđÜĉîìčîđóČęĂøĆÖþćøąéĆï
ĂĆêøćđÜĉîðŦîñúǰĄúĄ 
R 
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ĕöŠöĊĕöŠĔßŠ 
ñĎšïøĉĀćøĕöŠöĊïìïćìĂ÷ŠćÜ 
ÿĞćÙĆâĔîÖćøÿøšćÜ×üĆâÖĞćúĆÜ
ĔÝĒÖŠđÝšćĀîšćìĊęÿĀÖøèŤđóČęĂ
đÿøĉöÿøšćÜĔĀšđÖĉéñúÖćø
éĞćđîĉîÜćîìĊęéĊ 
R 
ñĎšïøĉĀćøĕöŠöĊÖćøĔßš×šĂöĎú 
ìćÜÖćøđÜĉîÖćøđðøĊ÷ïđìĊ÷ï 
ñúÖĆïĒñîđóČęĂìïìüîñúÖćø 
éĞćđîĉîÜćîđóČęĂïøøúč 
đðŜćĀöć÷×ĂÜÿĀÖøèŤ 
R 

ÿĀÖøèŤĕöŠöĊĒñîÖćøïøĉĀćø
ÙüćöđÿĊę÷Ü 

R 

øć÷Öćø 
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ ģ ǰÿĀÖøèŤÝĆéĔĀšöĊÖćøêøüÝÿĂïõć÷ĔîĒúą
õć÷îĂÖìĊęđðŨîĂĉÿøą 

ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ Ĥ ǰǰÿĀÖøèŤóøšĂöĔĀšöĊÖćøđðŗéđñ÷
×šĂöĎúÖćøéĞćđîĉîÜćî×ĂÜÿĀÖøèŤĒÖŠÿćíćøèą 

ÙĞćĂíĉïć÷ 
öĊĔßŠ 
ĕöŠöĊĕöŠĔßŠ 
ÿĀÖøèŤöĊñĎšêøüÝÿĂïÖĉÝÖćø ÿĀÖøèŤĕöŠĔĀšÙüćöÿĞćÙĆâêŠĂ
àċęÜìĊęðøąßčöĔĀâŠđúČĂÖêĆĚÜÝćÖ  ÖćøÝĆéĔĀšöĊñĎšêøüÝÿĂïõć÷Ĕî
ÿöćßĉÖĀøČĂïčÙÙúõć÷îĂÖǰ ēé÷ÖćøđúČĂÖêĆĚÜÝćÖìĊęðøąßčö 
öĊÙüćöđðŨîĂĉÿøąĔîÖćø
ĔĀâŠĀøČĂĕöŠĔĀšÙüćöÿĞćÙĆâêŠĂ
êøüÝÿĂïǰēé÷ðøćýÝćÖ
ÙĞćĒîąîĞćĒúą×šĂđÿîĂĒîą
ÖćøßĊĚîĞćĀøČĂÿĆęÜÖćøÝćÖ
×ĂÜñĎšêøüÝÿĂïÖĉÝÖćø 
ïčÙÙúĂČęîǰĒúąÿĀÖøèŤ
îĞćñúÖćøêøüÝÿĂïǰĀøČĂ
×šĂđÿîĂĒîą×ĂÜñĎšêøüÝÿĂï
öćðøĆïðøčÜĒÖšĕ× 
R 
R 
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ìĊę÷ĂöøĆ
ę÷ĂöøĆ
ï×ĂÜÿĆ
×ĂÜÿĆ
ÜÙöìĆ
ÜÙöìĆ
ĚÜÖć÷ǰüćÝćǰĔÝ
ĚÜÖć÷ǰüćÝćǰĔÝ
ǰǰǰ
ǰǰǰ
ǰǰǰ
ǰǰǰ
ǰǰǰ
ǰǰǰ
ǰǰǰ
ǰǰǰ
ǰǰǰ
ǰǰǰ
ǰǰǰ
ǰǰǰ
ǰ  ǰ ǰ
ǰ  ǰ ǰ
ǰ  ǰ ǰ
ǰ  ǰ ǰ
ǰ  ǰ ǰ
ǰ  ǰ ǰ
ǰ  ǰ ǰ
ǰ  ǰ ǰ
ǰ  ǰ ǰ

ÿŠüÿŠîìĊ
ęĔĀšęĔĀšđęĔ×ĊĀšđ÷×ĊđîÙĞ
Ăíĉ
ęöđêĉ
üÿŠîìĊ
üîìĊ
÷×ĊîÙĞ
÷ćîÙĞ
ćĂíĉ
ćïĂíĉïć÷đóĉ
ïć÷đóĉ
ć÷đóĉ
ęöđêĉ
ęööđêĉöö
ĢǰÖćøîĞ
ćĂÜÙŤ
ÖøÖøÖø
ĢǰÖćøîĞ
ĢǰÖćøîĞ
ćĂÜÙŤ
ćĂÜÙŤ
ǰ ǰ ǰĢĢǰÖćøîĞ
ćĂÜÙŤ
Öøēé÷ñĎ
šïšïøĉĀšïøĉĀćø×ĂÜÿĀÖøèŤ
ĢĢǰÖćøîĞ
ĢĢǰÖćøîĞ
ćĂÜÙŤ
ćĂÜÙŤ
Öøēé÷ñĎ
Öøēé÷ñĎ
øĉĀćø×ĂÜÿĀÖøèŤ
ćø×ĂÜÿĀÖøèŤ
ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ ĢǰĢǰĢǰ
ÙŠćÙŠîĉćÙŠîĉ÷ćö×ĂÜÿĀÖøèŤ
ǰÙČǰĂÙČǰĂÙČĂ
÷îĉö×ĂÜÿĀÖøèŤ
÷ö×ĂÜÿĀÖøèŤ
ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ ǰ ǰ ǰĶķ
Ķķ
Ķķ
ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ ģǰǰüĉ
ÿĆ÷ÿìĆĆ÷ÿìĆýĆ÷îŤìĆýîŤ×ýĂÜÿĀÖøèŤ
ǰÙČǰĂÙČǰĂÙČĂ
ģǰǰüĉ
ģǰǰüĉ
×îŤĂÜÿĀÖøèŤ
×ĂÜÿĀÖøèŤ
ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ ǰ ǰ ǰĶķ
Ķķ
Ķķ
ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ ĤǰĤǰĤǰ
ĔĀšĔĀšĂĔĀšĂíĉ Ăïíĉ ïíĉć÷ëċ
Ü ×ĆÜ Ě ×ĆîÜĚ ×ĆîêĂîǰ
üĉ íüĉĊ ÖíüĉĊ Öíćøĕéš
ööć×ĂÜüĉ
ÿĆÿ÷Ć ÿ÷ìĆĆ ÷ìĆýìĆýîŤýîŤĒîŤĒúąÙŠ
ć îĉć îĉć÷îĉ÷ö÷öö
ïć÷ëċ
ć÷ëċ
Ě îêĂîǰ
êĂîǰ
Ċ Öćøĕéš
ćøĕéš
öć×ĂÜüĉ
ć×ĂÜüĉ
ĒúąÙŠ
úąÙŠ
ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ ǰ ǰ ǰ×ĂÜÿĀÖøèŤ
ǰ øüöìĆ
ĚÜÖćøëŠ
ć÷ìĂéüĉ
ÿĆ÷ÿìĆĆ÷ÿìĆýĆ÷îŤìĆýîŤǰýĒúąÙŠ
ćîĉćîĉ÷ćö×ĂÜÿĀÖøèŤ
×ĂÜÿĀÖøèŤ
×ĂÜÿĀÖøèŤ
ǰ øüöìĆ
ǰ øüöìĆ
ĚÜÖćøëŠ
ĚÜÖćøëŠ
ć÷ìĂéüĉ
ć÷ìĂéüĉ
îŤǰ ĒúąÙŠ
ǰ ĒúąÙŠ
îĉ÷ö×ĂÜÿĀÖøèŤ
÷ö×ĂÜÿĀÖøèŤ
ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ ǰ ǰ ǰĕð÷Ć
ÜïčÜïčÙÜïčÙúćÖøÿĀÖøèŤ
ēé÷ñĎ
š ïš ïøĉšĀïøĉ Āćø×ĂÜÿĀÖøèŤ
ǰ ǰÙèąÖøøöÖćø
ĕð÷Ć
ĕð÷Ć
úćÖøÿĀÖøèŤ
ÙúćÖøÿĀÖøèŤ
ē é÷ñĎ
ē é÷ñĎ
øĉ Āćø×ĂÜÿĀÖøèŤ
ćø×ĂÜÿĀÖøèŤ
ǰÙèąÖøøöÖćø
ÙèąÖøøöÖćø
ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ ǰ ǰ ǰéĞćéĞđîĉ
šÝĆéšÝÖćøÿĀÖøèŤ
ćéĞđîĉ
ćîđîĉîÖćøñĎ
ÖćøñĎ
îÖćøñĎ
ĆéšÝÖćøÿĀÖøèŤ
ĆéÖćøÿĀÖøèŤ
ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ ǰ  ǰ ǰ 


ǰ  ǰ ǰĢģǰíøøöćõĉ
ïïćúĒúąđĂČ
ĚĂĂćìøêŠ
ĂßčĂßčöĂöîčßčîčöîčöĒúąÿĆ
ÜÙö 
Ģģǰ
Ģģǰíøøöćõĉ
íøøöćõĉ
ïćúĒúąđĂČ
ćúĒúąđĂČ
ĚĂĂćìøêŠ
ĚĂĂćìøêŠ
ĒúąÿĆ
öĒúąÿĆ
ÜÙö
ÜÙö
ǰ ǰ ǰǰ  ǰ ǰ ĢǰǰĔĀš
ĂíĉĂïíĉĂïć÷đóĉ
ęöđêĉ
ęÜìĊęÜìĊęÿęÜĀÖøèŤ
ĕéšĕðéšĕðäĉéšðäĉïäĉïĆêĉĔïĆêîđøČ
ęĂÜ ęĂÜęĂÜ
ĢǰǰĔĀš
ĢǰǰĔĀš
íĉïć÷đóĉ
ć÷đóĉ
ęöđêĉ
ęööđêĉĔîÿĉ
öĔîÿĉ
öĔîÿĉ
ìĊęÿĀÖøèŤ
ęÿĀÖøèŤ
ĉĔĆêîđøČ
ĉĔîđøČ
ǰ ǰ ǰǰ  ǰ ǰ ǰ  ǰ ǰÖǰíøøöćõĉ
ïïćú ïćúćú
Öǰíøøöćõĉ
Öǰíøøöćõĉ
ǰ ǰ ǰǰ  ǰ ǰ ǰ ǰ ǰǰ  ǰ ǰ 


ǰ ǰ ǰǰ  ǰ ǰ ǰ  ǰ ǰ×ǰÖćøðäĉ
ïïĆ êïĆĉêĆĉ êćöÖãĀöć÷ĒúąöĊ
Ý øĉÝ÷øĉÝ÷íøøöüĉ
íĊ ÖíĊ Öćøêĉ
ééêćöĒúą 
×ǰÖćøðäĉ
×ǰÖćøðäĉ
ĉ êćöÖãĀöć÷ĒúąöĊ
ćöÖãĀöć÷ĒúąöĊ
øĉ íøøöüĉ
÷ íøøöüĉ
íĊ Öćøêĉ
ćøêĉ
éêćöĒúą
êćöĒúą
ǰ ǰ ǰǰ  ǰ ǰ ǰ ǰ ǰǰ  ǰ ǰéĞćéĞđîĉ
Ăóùêĉ
ÖøøöìĊ
ęòśćęòòŚśćęòîòŚśćîÝøĉ
ćéĞđîĉ
ćîđîĉîÖćøêŠ
ÖćøêŠ
îÖćøêŠ
Ăóùêĉ
Ăóùêĉ
ÖøøöìĊ
ÖøøöìĊ
òŚÝøĉ
î÷Ýøĉíøøö 
÷íøøö
÷íøøö
ǰ ǰ ǰǰ  ǰ ǰ ǰ ǰ ǰǰ  ǰ ǰ 


ǰ ǰ ǰǰ  ǰ ǰ ǰ  ǰ ǰÙǰÙüćöđĂČ
ĚĂĂćìøêŠ
ĂßčĂößčĂßîĒúąÿĆ
ÜÙö 
ÙǰÙüćöđĂČ
ÙǰÙüćöđĂČ
ĚĂĂćìøêŠ
ĚĂĂćìøêŠ
ößčßîĒúąÿĆ
ößîĒúąÿĆ
ÜÙö
ÜÙö
ǰ ǰ ǰǰ  ǰ ǰ ǰ ǰ ǰǰ  ǰ ǰ 


÷ÖêĆ
üĂ÷Š
ĀøČĀøČĂĀøČĒîüìćÜðäĉ
ïïĆêïĆĉêìĉĆìêĊęēééđéŠ
îîđðŨîđðŨîđðŨîøĎðîøĎðíøøöǰ
ǰ  ǰ ǰ
÷ÖêĆ
÷ÖêĆ
üĂ÷Š
üćĂ÷ŠÜÖĉ
ćÜÖĉ
ćÝÜÖĉÖøøöēÙøÜÖćøǰ
ÝÖøøöēÙøÜÖćøǰ
ÝÖøøöēÙøÜÖćøǰ
ĂĒîüìćÜðäĉ
ĂĒîüìćÜðäĉ
ĉìĊęēééđéŠ
ĊęēééđéŠ
øĎðíøøöǰ
íøøöǰ
ǰ  ǰ ǰ ǰ  ǰ ǰĢǰêĆ
üĂ÷Š
ĢǰêĆ
ĢǰêĆ
üĂ÷Š
üćĂ÷ŠÜ ćÜćÜ
ǰ  ǰ ǰ ǰ  ǰ ǰ
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ć÷
ÙĞćĂíĉÙĞÙĞÙĞćïćĂíĉ
ÙĞĂíĉ
ć÷ćïĂíĉ
ïć÷
ć÷ 
ïć÷ÙĞćĂíĉïć÷
ÙĞćĂíĉïć÷öĊĔßŠöĊöĊöĊĔßŠĔßŠ
öööĊĔĊöĕöŠ
ĔßŠĔĔßŠßŠĔßŠ ßŠĕöŠöĊĕöŠĔßŠ
ĔßŠ öĊĔßŠĔßŠ öĊĔßŠ
ĕöŠöĕöŠĕöŠ
ĊĕöŠĕöŠĕöŠ
ßŠĊĕöŠĕöŠ
ĊĕöŠ
øć÷Öćø
öĊĔßŠ
ĕöŠöĊĕöŠĔßŠ
ĀöüéǰǰģǰǰÖćøüćÜĒñîÖú÷č
ìĩĦǰÙąĒîî
 
íŤìǰíŤĩĦǰÙąĒîî
ĀöüéǰǰģǰǰÖćøüćÜĒñîÖú÷č
ĀöüéǰǰģǰǰÖćøüćÜĒñîÖú÷č
ĀöüéǰǰģǰǰÖćøüćÜĒñîÖú÷č
ĀöüéǰǰģǰǰÖćøüćÜĒñîÖú÷č
ĀöüéǰǰģǰǰÖćøüćÜĒñîÖú÷č
ìíŤǰììĩĦǰÙąĒîî
íŤíŤǰǰ ĩĦǰÙąĒîî
ĩĦǰÙąĒîî
ǰ ìĩĦǰÙąĒîî
íŤǰ ĩĦǰÙąĒîî
ÙĞćĂíĉïć÷
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰđðŨ
îÖćøðøąđöĉ
îüŠîćüŠÝǰÿĀÖøèŤ
ćìĞćÝĆéìĞć
ĀöüéǰǰģǰǰÖćøüćÜĒñîÖú÷č
ìǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰđðŨ
íŤîǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰđðŨ
ǰ Öćøðøąđöĉ
ĩĦǰÙąĒîî
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰđðŨ
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰđðŨ
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰđðŨ
îîÖćøðøąđöĉ
Öćøðøąđöĉ
îÖćøðøąđöĉ
üŠćîîǰÿĀÖøèŤ
îÖćøðøąđöĉ
üŠüŠććǰÿĀÖøèŤ
ǰÿĀÖøèŤ
ćĆéǰÿĀÖøèŤ
îìĞüŠÝÝććĆéĆéǰÿĀÖøèŤ
ìĞìĞÝććĆéÝìĞĆéøć÷Öćø
öĊĔßŠ
ĕöŠöĊĕöŠĔßŠ
ììíŤÝĒíŤĆéúąĒñîðäĉ
ïĆêïĉÖĆêćø×ĂÜÿĀÖøèŤ
ĂÜĕøǰǰ
÷ŠĂć÷ŠÜĕøǰǰ
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰđðŨîĒñîÖú÷č
Öćøðøąđöĉ
üŠĒĒñîÖú÷č
ǰÿĀÖøèŤ
ĒñîÖú÷č
ĒñîÖú÷č
ìîíŤĒñîÖú÷č
ìćìúąĒñîðäĉ
íŤĒñîÖú÷č
íŤĒĒúąĒñîðäĉ
úąĒñîðäĉ
ìĒïìĞúąĒñîðäĉ
íŤĆêćĒĉÖïúąĒñîðäĉ
ïćø×ĂÜÿĀÖøèŤ
ĆêĆêĉÖĉÖćø×ĂÜÿĀÖøèŤ
ćø×ĂÜÿĀÖøèŤ
ĉÖïćø×ĂÜÿĀÖøèŤ
ĆêĉÖĂćø×ĂÜÿĀÖøèŤ
÷ŠćĂÜĕøǰǰ
Ă÷Š÷ŠććÜĕøǰǰ
ćÜĕøǰǰ
Ă÷ŠćÜĕøǰǰ
ĚÜîîðøąđöĉ
îććÖćøëŠ
ć÷ìĂéÖú÷č
ìíŤìĒíŤúąĒñîðäĉ
ĆêíŤïĉÖǰĆêćøĩĦǰÙąĒîî
ĒñîÖú÷čìíŤĒúąĒñîðäĉ
ïĚÜĆêĚÜðøąđöĉ
ĉÖøüöìĆ
ćø×ĂÜÿĀÖøèŤ
ĂÖćøëŠ
÷ŠĀöüéǰǰģǰǰÖćøüćÜĒñîÖú÷č
Üĕøǰǰ
ćø 
øüöìĆøüöìĆ
øüöìĆ
ĚÜðøąđöĉ
ðøąđöĉ
øüöìĆ
îÖćøëŠ
øüöìĆ
ĚÜÖćøëŠ
ðøąđöĉ
ÖćøëŠ
ćĚÜ÷ìĂéÖú÷č
ðøąđöĉ
î÷ìĂéÖú÷č
÷ìĂéÖú÷č
îćÖćøëŠ
ćì÷ìĂéÖú÷č
íŤĒćìúąĒñîðäĉ
ì÷ìĂéÖú÷č
íŤíŤĒĒúąĒñîðäĉ
úąĒñîðäĉ
ĒúąĒñîðäĉ
ïìĆêíŤĒĉÖïïúąĒñîðäĉ
ćøĆêĆêĉÖĉÖïìćøćø
ĉÖćøïĆêĉÖćø
ŠÖìïćøðäĉ
ïĆêïðøčĉǰĆêÖćøðøĆ
ïĉÖĒñîĔîÿõćóĒüéúš
ðøč
øüöìĆĚÜðøąđöĉîÖćøëŠ
ććøðäĉ
÷ìĂéÖú÷č
úąĒñîðäĉ
ïĉǰÖćøðøĆ
ćø
ĕðÿĎĕðÿĎ
ŠÖĕðÿĎ
ŠÖŠÖćøðäĉ
ćøðäĉ
ïĕðÿĎ
ĆêĕðÿĎ
ĉǰĕðÿĎ
ïÖćøðøĆ
ŠÖĆêíŤĆêĒćøðäĉ
ĉǰĉǰŠÖÖćøðøĆ
ÖćøðøĆ
ćøðäĉ
ïĉǰïÜÖćøðøĆ
ðøč
ĒñîĔîÿõćóĒüéúš
Ćêðøč
ÜĆêÜĒñîĔîÿõćóĒüéúš
ïðøčÜĒñîĔîÿõćóĒüéúš
ïÜĒñîĔîÿõćóĒüéúš
ðøčÜîĒñîĔîÿõćóĒüéúš
ĂöìĊĂĂę öìĊ
öìĊîĂüŠę ę öìĊ
öìĊę ę ĂöìĊÝę ĆéìĞć
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰđðŨ
Öćøðøąđöĉ
ćĂǰÿĀÖøèŤ
đðúĊ
ę÷îĒðúÜǰĒúąüĉ
ćøüĆ
ĕðÿĎŠÖćøðäĉïĆêĉǰÖćøðøĆ
ïðøč
ÜĒñîĔîÿõćóĒüéúš
ĂíéöìĊ
đðúĊđðúĊ
ę÷đðúĊ
îĒðúÜǰĒúąüĉ
ę÷ę÷îĒðúÜǰĒúąüĉ
îĒðúÜǰĒúąüĉ
đðúĊđðúĊ
ę÷îĒðúÜǰĒúąüĉ
ę÷íĊÖîĒðúÜǰĒúąüĉ
ćøüĆ
ííĊÖĊÖéćøüĆ
ćøüĆ
ñúÙüćöÖš
éĊÖíñúÙüćöÖš
ñúÙüćöÖš
ĊÖę ćøüĆ
íéĊÖñúÙüćöÖš
éćøüĆ
üĀîš
ćñúÙüćöÖš
üĀîš
üĀîš
ć ććüĀîš
ćć üĀîšćïććĆêüĀîš
ć
ĒñîÖú÷č
ìćñúÙüćöÖš
íŤĒéćúąĒñîðäĉ
ĉÖćø×ĂÜÿĀÖøèŤ
Ă÷ŠćÜĕøǰǰ
đðúĊę÷îĒðúÜǰĒúąüĉ
íģĢǰǰÖćøÝĆ
ĊÖćøüĆéñúÙüćöÖš
üĀîš
éìĞéìĞććìĒñîÖú÷č
ìíŤìíŤ ìîíŤÖćøëŠć÷ìĂéÖú÷čìíŤĒúąĒñîðäĉïĆêĉÖćø
ģĢǰǰÖćøÝĆ
ģĢǰǰÖćøÝĆ
éģĢǰǰÖćøÝĆ
ģĢǰǰÖćøÝĆ
ìĞćģĢǰǰÖćøÝĆ
ééĒñîÖú÷č
ìĞìĞćććĒñîÖú÷č
ĒñîÖú÷č
éćíŤĒñîÖú÷č
ìĞøüöìĆ
ììćíŤĒñîÖú÷č
íŤíŤ  ĚÜðøąđöĉ
ĕðÿĎ
Ö
Š
ćøðäĉ
ĂéöìĊìĞÖøąïüîÖćøÝĆ
éìĞéćìĞìĒñîÖú÷č
íŤìíŤ ìïíŤðøčÜĒñîĔîÿõćóĒüéúš
ÖøąïüîÖćøÝĆ
ćìĞĒñîÖú÷č
ÖøąïüîÖćøÝĆ
ģĢǰǰÖćøÝĆéìĞćÖǰǰÖøąïüîÖćøÝĆ
ĒñîÖú÷č
ìíŤÖǰǰÖøąïüîÖćøÝĆ
ÖǰǰÖøąïüîÖćøÝĆ
ÖǰǰÖøąïüîÖćøÝĆ
ÖǰǰÖøąïüîÖćøÝĆ
ÖǰǰÖøąïüîÖćøÝĆ
éìĞćééĒñîÖú÷č
ìĞìĞććĒñîÖú÷č
ĒñîÖú÷č
ćéíŤĒñîÖú÷č
ìĞììćíŤĒñîÖú÷č
íŤíŤ ïĆêìĉǰÖćøðøĆ
ÖøąïüîÖćøÝĆ
ÖøąïüîÖćøÝĆ
ÖøąïüîÖćøÝĆ
ÖøąïüîÖćøÝĆ
ćę éĒñîÖú÷č
éìĞìĞéćìĞćéĒñîÖú÷č
ĒñîÖú÷č
ćĒñîÖú÷č
ìíŤéììĞììíŤćíŤ íŤĒñîÖú÷č
ìÖøąïüîÖćøÝĆ
íŤ ÖøąïüîÖćøÝĆ
ìíŤ éÖøąïüîÖćøÝĆ
ÖøąïüîÖćøÝĆ
ÖøąïüîÖćøÝĆ
ìĞćééĒñî
éìĞìĞéìĞćìĞćĒñî
ćĒñî
ćĒñî
Ēñî 
Ēñî éìĞćĒñî
đðúĊ
÷
ę
îĒðúÜǰĒúąüĉ
í
Ö
Ċ
ćøüĆ
é
ñúÙüćöÖš
ć
üĀîš
ć
ŠüÿîøŠ
šöŠüĊÿîđÿĊ
ÿŠüÖŠü÷ÿîĕéš
Öìč÷÷ òśÖéćòśìĞ÷ććìč÷ĒñîÖú÷č
ǰðøąÖĂïéš
ü÷ñĎ
Öú÷č
ÖǰǰÖøąïüîÖćøÝĆĢ éǰǰÖćøöĊ
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ćîêćöĒñî
ćøöĂïĀöć÷êĆ
ćøöĂïĀöć÷êĆ
öêúĂéÝîüĉ
ĊÖíćøöĂïĀöć÷êĆ
üïčïčÙéÙüÙú êćöǰ
ïčÙúÙÙúǰéêćöǰǰ
öĂïĀöć÷êĆ
ÙÙÙúǰǰðøąđöĉ
öĂïĀöć÷êĆ
öĂïĀöć÷êĆ
üïčĉÜïčćîêćöĒñî
Ùúǰǰðøąđöĉ
üïïčćĆêÙđîĉĉÜÙúǰǰðøąđöĉ
î ĕöŠ
îĕöŠööĊÖĊÖĕöŠ
îÖĉÝî ÖøøöǰǰĒúą
ðäĉïĆêĉÖćø
öĊÖćøÖĞćĀîéøą÷ąđüúćǰ
ðøąđöĉ
îðøąđöĉ
ñúǰǰÖćøðäĉ
îíñúǰǰÖćøðäĉ
ïĆêĉÜééćî
ïéĆêêćöǰ
ðäĉ
ïĆêĉÖñúÖćøðäĉ
ćøēÙøÜÖćøõć÷Ĕêš
ĆêöćîêćöĒñî
ĉÖĊÖïćøēÙøÜÖćøõć÷Ĕêš
ííĊÖĊÖćøĔîÖćøêĉ
ćøĔîÖćøêĉ
ĊÖćøĔîÖćøêĉ
êćöǰ
êćöǰ
ǰ ĉÜǰćîǰ
ñúÖćøðäĉ
ïïĆêĆêĕöŠïĉÜĉÜćîêćöĒñî 
ñúÖćøðäĉ
ĆêĉÜćîêćöĒñîüêúĂéÝîüĉ
ćøöĂïĀöć÷êĆ
ïčêúĂéÝîüĉ
ÙÙúêúĂéÝîüĉ
öĂïĀöć÷êĆüïčÙÙúǰǰðøąđöĉ
î ðäĉ
êćöĒñîðäĉ
ĆêĉÖćøēÙøÜÖćø
ïïïĆêĆêĉÖĆêĉÜćøēÙøÜÖćø
Öú÷č
ĆĚÜÖú÷č
ÖŠïĂĆêêúĂéÝîüĉ
îǰøąĀüŠ
íŤìĆĚÜÖŠĂćîǰøąĀüŠ
ÜíĊÖćøĔîÖćøêĉ
ćÜ ðøąđöĉ
ðøąđöĉ
ðøąđöĉ
îîǰêćöĒñîðäĉ
ñúǰǰÖćøðäĉ
ñúǰǰÖćøðäĉ
îïñúǰǰÖćøðäĉ
ĉÜïćî ćî
ĆêĉÜćî
ðäĉ
ðäĉïïìĆêĆêíŤĉÖðäĉ
ĉÖìćøēÙøÜÖćøõć÷Ĕêš 
ćøēÙøÜÖćøõć÷Ĕêš
ĉÖìćøēÙøÜÖćøõć÷Ĕêš
éêćöǰ
ñúÖćøðäĉïĆêĉÜćîêćöĒñî
õć÷Ĕêš
Öõć÷Ĕêš
ú÷čìïíŤïĆêǰÖĆêĉÖú÷č
ǰ
ĒúąĀúĆ
ÜìÖćøéĞ
ćìđîĉĆĚÜÖŠÜîÖćøéĞ
ĉÖćøēÙøÜÖćø 
ïćøēÙøÜÖćø
ĆêìĉÖíŤćøēÙøÜÖćø
Öú÷č
ĆĚÜĆĚÜĒúąĀúĆ
ÖŠÖŠìĂĂðøąđöĉ
ććÜ ćÜđîĉîęĂćÜćîǰđóČ
Öú÷čììíŤíŤìÖú÷č
íŤîǰøąĀüŠ
îǰøąĀüŠ
ĂîÜćîǰđóČ
îǰøąĀüŠ
Ü ïêćöĒñîðäĉ
ñúǰǰÖćøðäĉ
ĆêêćöĒñîðäĉ
ĉÜęĂćîêćöĒñîðäĉ
ðäĉïĆêĉÖćøēÙøÜÖćøõć÷Ĕêš
êøüÝÿĂïÙüćöÖš
êøüÝÿĂïÙüćöÖš
ćęĂõć÷Ĕêš
ǰõć÷Ĕêš
õć÷Ĕêš
ÖÖú÷čú÷čìÖìíŤú÷číŤǰ  ǰìíŤǰ
ĒúąĀúĆ
ÜÜÖćøéĞ
ćÜćđîĉ
ĒúąĀúĆ
ÖćøéĞ
ÖćøéĞ
đîĉćîüĀîš
îÜćîǰđóČ
ÜćîǰđóČ
ćđîĉćîïǰÜćîǰđóČ
ęĂćøēÙøÜÖćø
êćöĒñîðäĉ
ĆêćęĂ ĉÖüĀîš
Öú÷čìíŤìĆĚÜÖŠĂîǰøąĀüŠ
ćÜ ĒúąĀúĆ
ñúÖćøéĞ
ćđîĉ
ñúÖćøéĞ
îõć÷Ĕêš
ÜćîǰĀøČ
đîĉÖüĀîš
ĒÖš
ććüĀîš
êøüÝÿĂïÙüćöÖš
ú÷čîĂćÜćîǰĀøČ
ìććǰüĀîš
íŤǰĕǰ× ćǰĂĒÖšĕ×
ĒúąĀúĆÜÖćøéĞćđîĉîêøüÝÿĂïÙüćöÖš
ÜćîǰđóČ
ęĂêøüÝÿĂïÙüćöÖš
ðŦñúÖćøéĞ
âćĀćĔîÖćøéĞ
ććđîĉîÜćî
ñúÖćøéĞ
ććđîĉðŦđîĉâîîĀćĔîÖćøéĞ
ÜćîǰĀøČ
ĂĂĒÖšćĒÖšđîĉĕ× ĕîĂ×Üćî
ÜćîǰĀøČ
ÜćîǰĀøČ
ĒÖšĕ×
êøüÝÿĂïÙüćöÖšćüĀîš
ǰ ñúÖćøéĞ
ÜĂĒñîÜćî
ðøĆ
ïîðøčîÜćî 
ðŦĀøČðŦâĂâĂĀćĔîÖćøéĞ
ććđîĉđîĉ
ĀćĔîÖćøéĞ
Üćî
ćÜđîĉĒñîÜćî
îÜćî
ñúÖćøéĞćđîĉîÜćîǰĀøČ
ĒÖšðøĆ
ĕ×ðŦïâðøčĀøČĀćĔîÖćøéĞ
ēÙøÜÖćøǰĕéš
ÖŠĒñîÜćî
Öćøðøąđöĉ
ĒÖŠǰÖćøðøąđöĉ
î
î
ÜĒÜĒñîÜćî 
ĀøČĂĂðøĆðøĆïĀøČïðøčðøč
ĂēÙøÜÖćøǰĕéš
ðøĆ
ïǰðøč
ÜĒñîÜćî
ðŦâĀćĔîÖćøéĞćđîĉîĀøČ
Üćî
ðøąÿĉ
ìēÙøÜÖćøǰĕéš
íĉõðøąÿĉ
ćóǰ
ìÖćøðøąđöĉ
íĉõĒǰćóǰ
ìčĂćìĉ
îî ǰîǰêšîìčîîǰ
ēÙøÜÖćøǰĕéš
ĒĒÖŠÖŠǰĂćìĉ
ēÙøÜÖćøǰĕéš
ǰÖćøðøąđöĉ
ÖŠêšǰîÖćøðøąđöĉ
ĀøČĂðøĆïðøčÜĒñîÜćî
ÙŠðøąÿĉ
ćĔßšÝìŠćìîðøąÿĉ
ęúćóǰ
ćéúÜĀøČ
ĔßšìíĉĂćìĉ
ÝõĂćìĉ
Šććóǰ
÷ìĊǰĂêšęúǰ÷Ăé
ðøąÿĉ
íĉ÷ìĊ
îéúÜĀøČ
íĉõõÙŠćóǰ
êšĂćìĉ
îìčìčîǰîêšǰ ǰîĂìč÷Ăé
îǰ
ēÙøÜÖćøǰĕéšĒÖŠǰÖćøðøąđöĉ
ęö÷ìĊ
đîČ
Ěî÷Ăé
đîČęĂĂÜÝćÖöĊ
ęúĚîęúÝéúÜĀøČ
Ă×ċĂ÷Ăé 
ćĔßš×ċ×ć÷ìĊ
éúÜĀøČ
Šć÷ìĊęđĂóĉÜÝćÖöĊ
ęúöéúÜĀøČ
÷Ăé
ðøąÿĉìíĉõćóǰ ĂćìĉÙŠ×ć÷ìĊ
ǰÙŠêšććîĔßšĔßšìčÝîęđÝŠćóĉǰÙŠŠć÷ìĊ
ÖøąïüîÖćøìĞ
ćÜćîìĊęöĊ
óĉęöęö×ċÖøąïüîÖćøìĞ
×ċĚîĚîęđđîČóĉđîČćęöĂÜćîìĊ
ęĂ×ċÜÝćÖöĊ 
ÜÝćÖöĊ
ĚîđîČęöĂĊ ÜÝćÖöĊ
ÙŠćĔßšÝŠć÷ìĊęúéúÜĀøČ×ć÷ìĊ
Ă×ć÷ìĊ
÷Ăéęđóĉęđ×ć÷ìĊ
ðøąÿĉ
ìÖøąïüîÖćøìĞ
íĉõðøąÿĉ
ćóǰđðŨ
ìÜćîìĊ
îíĉõêšćóǰđðŨ
îćęöÜćîìĊ
ÖøąïüîÖćøìĞ
ććÜćîìĊ
ÖøąïüîÖćøìĞ
ęöǰĊ  Ċ îêšęöîĊ ǰ
×ć÷ìĊęđóĉęö×ċĚîđîČęĂÜÝćÖöĊ
Öćøðøąđöĉ
ðøąÿĉ
úǰǰîǰđßŠêšîìíĉǰǰñúǰ đßŠîǰ
ðøąÿĉ
íĉíĉõõîÖćøðøąđöĉ
ćóǰđðŨ
ðøąÿĉ
ćóǰđðŨ
ìíĉõîìćóǰđðŨ
îêšíĉêšîñîðøąÿĉ
ÖøąïüîÖćøìĞćÜćîìĊ
ęöĊ ììðøąÿĉ
ÖćøöĊ
îøŠîÖćøöĊ
öēĂÖćÿĔîÖćø
ÿîŠüììîøŠ
íĉíĉññüúǰöēĂÖćÿĔîÖćø
îüðøąÿĉ
ðøąÿĉ
ðøąÿĉ
úǰìđßŠíĉđßŠîñîúǰǰ ǰ đßŠîǰ
ðøąÿĉìíĉõćóǰđðŨîêšÖćøðøąđöĉ
îÖćøðøąđöĉ
ǰ ÿŠüÖćøðøąđöĉ
đ×šñÖćøöĊ
ĂïøĉöĎüÖúöēĂÖćÿĔîÖćø
ćø×š
×Šćüÿćø
ĂöĎú×Šćüÿćø
üćüöēĂÖćÿĔîÖćø
ÿëċöēĂÖćÿĔîÖćø
ŠüÜîøŠ
ÖćøðøąđöĉîðøąÿĉìíĉÖćøöĊ
úǰćëċđßŠÜÿïøĉ
îÿŠüÖćøöĊ
ǰŠüîøŠÖîøŠđ×šćø×š
ǰÙüćöóċ
óĂĔÝ
óĂĔÝ
đ×š×ĂÜÿöćßĉ
ćø×š
đ×šććëċëċÜÜïøĉïøĉ
đ×šÖćÖ×ĂÜÿöćßĉ
ëċćø×š
ÜïøĉĂÖĂöĎćø×š
öĎúÖúÜ×ŠǰÙüćöóċ
×ŠćĂćüÿćø
öĎüÿćø
ú×ŠćÜüÿćø
ÖćøöĊÿŠüîøŠüöēĂÖćÿĔîÖćø
ĔîÖćøøĆ
ïïøĉ
ÖćøÙüćöøĎ
ïøĉ
ÖćøÙüćöøĎ
šǰ ÜóĂĔÝšǰ
ÖĔîÖćøøĆ
ÜÜóĂĔÝ
ÖǰÙüćöóċ
ǰÙüćöóċ
ÖïǰÙüćöóċ
óĂĔÝ
đ×šćëċÜïøĉÖćø×šĂöĎú×ĂÜÿöćßĉ
×Š×ĂÜÿöćßĉ
ćüÿćø×ĂÜÿöćßĉ
ðøąÿïÖćøèŤ
ðøąÿïÖćøèŤ
Ċęĕïøĉ
éšøÖĆïćøÙüćöøĎ
ǰĄúĄ
ìšǰ  šǰĊęĕéšøǰ ĆïšǰǰĄúĄ ǰ
ïïïøĉ
ïøĉÖÖìćøÙüćöøĎ
ïćøÙüćöøĎ
×ĂÜÿöćßĉÖǰÙüćöóċĔîÖćøøĆ
ÜĔîÖćøøĆ
óĂĔÝ ĔîÖćøøĆ
ĀøČðøąÿïÖćøèŤ
ĂšǰÖćøðøąđöĉ
ĀøČĂìÖćøðøąđöĉ
ðøąÿïÖćøèŤ
ǰǰĄúĄ
ðøąÿïÖćøèŤ
ìĊęĕîéšĊęĕñúÖøąìïǰ
éšøøĆïĆïìǰĄúĄ
ǰĄúĄ
ĊęĕéšøîĆïñúÖøąìïǰ
ǰ éĎ ǰ éĎ
ĔîÖćøøĆïïøĉÖćøÙüćöøĎ
óÖćøðøąđöĉ
íŤǰĀøČĂñúúĆ
óîíŤîñúÖøąìïǰ
ĂĂÖćøðøąđöĉ
éĎ éĎ éĎ
ĀøČ
Öćøðøąđöĉ
ñúÖøąìïǰ
îñúÖøąìïǰ
ðøąÿïÖćøèŤìĊęĕéšøĀøČ
ĆïñúúĆ
ǰĄúĄ
ñúúĆ

  éĎ óíŤ
ñúúĆóóíŤíŤñúúĆ
ĀøČĂÖćøðøąđöĉîñúÖøąìïǰ
R R
R R
ñúúĆóíŤ
R 
RR
R 
RR
R
R
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øć÷Öćø 
Ħ ǰǰöĊÖćøìïìüîǰǰðøĆïðøčÜǰǰĒñîðäĉïĆêĉÖćø 

ÙĞćĂíĉïć÷ 
öĊĔßŠ 
ĒñîÖú÷čìíŤ×ĂÜÿĀÖøèŤ
ÝĆéìĞćêćöÖøąïüîÖćøìĊę 
ÙĞćîċÜëċÜñúÖøąìïĒúąÖćø 
đðúĊę÷îĒðúÜ×ĂÜÿõćó
ĒüéúšĂöìĆĚÜõć÷îĂÖĒúą 
õć÷ĔîǰÝċÜêšĂÜöĊÖćøêĉéêćöǰ 
ìïìüîĒúąðøĆïðøčÜǰ 
ĔĀšÿĂéÙúšĂÜÖĆïÿëćîÖćøèŤ
ĔîĒêŠúąßŠüÜđüúćĂ÷ĎŠđÿöĂǰ
ÖćøðøąßčöðøąÝĞćđéČĂî 
×ĂÜÙèąÖøøöÖćøéĞćđîĉîÖćø 
ÙüøöĊüćøąĔîÖćøìïìüîǰǰ 
ðøĆïðøčÜǰǰĒñîðäĉïĆêĉÖćø 
ēÙøÜÖćøõć÷ĔêšÖú÷čìíŤǰ 
R 

×ǰÖćøÙćéÖćøèŤñúÖćøéĞćđîĉîÜćîêćöĒñîÖú÷čìíŤĒúą 
ĒñîðäĉïĆêĉÖćø 
Ģ ǰöĊÖćøÖĞćĀîéđðŜćĀöć÷ñúÖćøéĞćđîĉîÜćîêćöÖøĂï  öĊÖćøÖĞćĀîéđðŜćĀöć÷ñúÖćø 
éĞćđîĉîÜćîĒñîðäĉïĆêĉÖćø 
øą÷ąđüúć×ĂÜĒñîêćöêĆüßĊĚüĆéìĊęÖĞćĀîé 
ēÙøÜÖćøõć÷ĔêšÖú÷čìíŤ 
êćöÖøĂïøą÷ąđüúć×ĂÜĒñîǰ 
đßŠîǰÖĞćĀîéĔîøĎððøĉöćèǰ 
ÙčèõćóǰÙŠćĔßšÝŠć÷ǰđüúć 
R 
ģ ǰöĊÖćøđðøĊ÷ïđìĊ÷ïñúÖćøéĞćđîĉîÜćî×ĂÜÿĀÖøèŤÖĆï ÖøąïüîÖćøêĉéêćöĒúą 
ÿĀÖøèŤĂČęîìĊęöĊÖćøéĞćđîĉîÜćîĔîøąéĆïìĊęđìĊ÷ïđÙĊ÷ÜÖĆîĕéš  ðøąđöĉîñú×ĂÜÿĀÖøèŤöĊÖćø
đðøĊ÷ïđìĊ÷ïñúÖćøéĞćđîĉîÜćî 
×ĂÜÿĀÖøèŤÖĆïÿĀÖøèŤĂČęî
ìĊęöĊÖćøéĞćđîĉîÜćîĔîøąéĆï 
ìĊęđìĊ÷ïđÙĊ÷ÜÖĆîĕéš 
ǰǰÿĀÖøèŤðøąđõìđéĊ÷üÖĆî
ǰǰÿĀÖøèŤ×îćéđéĊ÷üÖĆî
ǰǰÿĀÖøèŤìĊęĂ÷ĎŠĔîóČĚîìĊęìĊęöĊ
ðŦÝÝĆ÷ĒüéúšĂöÙúšć÷ÙúċÜÖĆî 
R 
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ĕöŠöĊĕöŠĔßŠ 
ĒñîÖú÷čìíŤđöČęĂĕéšøĆïÖćø 
ĂîčöĆêĉĒúšüǰĒöšÝąöĊÖćøÝĆéìĞć 
ĒñîðäĉïĆêĉÖćøǰĔî×ĆĚîêĂî 
ÖćøîĞćĒñîĕðÿĎŠÖćøðäĉïĆêĉ
ĕöŠöĊÖćøìïìüîǰðøĆïðøčÜǰ 
ĔĀšÿĂéÙúšĂÜÖĆïÿëćîÖćøèŤ
ĔîĒêŠúąßŠüÜđüúć 

R 
ĕöŠöĊÖćøÖĞćĀîéđðŜćĀöć÷ñú 
ÖćøéĞćđîĉîÜćîĒñîðäĉïĆêĉ 
ÖćøēÙøÜÖćøõć÷ĔêšÖú÷čìíŤǰ 
êćöÖøĂïøą÷ąđüúć×ĂÜĒñî 
R 
ĕöŠöĊÖćøđðøĊ÷ïđìĊ÷ïñúÖćø 
éĞćđîĉîÜćî×ĂÜÿĀÖøèŤÖĆï
ÿĀÖøèŤĂČęîìĊęöĊÖćøéĞćđîĉîÜćî
ĔîøąéĆïìĊęđìĊ÷ïđÙĊ÷ÜÖĆîĕéš 

R 

ǰ
ǰ
ǰ
ǰ
ǰ
ǰ
ǰ
ǰ
ǰ
ǰ

ÿŠüîìĊęĔĀšđ×Ċ÷îÙĞćĂíĉïć÷đóĉęöđêĉö
ģǰ ÖćøüćÜĒñîÖú÷čìíŤ
ǰ ģĢǰ ÖćøÝĆéìĞćĒñîÖú÷čìíŤ
ǰ ǰ Öǰ ÖøąïüîÖćøÝĆéìĞćĒñîÖú÷čìíŤ
ǰ ǰ ǰ ĢǰĔĀšĂíĉïć÷×ĆĚîêĂîÖćøÝĆéìĞćĒñîÖú÷čìíŤ×ĂÜÿĀÖøèŤ
ǰ ǰ ǰ ǰ 
ǰ ǰ ǰ ǰ 
ǰ ÷ÖêĆüĂ÷ŠćÜÖĉÝÖøøöēÙøÜÖćøǰ ĀøČĂĒîüìćÜðäĉïĆêĉìĊęēééđéŠîđðŨîøĎðíøøöǰǰ
ǰ ĢǰêĆüĂ÷ŠćÜ
ǰ 
ǰ 
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ÙĞćĂíĉïć÷ 

øć÷Öćø 

öĊĔßŠ 

ĀöüéǰǰĤǰǰÖćøöčÜŠ đîšîñĎĔš ßšïøĉÖćøǰ ĩĦǰÙąĒîî
 
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰđðŨîÖćøðøąđöĉîÖøąïüîÖćøìĊÿę ĀÖøèŤĔßš
ĔîÖćøéĞćđîĉîÖćøǰǰđóČĂę øĎÙš üćöêšĂÜÖćø×ĂÜñĎĔš ßšïøĉÖćøĔî 
ðŦÝÝčïîĆ ǰĒúąĂîćÙêǰǰđóČĂę îĞćđÿîĂÿĉîÙšćĒúąïøĉÖćøìĊę
đĀöćąÿöǰìĞćÙüćöđ×šćĔÝÙüćöêšĂÜÖćøĒúąÙüćöÙćéĀüĆÜ
ĔĀöŠǰėǰ×ĂÜñĎĔš ßšïøĉÖćøǰêĉéêćöÖćøđðúĊ÷ę îĒðúÜ×ĂÜêúćé 
ĒúąóĆçîćüĉíÖĊ ćøéĞćđîĉîíčøÖĉÝǰÖćøÿøšćÜÙüćöÿĆöóĆîíŤÖïĆ ñĎš
ĔßšïøĉÖćøǰǰđóČĂę øĆÖþćêúćéđéĉöĒúąÿøšćÜēĂÖćÿĔîêúćéĔĀöŠ 
ĤĢǰǰ×šĂöĎúđÖĊę÷üÖĆïñĎšĔßšïøĉÖćø 
ǰǰǰǰ Ģ ǰÖćøÿĞćøüÝ×šĂöĎúóČĚîåćîĒúąÙüćöêšĂÜÖćø×ĂÜñĎš ÿĀÖøèŤöĊÖćøÿĞćøüÝ×šĂöĎú
ĔßšïøĉÖćø 
óČĚîåćîǰĒúąÙüćöêšĂÜÖćø 
ĔîÖćøĔßšÿĉîÙšćĒúąïøĉÖćø
×ĂÜÿöćßĉÖÿĀÖøèŤǰǰúĎÖÙšć 
ìĆęüĕðǰǰđóČęĂĔßšðøąē÷ßîŤĔî 
ÖćøüćÜĒñîĒúąóĆçîćíčøÖĉÝ 
àċęÜĂćÝìĞćĕéšēé÷üĉíĊÖćøêŠćÜėǰ 
đßŠîǰĒïïÿĞćøüÝǰÖćøÿĆöõćþèŤǰ 
ÖćøđòŜćÿĆÜđÖêǰĄúĄ 
R 
ǰǰǰǰǰǰǰ ģ ǰÖćøĒïŠÜÿŠüîêúćé 
ÿĀÖøèŤĔßš×šĂöĎúêŠćÜǰėǰđßŠîǰ
óùêĉÖøøöñĎïš øĉēõÙǰ ðøąē÷ßîŤ 
ìĊęêšĂÜÖćøĕéšøĆïÝćÖÿĉîÙšć
ïøĉÖćøǰøąéĆïøć÷ĕéšǰĂĆêøć 
ÖćøĔßšñúĉêõĆèæŤǰÙüćöõĆÖéĊ 
êŠĂñúĉêõĆèæŤǰĄúĄ ǰÿõćó
ìćÜðøąßćÖøýćÿêøŤǰ Ăć÷čǰ
đóýǰøć÷ĕéšǰÖćøýċÖþćǰ
ýćÿîćǰĄúĄ ǰöćüĉđÙøćąĀŤ
ðøąÖĂïÖćøĒïŠÜêúćéøüö 
ĂĂÖđðŨîÿŠüîêúćéĀúć÷ÿŠüî
ÿĞćĀøĆïñúĉêõĆèæŤ×ĂÜÿĀÖøèŤ
ĕéšĂ÷ŠćÜđĀöćąÿö 
R 
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ĕöŠöĊĕöŠĔßŠ 

ÿĀÖøèŤĕöŠöĊÖćøÿĞćøüÝ×šĂöĎú
óČĚîåćîǰĒúąÙüćöêšĂÜÖćø 
ĔîÖćøĔßšÿĉîÙšćĒúąïøĉÖćø
×ĂÜÿöćßĉÖÿĀÖøèŤǰǰúĎÖÙšć 
ìĆęüĕðǰǰđóČęĂĔßšðøąē÷ßîŤĔî 
ÖćøüćÜĒñîĒúąóĆçîćíčøÖĉÝ 

R 
ÿĀÖøèŤĕöŠĕéšÙĞćîċÜëċÜÖćø
Ĕßš×šĂöĎúêŠćÜėǰìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜ 
öćüĉđÙøćąĀŤðøąÖĂïÖćø 
ĒïŠÜÿŠüîêúćéÿĞćĀøĆï
ñúĉêõĆèæŤêŠćÜǰėǰ×ĂÜ 
ÿĀÖøèŤ 

R 

ÙĞćĂíĉïć÷ 

øć÷Öćø 
ǰǰǰǰǰǰǰ Ĥ ǰÖćøÖĞćĀîéêúćéđðŜćĀöć÷ 

ǰǰǰǰǰǰǰ ĥ ǰÖćøêĉéêćöÖćøđðúĊę÷îĒðúÜ×šĂöĎúóČĚîåćîĒúą 
ÙüćöêšĂÜÖćø×ĂÜñĎšĔßšïøĉÖćø 

ǰǰǰǰǰǰ Ħ ǰÖćøÖĞćĀîéÖú÷čìíŤÖćøêúćé 

ǰǰǰǰǰǰǰ ħ ǰĒîüìćÜÖćøĒÿüÜĀćêúćéĔĀöŠ 

ĤģǰǰÙüćöÿĆöóĆîíŤĒúąÙüćöóċÜóĂĔÝ×ĂÜ
ñĎšĔßšïøĉÖćø 
ǰǰǰǰǰÖǰÖćøÿøšćÜÙüćöÿĆöóĆîíŤ
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰ Ģ ǰÖĉÝÖøøöüĉíĊÖćøÿøšćÜÙüćöÿĆöóĆîíŤđóČęĂøĆÖþć 
êúćé 
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öĊĔßŠ 
ÿĀÖøèŤîćĞ ×šĂöĎúÝćÖÖćøĒïŠÜ
ÿŠüîêúćéöćÖĞćĀîéđðŜćĀöć÷ǰ
ÖúčöŠ úĎÖÙšć ǰĔîÖćøĔĀšïøĉÖćø 
R 
ÿĀÖøèŤöĊÖćøêĉéêćö×šĂöĎú
óČĚîåćîĒúąÙüćöêšĂÜÖćø 
ÿĉîÙšć×ĂÜÿöćßĉÖĔĀšǰđðŨî
ðŦÝÝčïĆîǰēé÷éĞćđîĉîÖćø 
Ă÷ŠćÜêŠĂđîČęĂÜ 
R 
ÿĀÖøèŤöĊÖćøÖĞćĀîé
Öú÷čìíŤìćÜÖćøêúćéĂ÷ŠćÜ 
ÿøšćÜÿøøÙŤÿĂéÙúšĂÜÖĆï
êúćéđðŜćĀöć÷ĒúąöĊÖćøîĞć 
ĕððäĉïĆêĉ 
R 
ÿĀÖøèŤöĊĒñîĔîÖćø
×÷ć÷åćîúĎÖÙšćĒêŠúą 
ñúĉêõĆèæŤïøĉÖćøǰéšü÷ 
üĉíĊÖćøðøąßćÿĆöóĆîíŤÝĎÜĔÝ
ÿöćßĉÖǰ ìĊę÷ĆÜĕöŠöĊÿŠüîøŠüö ǰ
ÖćøéċÜéĎéúĎÖÙšćĔĀöŠǰ 
ÿöćßĉÖĔĀöŠ
 
R 

ĕöŠöĊĕöŠĔßŠ 
ÿĀÖøèŤĕöŠöĊÖćøÖĞćĀîé
êúćéđðŜćĀöć÷ĔîÖćø 
ÝĞćĀîŠć÷ÿĉîÙšćĒúąĔĀšïøĉÖćø 
R 
ÿĀÖøèŤĕöŠöĊÖćøêĉéêćö
×šĂöĎúóČĚîåćîĒúąÙüćö 
êšĂÜÖćøÿĉîÙšć×ĂÜÿöćßĉÖ
ĔĀšđðŨîðŦÝÝčïĆîǰĀøČĂĂćÝ 
éĞćđîĉîÖćøïšćÜđðŨîÙøĆĚÜÙøćü 
R 
ÿĀÖøèŤĕöŠöĊÖćøÖĞćĀîé
Öú÷čìíŤìćÜÖćøêúćéēé÷ 
đÞóćąǰöĊÖćøîĞćđÿîĂ
ñúĉêõĆèæŤïøĉÖćøêŠćÜǰė 
ĔîúĆÖþèąÖćøìĞćÜćîðøąÝĞć 
R 
ÿĀÖøèŤĕöŠöĊĒîüìćÜÖćø
ĒÿüÜĀćêúćéĔĀöŠÿĞćĀøĆï
ñúĉêõĆèæŤĒúąïøĉÖćøìĊę 
ÿĀÖøèŤöĂĊ ÷ĎĔŠ îĒêŠúąßŠüÜđüúć 

ÿĀÖøèŤöĊîē÷ïć÷Ēúą
üĉíðĊ äĉïêĆ ìĉ ßęĊ éĆ đÝîĔîÖćøÿøšćÜ
ÙüćöÿĆöóĆîíŤÖĆïúĎÖÙšćǰöĊÖćø
ÝĆéÖĉÝÖøøöǰǰüĉíĊÖćøìĊęÿøšćÜ
ÙüćöõĆÖéĊÖĆïÿĀÖøèŤìĞćĔĀš
ñĎĔš ßšÿîĉ ÙšćĒúąïøĉÖćøÖúĆïöć
ĔßšïøĉÖćøÖĆïÿĀÖøèŤǰĂćìĉǰ
ÖćøĔĀšÙĎðĂÜßĉÜēßÙǰǰúéøćÙćǰǰ 
ĀøČĂúééĂÖđïĊĚ÷đÜĉîÖĎšǰđðŨîêšî 
R 

ÿĀÖøèŤĕöŠöĊÖĉÝÖøøöüĉíĊ
ÖćøÿøšćÜÙüćöÿĆöóĆîíŤÖĆï
ÿöćßĉÖđóČęĂøĆÖþćåćîúĎÖÙšć 
Ēúąêúćé 

R 

R 

øć÷Öćø 
ǰǰǰǰǰǰǰ ģ ǰÖćøøĆï×šĂøšĂÜđøĊ÷îĒúą 
×šĂđÿîĂĒîąÝćÖñĎšĔßšïøĉÖćø 

ǰǰǰǰǰǰǰ Ĥ ǰÖćøÝĆéÖćøêŠĂ×šĂøšĂÜđøĊ÷îĒúą 
×šĂđÿîĂĒîą 

ǰǰǰ×ǰÖćøðøąđöĉîÙüćöóċÜóĂĔÝ 
ǰǰǰǰǰǰǰ Ģ ǰÖćøðøąđöĉîÙüćöóċÜóĂĔÝ×ĂÜñĎšĔßšïøĉÖćø 

ǰǰǰǰǰǰ ģ ǰÖćøĔßš×šĂöĎúÿćøÿîđìýìĆĚÜõć÷ĔîĒúąõć÷îĂÖ
ĂÜÙŤÖøđóČęĂÿøšćÜÙüćöóċÜóĂĔÝĔĀšñĎšĔßšïøĉÖćø 

ÙĞćĂíĉïć÷ 
öĊĔßŠ 
ÿĀÖøèŤÝĆéĔĀšöĊßŠĂÜìćÜøĆï
×šĂøšĂÜđøĊ÷îĒúą×šĂđÿîĂĒîąǰǰ
ìĆĚÜìĊęđðŨîÖćøÿČĂę ÿćøìćÜđéĊ÷ü 
ĒúąÿĂÜìćÜǰǰđßŠîǰǰêĎšøĆïÙüćö
ÙĉéđĀĘîǰĂĉîđêĂøŤđîĘêǰĄúĄ 
R 
ÿĀÖøèŤĕéšîĞć×šĂøšĂÜđøĊ÷î
ĀøČĂ×šĂđÿîĂĒîą×ĂÜñĎšĔßš
ïøĉÖćøöćðøĆïðøčÜÖĉÝÖøøöìĊę 
ÿĂéÙúšĂÜÖĆïÙüćöêšĂÜÖćø
×ĂÜñĎšøĆïïøĉÖćø 
R 

ĕöŠöĊĕöŠĔßŠ 
ÿĀÖøèŤĕöŠöĊßŠĂÜìćÜÿĞćĀøĆï
ÿöćßĉÖĔîÖćøøšĂÜđøĊ÷îĒúą 
ĔĀš×šĂđÿîĂĒîą 

ÿĀÖøèŤöĊÖćøðøąđöĉîÙüćö
óċÜóĂĔÝ×ĂÜñĎšĔßšïøĉÖćø 
Ă÷ŠćÜÿöĞęćđÿöĂǰĔîøĎð
ĒïïÿĂïëćöǰǰēé÷öĊÙĞćëćö
ìĊęđĀöćąÿöĀøČĂöĊøĎðĒïïÖćø
ðøąđöĉîÙüćöóċÜóĂĔÝñŠćî 
ìćÜĂĉîđêĂøŤđîĘê 
R 
ÿĀÖøèŤĔĀšÙüćöÿĞćÙĆâêŠĂ
ÖćøÿøšćÜÙüćöóċÜóĂĔÝĔĀš
ñĎšĔßšïøĉÖćøǰēé÷öĊÖćøîĞć 
×šĂöĎúÿćøÿîđìýìĆĚÜõć÷Ĕî
Ēúąõć÷îĂÖìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜǰ 
øćÙćÖúćÜ×ĂÜÿĉîÙšćǰĂĆêøć
éĂÖđïĊĚ÷ǰÖćøĔĀšēðøēößĆęî 
ìĊęđðŨîíøøö ǰöćĔßšĔîÖćø 
ðøĆïðøčÜÖćøĔĀšïøĉÖćø×ĂÜ 
ÿĀÖøèŤ 
R 

ÿĀÖøèŤĕöŠöĊÖćøðøąđöĉî
ÙüćöóċÜóĂĔÝ×ĂÜñĎšĔßš 
ïøĉÖćøĂ÷ŠćÜÿöĞęćđÿöĂ 
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R 
đöČęĂöĊ×šĂøšĂÜđøĊ÷îĒúą 
×šĂđÿîĂĒîąÿĀÖøèŤĕöŠöÖĊ ćø
ÝĆéÖćøĂ÷ŠćÜđĀöćąÿö 
R 

R 
ÿĀÖøèŤĕöŠĔĀšÙüćöÿĞćÙĆâ
êŠĂÖćøĔßš×šĂöĎúÿćøÿîđìý
õć÷ĔîĒúąõć÷îĂÖđóČęĂ 
ÿøšćÜÙüćöóċÜóĂĔÝĒÖŠñĎšĔßš
ïøĉÖćø 

R 

ñĎñĎšĔšĔßšñĎßšïšĔïïßšøĉøĉøĉïÖÖÖćøǰĀöć÷ëċ
øĉćøǰĀöć÷ëċ
ćøǰĀöć÷ëċ
ÖćøǰĀöć÷ëċ
ÜÜǰÿöćßĉ
ǰÿöćßĉ
Üǰÿöćßĉ
ÖÖĒúąúĎ
ĒúąúĎ
ÖĒúąúĎ
ÖÖÙšÙšćÖćìĆÙšìĆęüćęüĕðìĊ
ìĆĕðìĊ
ęüĕðìĊ
ęĔßšßšęĔßšÿÿęĔÿĉîĉîßšĉîÙšÿÙšÙšćĉîćĒúąïøĉ
ćĒúąïøĉ
ÙšĒúąïøĉ
ćĒúąïøĉ
ÖÖćø×ĂÜÿĀÖøèŤ
Öćø×ĂÜÿĀÖøèŤ
ćø×ĂÜÿĀÖøèŤ
Öćø×ĂÜÿĀÖøèŤ
ÖćøĒïŠ
ÖćøĒïŠ
ÖćøĒïŠ
ÖćøĒïŠ
ÜÜÜÿŠÿŠüÜüÿŠîêúćéǰ
îêúćéǰ
üîêúćéǰ
.BSLFUǰ4FHNFOUBUJPO
.BSLFUǰ4FHNFOUBUJPO
.BSLFUǰ4FHNFOUBUJPO
.BSLFUǰ4FHNFOUBUJPO
ǰđðŨ
ǰđðŨ
ǰđðŨîǰđðŨ
îÖøąïüîÖćøĒïŠ
îÖøąïüîÖćøĒïŠ
ÖøąïüîÖćøĒïŠ
îÖøąïüîÖćøĒïŠ
ÜÜêúćéøüö
Üêúćéøüö
êúćéøüö
Üêúćéøüö
ÿĉîÙšćĒúąïøĉÖćø×ĂÜÿĀÖøèŤ
ĂĂÖđðŨ
ĂĂÖđðŨ
ĂĂÖđðŨ
îîîÿŠÿŠÿŠîüüüÜîêúćéĀúć÷ÿŠ
ÿŠîêúćéĀúć÷ÿŠ
îêúćéĀúć÷ÿŠ
üîêúćéĀúć÷ÿŠ
üüîǰîǰüîǰ
4FWFSBMǰ4FHNFOUT
4FWFSBMǰ4FHNFOUT
4FWFSBMǰ4FHNFOUT
ǰõć÷ĔîĒêŠ
ǰõć÷ĔîĒêŠ
ǰõć÷ĔîĒêŠ
úąÿŠąÿŠ
úüüąÿŠ
üîÝąöĊ
îÝąöĊ
üîÝąöĊ
ĆÖúþèąÙüćö
þèąÙüćö
ĆÖþèąÙüćö
ĂĂÖđðŨ
4FWFSBMǰ4FHNFOUT
ǰõć÷ĔîĒêŠ
úúąÿŠ
îÝąöĊ
úúĆÖúĆÖþèąÙüćö
BUJPO ǰđðŨîÖøąïüîÖćøĒïŠ
êúćéøüö
êšÜÖćøđĀöČ
ÜÖćøđĀöČ
ÜÖćøđĀöČ
ĂÜÖćøđĀöČ
ĂĂĂîÖĆ
îÖĆ
îÖĆ
ĂîÖĆ
îîēé÷ĒêŠ
ēé÷ĒêŠ
îēé÷ĒêŠ
úúąÿŠąÿŠ
úüąÿŠ
üîêúćéǰ
îêúćéǰ
üîêúćéǰ
4VCǰ
4VCǰ
4VCǰ
.BSLFU
.BSLFU
.BSLFU
.BSLFU
ǰǰÝąöĊ
ǰÝąöĊ
ÝąöĊ
ǰ ÝąöĊ
ÙÙüćöêš
Ùüćöêš
üćöêš
Ùüćöêš
ĂĂÜÖćøìĊ
ĂÜÖćøìĊ
ÜÖćøìĊ
ĂÜÖćøìĊ
ęĒęĒêÖêŠ
ęĒêÖêŠ
êÖêŠ
ęĒêÖêŠ
ćÜÖĆ
ććÜÖĆÜÖĆ
îćîǰÜÖĆ
îǰ ǰîǰ
OUT ǰõć÷ĔîĒêŠúąÿŠêšêšüĂĂîÝąöĊ
úĆÖþèąÙüćö
ÙĞÙĞććĂëćöîĊ
ÙĞëćöîĊ
ëćöîĊ
ćëćöîĊ
êĚ êĚ êĚ Ăš Ăš ęĒĂš ÜÖćøìøćïüŠ
êĚ ÜÖćøìøćïüŠ
ÜÖćøìøćïüŠ
Ăš ÜÖćøìøćïüŠ
ÿĀÖøèŤ
ćÿĀÖøèŤ
Üę ēé÷Ĕßš
ǰĚ îĊēé÷Ĕßš
ǰĚ ēé÷Ĕßš
ćÜǰėǰđßŠ
êŠÜǰėǰđßŠ
ćÜǰėǰđßŠ
îǰóùêĉ
ǰóùêĉ
îǰóùêĉ
ÖøøöñĎ
øøöñĎ
ÖøøöñĎ
øĉēïš õÙǰ
ēøĉõÙǰ
ēõÙǰ
ĕéšĕéšÙĕÙćĞéšćĞîċÙîċÜćĞ ëċÜîċëċÜÜÿĉÜëċÿĉÜę ÜîĊÜę ÿĉîĊǰĚ ǰēé÷Ĕßš
××Ăš×Ăš öĎĂš öĎ×úöĎĂúš êŠúêŠöĎćêŠćúÜǰėǰđßŠ
îîǰóùêĉ
ÖÖøøöñĎ
ïš ïš øĉïš ēøĉõÙǰ
BSLFU ǰ ÝąöĊÙüćöêš
ÜÖćøìĊ
êÖêŠ
ćÜÖĆîǰ ććÿĀÖøèŤ
ðøąē÷ßîŤ
ðøąē÷ßîŤ
ìììĊęêĊęêĊęêìšĂšĂšĂĊęêÜÖćøĕéš
ÜÖćøĕéš
šĂøĉēÜÖćøĕéš
øÝćÖÿĉ
ĆïÝćÖÿĉ
îîÙšÙšîććïøĉ
Ùšïøĉ
ćïøĉ
ÖÖćøǰ
ćøǰ
Öćøǰ
ĂĆĂĆêêêøćÖćøĔßš
ĂĆøćÖćøĔßš
øćÖćøĔßš
êøćÖćøĔßš
ǰǰÙüćöõĆ
ǰÙüćöõĆ
ÙüćöõĆ
ǰ ÙüćöõĆ
ÖÖéĊÖéĊêéĊÖêŠĂêéĊŠĂñúĉ
ŠĂêñúĉ
ñúĉ
ŠĂêêñúĉ
õĆêõĆèõĆêèæŤèõĆæŤǰè
æŤǰĄúĄ
ǰæŤĄúĄ
ĄúĄ
ǰ ĄúĄ
ǰ ǰǰ ǰ
é÷Ĕßš×Ăš öĎúêŠćÜǰėǰđßŠðøąē÷ßîŤ
îðøąē÷ßîŤ
ǰóùêĉ
ÖøøöñĎ
ïš ÜÖćøĕéš
õÙǰøøĆïĆïÝćÖÿĉ
Ăć÷č
ǰ Ăć÷č
ǰđóýǰøć÷ĕéš
ǰđóýǰøć÷ĕéš
Öćøýċ
ǰÖćøýċ
ǰÖćøýċ
þćǰýćÿîćǰĄúĄ
þćǰýćÿîćǰĄúĄ
ÖþćǰýćÿîćǰĄúĄ
ǰöćüĉ
ǰöćüĉ
ǰöćüĉ
đÙøćąĀŤ
đÙøćąĀŤ
đÙøćąĀŤ
ðøąÖĂï
øąÖĂï
ðøąÖĂï
ÿõćóìćÜðøąßćÖøýćÿêøŤ
ǰđóýǰøć÷ĕéš
ǰÖćøýċ
ÖÖÖþćǰýćÿîćǰĄúĄ
ǰöćüĉ
đÙøćąĀŤ
ððøąÖĂï
øćÖćøĔßšǰ ÙüćöõĆÖÿõćóìćÜðøąßćÖøýćÿêøŤ
éĊÿõćóìćÜðøąßćÖøýćÿêøŤ
êÿõćóìćÜðøąßćÖøýćÿêøŤ
ŠĂñúĉêõĆèæŤǰ ĄúĄ ǰ ǰ ǰĂć÷č
ÖćøêĆ
éđéÙøćąĀŤ
éÿĉÿĉÿĉéîîîÿĉĔÝĔÝĔÝ
îĔÝ
ÖćøêĆ
ýċÖþćǰýćÿîćǰĄúĄÖćøêĆ
ǰöćüĉ
ðøąÖĂï

ǰǰ ǰ ÿŠÿŠÿŠüüüÿŠîìĊ
îìĊ
üîìĊ
ęĔęĔęĔĀšĀšĀšđęĔ×ĊđĀš×Ċ÷đ÷×ĊîÙĞ
îÙĞ
÷îÙĞ
ććĂíĉ
Ăíĉ
ćïĂíĉ
ïć÷đóĉ
ć÷đóĉ
ïć÷đóĉ
ęööđêĉ
öö
îìĊ
ęöęöđêĉđêĉ
ǰǰ ǰ Ĥǰ
ĤǰĤǰÖćøöč
Öćøöč
Öćøöč
ŠÜŠÜđîšđîšŠÜîđîš
îñĎñĎîšĔßššĔñĎßšïšĔïßšøĉøĉïÖÖćø
øĉćø
Öćø
Ĥǰ
Öćøöč
ǰǰ ǰ ǰǰǰ ǰ ĤĢǰ
ĤĢǰ
ĤĢǰ×š×šĂĂ×šöĎöĎĂúúöĎđÖĊđÖĊ
úę÷đÖĊ
ę÷üÖĆ
üÖĆ
ę÷ïüÖĆ
ïñĎñĎïšĔßššĔñĎßšïšĔïßšøĉøĉÖïÖćø
øĉćø
Öćø
ĤĢǰ
ǰǰ ǰ ǰǰǰ ǰ ǰǰǰ ǰ Ģǰ
ĢǰĢǰ×Ć×ĆĚîĚî×ĆêĂîĀøČ
êĂîĀøČ
ĚîêĂîĀøČ
ĂĂüĉüĉíĂíĊÖüĉĊÖćøĕéš
íćøĕéš
ĊÖćøĕéš
ööćàċ
ćàċćàċ
öęÜęÜćàċ
×šęÜ×šĂ×šĂęÜöĎĂöĎ×šúöĎĂú×ĂÜñĎ
úöĎ×ĂÜñĎ
×ĂÜñĎ
ú×ĂÜñĎ
šĔšĔßšßššĔïßšïšĔøĉïßšøĉÖøĉÖïćø
Öćø
øĉćø
Öćø

ǰ ǰǰǰ ǰ ǰǰǰ ǰ ǰ ǰ ǰ 


Ü×šĂöĎú×ĂÜñĎšĔßšïøĉǰǰÖćø

ǰǰ ǰ ǰǰǰ ǰ ǰǰǰ ǰ ǰ ǰ ǰ 



ǰǰ ǰ ǰǰǰ ǰ Ĥģǰ
Ĥģǰ
Ĥģǰ
ĤģǰÙüćöÿĆ
ÙüćöÿĆ
ÙüćöÿĆ
ööóĆóĆöîîóĆíŤíŤîĒĒúąÙüćöóċ
íŤúąÙüćöóċ
ĒúąÙüćöóċ
ÜóĂĔÝ×ĂÜñĎ
ÜóĂĔÝ×ĂÜñĎ
óĂĔÝ×ĂÜñĎ
ÜóĂĔÝ×ĂÜñĎ
šĔšĔßšßššĔïßšïšĔøĉïßšøĉÖøĉïÖćø
Öćø
øĉćø
Öćø

ííĊÖĊÖćøÿøš
ćÜÙüćöÿĆ
öööóĆóĆóĆîöîîíŤóĆíŤđíŤđîóČóČđíŤóČęĂęĂđøĆęĂóČøĆÖøĆÖęĂþćêúćéǰ
øąïč
ǰǰ ǰ ǰǰǰ ǰ ǰǰǰ ǰ Ģǰ
ĢǰĢǰÖĉÖĉÝÝÖøøöüĉ
ÖĉÖøøöüĉ
ÝÖøøöüĉ
íćøÿøš
ĊÖćøÿøš
ćÜÙüćöÿĆ
ÜÙüćöÿĆ
ćÜÙüćöÿĆ
Öþćêúćéǰ
øĆþćêúćéǰ
Öþćêúćéǰ
øąïč
øąïč
øąïč
ĂĔÝ×ĂÜñĎšĔßšïøĉÖćø
 
ǰǰ ǰ ǰ ǰǰǰøąïč
ǰ ǰǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ 


öÿĆöóĆîíŤđóČęĂøĆÖþćêúćéǰ
 
ǰǰ ǰ ǰ ǰǰǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ 



ģǰ 
ééÖćøêŠ
ĂĂĂ×š×š×šĂĂĂøšøš×šĂøšĂÜđøĊ
ĂĂđÿîĂĒîą 
ǰǰ ǰ ǰ ǰǰǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ ģǰ
ģǰģǰ÷ÖêĆ
÷ÖêĆ
÷ÖêĆ
üüĂ÷Š
Ă÷Š
üćĂ÷Š
ćÜÖćøÝĆ
ÜÖćøÝĆ
ćÜÖćøÝĆ
ÖćøêŠ
éÖćøêŠ
ĂÜđøĊ
øšÜđøĊ
Ă÷ÜđøĊ
÷îĒúą×š
÷îĒúą×š
îĒúą×š
÷îĒúą×š
ĂđÿîĂĒîą
đÿîĂĒîą
ĂđÿîĂĒîą

 
ǰ ǰǰǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ 


×šĂøšĂÜđøĊ÷îĒúą×šǰĂǰ ǰđÿîĂĒîą
 
ǰǰ ǰ ǰ ǰǰǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ 




Ĥǰ 
ĕéšĕéšöĕöĊÖéšĊÖćøðøąđöĉ
îîîÙüćöóċ
ÜÜóĂĔÝ×ĂÜñĎ
šĔßššĔßššĔïßšïšĔøĉïßšøĉÖøĉÖïćøǰēé÷üĉ
ííĊĔéíĊĔéĊĔíéĊĔé
ǰǰ ǰ ǰ ǰǰǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ Ĥǰ
ĤǰĤǰÿĀÖøèŤ
ÿĀÖøèŤ
ÿĀÖøèŤ
öćøðøąđöĉ
ĊÖćøðøąđöĉ
Ùüćöóċ
Ùüćöóċ
îÙüćöóċ
ÜóĂĔÝ×ĂÜñĎ
óĂĔÝ×ĂÜñĎ
ÜóĂĔÝ×ĂÜñĎ
Öćøǰēé÷üĉ
øĉćøǰēé÷üĉ
Öćøǰēé÷üĉ
ǰǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ íĊĔéǰǰ ǰ ǰ 



ÙüćöóċÜóĂĔÝ×ĂÜñĎǰǰ ǰšĔßšǰïøĉÖǰćøǰēé÷üĉ

ǰǰ ǰ ǰ ǰǰǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ 



ĤĤǰ 
ǰ  ÷ÖêĆ
üüĂ÷Š
ććÜÖĉÜÖĉ
ÖøøöēÙøÜÖćøǰ 
ĀøČĂĂĒîüìćÜðäĉ
ĂĒîüìćÜðäĉ
ĒîüìćÜðäĉ
ïïĆêïĆêĉìĆêïĉìĊęēĉìĆêééđéŠ
ĊęēĉìééđéŠ
îîđðŨ
îđðŨđðŨ
îîøĎđðŨ
îðøĎøĎðîðøĎð
ǰǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ ĤĤ
ĤĤǰ
ĤĤǰ
÷ÖêĆ
÷ÖêĆ
Ă÷Š
üĂ÷Š
ćÝÜÖĉ
ÝÖøøöēÙøÜÖćøǰĀøČ
ÖøøöēÙøÜÖćøǰ
ÝÖøøöēÙøÜÖćøǰĀøČ
ĀøČ
ĂĒîüìćÜðäĉ
ĊęēééđéŠ
ĊęēééđéŠ

üćĂ÷Š
íøøöǰĢǰêĆ
üüĂ÷Š
Ă÷Š
ćÜÜćÜ 
ðíøøöǰĢǰêĆ
øǰ ĀøČĂĒîüìćÜðäĉïĆêĉìĊęēééđéŠîđðŨîøĎíøøöǰĢǰêĆ

ǰǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ 



ǰǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ 
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ÙĞćĂíĉïć÷ 

øć÷Öćø 
ĀöüéǰǰĥǰǰÖćøüĆéǰǰÖćøüĉđÙøćąĀŤǰǰĒúąÖćøÝĆéÖćø 
ÙüćöøĎšǰ ĪġǰÙąĒîî
 
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰđðŨîÖćøðøąđöĉîÖćøüĆéǰÖćøüĉđÙøćąĀŤǰǰÖćø 
ïøĉÖćøÿćøÿîđìýǰǰĒúąÖćøÝĆéÖćøÙüćöøĎš×ĂÜÿĀÖøèŤ
Ă÷ŠćÜöĊðøąÿĉìíĉñúǰđóČęĂñúĆÖéĆîĔĀšđÖĉéÖćøðøĆïðøčÜĒúą
đóĉęöÙüćöÿćöćøëǰĔîÖćøĔĀšïøĉÖćøĒúąÖćøĒ×ŠÜ×ĆîÖĆï
ĂÜÙŤÖøĂČęî 
ĥĢǰÖćøüĆéǰÖćøüĉđÙøćąĀŤǰđóČęĂðøĆïðøčÜñúÖćøéĞćđîĉî 
Üćî×ĂÜÿĀÖøèŤ
ÖǰǰđÙøČęĂÜöČĂüĆéñúÖćøéĞćđîĉîÜćî 
Ģ ǰǰÿĀÖøèŤĔßš×šĂöĎúìćÜïĆâßĊǰ
đóČęĂÖćøêĉéêćöÖćøðäĉïĆêĉÜćîðøąÝĞćüĆîǰ 

ģ ǰǰÿĀÖøèŤĔßš×Ăš öĎúìćÜïĆâßĊǰđóČĂę ÖćøïøĉĀćø
×ĂÜòść÷ïøĉĀćøĒúąòść÷ÝĆéÖćøēé÷ÿöĞęćđÿöĂǰǰ 

öĊĔßŠ 

ĕöŠöĊĕöŠĔßŠ 

ÿĀÖøèŤĔßšðøąē÷ßîŤ×šĂöĎú
ìćÜïĆâßĊǰđßŠîǰÜïìéúĂÜǰ 
éĎÙüćöđÙúČĂę îĕĀü×ĂÜøć÷Öćø 
ĔîïĆâßĊìĊęÿĞćÙĆâǰêøüÝÿĂï
ÙüćöëĎÖêšĂÜĔîÖćøúÜïĆâßĊ 
ÙüïÙčöÖćøïøĉĀćøÖćøđÜĉîǰ 
ĂćìĉǰîĞć÷ĂéÙÜđĀúČĂ×ĂÜ 
ÿĉîÙšćöćđðŨî×šĂöĎúðøąÖĂï
ĔîÖćøÿĆęÜàČĚĂÿĉîÙšćĔĀöŠǰ
îĞćÖĞćĀîéüĆîÿĉĚîÿčéÿĆââć
đÜĉîÖĎšöćìĞćĒñîđøŠÜøĆéêĉéêćö 
ÖćøßĞćøąĀîĊĚǰđðŨîêšî 
R 
ÿĀÖøèŤĔßšðøąē÷ßîŤ×šĂöĎú
ìćÜïĆâßĊǰđßŠîǰÜïéčúǰÜïÖĞćĕø 
×ćéìčîǰÜïÖøąĒÿđÜĉîÿéǰ
ñúÖćøüĉđÙøćąĀŤĂĆêøćÿŠüî
ìćÜÖćøđÜĉîǰĀöć÷đĀêč 
ðøąÖĂïÜïÖćøđÜĉîǰĄúĄǰ 
ēé÷đÿîĂĔîÖćøðøąßčö
ðøąÝĞćđéČĂîǰÖćøüćÜĒñî 
ĒúąÖćøÖĞćĀîéîē÷ïć÷ 
R 

ÿĀÖøèŤĕöŠöĊÖćøĔßšðøąē÷ßîŤ
×šĂöĎúìćÜïĆâßĊǰđóČęĂÖćø 
êĉéêćöÜćîðøąÝĞćüĆî 
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R 
ÿĀÖøèŤĕöŠöĊÖćøĔßšðøąē÷ßîŤ
×šĂöĎúìćÜïĆâßĊđóČĂę ÖćøïøĉĀćø 

R 

ÙĞćĂíĉïć÷ 

øć÷Öćø 
Ĥ ǰǰöĊÖćøđðøĊ÷ïđìĊ÷ïñúÖćøéĞćđîĉîÜćîÖĆïđðŜćĀöć÷ 
×ĂÜĒñîðäĉïĆêĉÜćî 

ĥ ǰǰÿĀÖøèŤöĊøąïïÖćøđêČĂîõĆ÷ñúÖćøéĞćđîĉîÜćî 

×ǰǰÖćøüĉđÙøćąĀŤǰǰìïìüîǰǰñúÖćøéĞćđîĉîÜćî 
×ĂÜÿĀÖøèŤ
Ģ ǰǰÿĀÖøèŤîĞć×šĂöĎúìćÜïĆâßĊöćüĉđÙøćąĀŤǰǰđóČęĂÖćø
êĆéÿĉîĔÝ 

öĊĔßŠ 
ÿĀÖøèŤöÖĊ ćøÖĞćĀîéêĆüßĊüĚ éĆ
ìĊđę ĀöćąÿöĔîĒñîðäĉïêĆ Üĉ ćî
ĒúąđÖĘï×šĂöĎúñúÖćøéĞćđîĉîÜćî 
ĔîĒêŠúąßŠüÜđüúćöćüĉđÙøćąĀŤ 
đðøĊ÷ïđìĊ÷ïǰđóČęĂÿćöćøë
ðøĆïĒñîøĆïÿëćîÖćøèŤ 
ĕéšìĆîđüúćǰĒúąîĞćĕðĔßš 
ðøąē÷ßîŤĔîÖćøðøĆïðøčÜ 
ðøąÿĉìíĉõćóÖćøïøĉĀćøÜćî
×ĂÜÿĀÖøèŤ 
R 
đóČĂę ĀúĊÖđúĊ÷ę ÜÙüćöĕöŠĒîŠîĂî 
ìĊęĂćÝîĞćĕðÿĎŠÖćøÿĎâđÿĊ÷ǰ
ÿĀÖøèŤöĊÖćøïøĉĀćøÙüćö
đÿĊę÷Üēé÷øüöĕöŠüŠćÝąđðŨî
ÙüćöđÿĊę÷ÜéšćîÖú÷čìíŤǰ
ÖćøéĞćđîĉîÜćîǰÖćøðäĉïĆêĉ 
êćöÖãĀöć÷ǰøąđïĊ÷ï×šĂïĆÜÙĆïǰ 
ĒúąÖćøđÜĉîǰēé÷Ĕßšøąïï 
đêČĂîõĆ÷ÖćøéĞćđîĉîÜćîǰđßŠîǰ 
ēðøĒÖøöǰ$'4"84ǰĀøČĂǰ 
öĊēðøĒÖøöđßĘÙÙúĆÜÿĉîÙšćĒúą
øąïïĒÝšÜđêČĂîðøĉöćè×ĆĚîêĞęć 
×ĂÜÿĉîÙšć 
R 

ĕöŠöĊĕöŠĔßŠ 
ÿĀÖøèŤĕöŠöĊÖćøêĉéêćöñú
ÖćøéĞćđîĉîÜćîđðøĊ÷ïđìĊ÷ï 
ÖĆïđðŜćĀöć÷×ĂÜĒñîðäĉïĆêĉ 

R 
ÿĀÖøèŤĕöŠöĊøąïïĔéėǰ
ĔîÖćøđêČĂîõĆ÷ñú 
ÖćøéĞćđîĉîÜćî 

R 

ÿĀÖøèŤĔßš×šĂöĎúÝćÖøć÷Üćî ÿĀÖøèŤĕöŠĕéšîĞć×šĂöĎúìćÜ
ìćÜÖćøđÜĉîðøąđõìêŠćÜėǰ 
ïĆâßĊöćüĉđÙøćąĀŤđóČęĂÖćø 
ĔîÖćøüĉđÙøćąĀŤĒĀúŠÜìĊęöć  êĆéÿĉîĔÝ 
Ĕßšĕð×ĂÜđÜĉîìčîǰÙčèõćó×ĂÜ 
ÿĉîìøĆó÷ŤǰÙüćöÿćöćøë
ĔîÖćøìĞćÖĞćĕøǰÿõćóÙúŠĂÜǰ
đóČęĂÖćøêĆéÿĉîĔÝÖĞćĀîé
ĒñîÖćøéĞćđîĉîÜćîĔîĂîćÙê 
R 
R 
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øć÷Öćø 
ģ ǰǰÿĀÖøèŤöÖĊ ćøìïìüîñúÖćøéĞćđîĉîÜćî
ìčÖĕêøöćÿ 

Ĥ ǰǰÿĀÖøèŤîćĞ đÙøČĂę ÜöČĂüĆéñúÖćøéĞćđîĉîÜćî
öćĔßšĔîÖćøìïìüîñúÖćøéĞćđîĉîÜćî 

ÙǰÖćøðøĆïðøčÜñúÖćøéĞćđîĉîÜćî×ĂÜÿĀÖøèŤ
Ģ ǰÿĀÖøèŤîĞćñúÖćøüĉđÙøćąĀŤǰìïìüîĕððøĆïðøčÜÖćø
éĞćđîĉîÜćîǰđóČęĂĔĀšĕéšñúÖćøéĞćđîĉîÜćîêćöđðŜćĀöć÷ìĊę 
ÖĞćĀîé 

ģ ǰÿĀÖøèŤÝĆéúĞćéĆïÜćîìĊęêšĂÜÖćøðøĆïðøčÜēé÷ÙĞćîċÜëċÜ
ìøĆó÷ćÖøìĊęöĊĂ÷ĎŠ 

ÙĞćĂíĉïć÷ 
öĊĔßŠ 
ÿĀÖøèŤîćĞ ñúÖćøéĞćđîĉîÜćî
đðøĊ÷ïđìĊ÷ïÖĆïĒñîđóČęĂ 
ÙšîĀćðŦÝÝĆ÷ìĊęöĊñúêŠĂÖćø 
éĞćđîĉîÜćîĒúąðøĆïðøčÜ 
ĒÖšĕ×éĞćđîĉîÜćîêćö×šĂđìĘÝÝøĉÜǰ 
ĀøČĂðøĆïðøčÜđöČęĂÿõćüą
ĒüéúšĂöđðúĊ÷ę îĕðǰēé÷ÖøąìĞć 
Ă÷ŠćÜÿöĞęćđÿöĂìčÖĕêøöćÿ 
R 
ÿĀÖøèŤöĊÖćøüĆéñúÖćø
éĞćđîĉîÜćîēé÷đÙøČęĂÜöČĂ 
ÖćøüĉđÙøćąĀŤìćÜÖćøđÜĉîǰ 
ĔîÖćøüĆéðøąÿĉìíĉõćó
ĀîĊĚǰðøąÿĉìíĉõćóĂÜÙŤÖø 
ðøąÿĉìíĉõćóÿĉîìøĆó÷Ťǰ
ðøąÿĉìíĉõćóÖĞćĕøǰđóČęĂîĞćĕð
ĔßšìïìüîÖćøïøĉĀćøÜćî 
R 

ĕöŠöĊĕöŠĔßŠ 
ÿĀÖøèŤĕöŠĕéšìïìüîñúÖćø
éĞćđîĉîÜćîēé÷ÿöĞęćđÿöĂ 

ÿĀÖøèŤöĊÖćøîĞćñúÖćø
üĉđÙøćąĀŤĒúąðŦâĀćĂčðÿøøÙ
ĔîÖćøéĞćđîĉîÜćîìĊęñŠćîöćǰ 
đ×šćìĊęðøąßčöđóČęĂĒÖšĕ×ðŦâĀć 
øŠüöÖĆîǰĒúąÖĞćĀîéĒñîÜćî 
ĔîÖćøĒÖšĕ×ðŦâĀćđóČęĂĔĀš 
ïøøúčüĆêëčðøąÿÜÙŤ 
R 
ÿĀÖøèŤöĊÖćøðøĆïðøčÜÜćî
ēé÷ÖĞćĀîéúĞćéĆïÙüćöÿĞćÙĆâ
×ĂÜĒêŠúąĒñîÜćîÖĉÝÖøøö 
ēé÷óĉÝćøèćðŦÝÝĆ÷éšćîÙüćö 
ÝĞćđðŨîǰøą÷ąđüúćǰđÜĉîìčîǰ 
êúĂéÝîñúÖøąìïÝćÖ 
ÖćøéĞćđîĉîÜćî 
R 

ÿĀÖøèŤĕöŠîćĞ ñúÖćøüĉđÙøćąĀŤ
ìïìüîĕððøĆïðøčÜÖćø 
éĞćđîĉîÜćî 
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R 
ÿĀÖøèŤĕöŠĕéšîĞćđÙøČęĂÜöČĂ
ÖćøüĉđÙøćąĀŤìćÜÖćøđÜĉî 
ĔîÖćøüĆéñúÖćøéĞćđîĉîÜćî 
öćĔßšĔîÖćøìïìüîñú 
ÖćøéĞćđîĉîÜćî 

R 

R 
ÿĀÖøèŤǰĕöŠöĊÖćøúĞćéĆïÙüćö
ÿĞćÙĆâ×ĂÜÜćîìĊęêšĂÜðøĆïðøčÜǰ
ēé÷ÙĞćîċÜëċÜìøĆó÷ćÖøǰÙüćö 
ÝĞćđðŨî 
øą÷ąđüúćǰđÜĉîìčîǰêúĂéÝî 
ñúÖøąìïÝćÖÖćøéĞćđîĉîÜćî 
R 

ÙĞćĂíĉïć÷ 

øć÷Öćø 

öĊĔßŠ 

ĥģǰÖćøÝĆéÖćøÿćøÿîđìýǰÙüćöøĎšĒúąđìÙēîēú÷Ċ
ÿćøÿîđìý
Öǰǰ×šĂöĎúǰǰÿćøÿîđìýǰǰĒúąÖćøÝĆéÖćøÙüćöøĎš
Ģ ǰǰ×šĂöĎúÿćøÿîđìý×ĂÜÿĀÖøèŤ
ǰǰǰǰǰǰǰǰöĊÙüćöóøšĂöĔßšÜćîǰǰ 

ÿĀÖøèŤöĊÖćøÝĆéđÖĘï×šĂöĎú
Ă÷ŠćÜđðŨîøąïïÿćöćøë
îĞćöćĔßšÜćîĕéšìĆîìĊêćö 
ÙüćöêšĂÜÖćøøüöìĆĚÜóøšĂö 
ìĊęÝąđðŗéđñ÷ĒÖŠÿöćßĉÖĒúą 
ÿćíćøèßî 
R 
ǰǰǰǰǰǰǰǰÿąéüÖĔîÖćøđ×šćëċÜǰǰ 
øąïïĀøČĂēðøĒÖøöåćî 
×šĂöĎúÿĀÖøèŤĕöŠàĆïàšĂîǰ
ĀøČĂ÷čŠÜ÷ćÖĔîÖćøĔßšÜćî 
R 
ǰǰǰǰǰǰǰǰđßČęĂëČĂĕéšǰǰ 
åćî×šĂöĎú×ĂÜÿĀÖøèŤöĊ
ÖćøðøĆïðøčÜĔĀšđðŨîðŦÝÝčïĆî 
Ă÷ĎŠđÿöĂǰđßŠîǰöĊÖćøðøĆïðøčÜ
Ă÷ŠćÜîšĂ÷ðŘúąǰĢǰÙøĆĚÜǰ 
đðŨîêšî 
R 
ǰǰǰǰǰǰǰǰðúĂéõĆ÷ 
ÿĀÖøèŤöĊÖćøÖĞćĀîéßĆĚîĔî
Öćøđ×šćëċÜåćî×šĂöĎúǰĒúąÖćø 
ĒÖšĕ×åćî×šĂöĎúǰđóČęĂðŜĂÜÖĆî 
ĒúąÝĞćÖĆéÖćøđ×šćëċÜ×šĂöĎú 
ìĊęÿĞćÙĆâ 
R 
ģ ǰǰÿĀÖøèŤöĊøąïïðŜĂÜÖĆîđóČęĂÙüćöðúĂéõĆ÷×ĂÜ×šĂöĎú ÿĀÖøèŤöĊÖćøÿĞćøĂÜ×šĂöĎú
ìĊęÿĞćÙĆâ 
ìĊęÿĞćÙĆâđóČęĂðŜĂÜÖĆîÖćø
ÿĎâĀć÷ǰēé÷ÖćøđÖĘïĒ÷Ö
ÝćÖìĊęđÖĘï×šĂöĎúðÖêĉǰđßŠîĂ÷ĎŠ 
ÙîúąĂćÙćøǰöĊÖćøÖĞćĀîé 
ßĆĚîÙüćöúĆïĒúąÖćøđ×šćëċÜ 
ÿĞćĀøĆï×šĂöĎúÿŠüîïčÙÙú
đßŠîǰÝĞćîüîđÜĉîòćÖǰđÜĉîÖĎš 
×ĂÜÿöćßĉÖǰđðŨîêšî 
R 
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ĕöŠöĊĕöŠĔßŠ 

×šĂöĎú×ĂÜÿĀÖøèŤĕöŠöĊ
ÖćøÝĆéđÖĘïĂ÷ŠćÜđðŨîøąïï 
ĒúąĕöŠóøšĂöĔßšÜćî 

R 
øąïïĀøČĂēðøĒÖøöåćî 
×šĂöĎúÿĀÖøèŤàĆïàšĂîǰ
ĕöŠÿąéüÖĔîÖćøĔßšÜćî 

R 
åćî×šĂöĎú×ĂÜÿĀÖøèŤĕöŠĕéš
øĆïÖćøÝĆéìĞćĔĀšđðŨîðŦÝÝčïĆî 
Ă÷ŠćÜÿöĞęćđÿöĂǰ×ćéÙüćö
îŠćđßČęĂëČĂ 
R 
ÿĀÖøèŤĕöŠöĊÖćøðŜĂÜÖĆîĀøČĂ
ÝĞćÖĆéÖćøđ×šćëċÜ×šĂöĎúìĊÿę ćĞ ÙĆâ 

R 
ÿĀÖøèŤĕöŠöĊÖćøÿĞćøĂÜ
×šĂöĎúìĊęÿĞćÙĆâđóČęĂðŜĂÜÖĆî
ÖćøÿĎâĀć÷ĕöŠöĊÖćøÖĞćĀîé
ßĆĚîÙüćöúĆïĒúąÖćøđ×šćëċÜ 
ÿĞćĀøĆï×šĂöĎúÿŠüîïčÙÙúǰđßŠîǰ
ÝĞćîüîđÜĉîòćÖǰđÜĉîÖĎš×ĂÜ 
ÿöćßĉÖǰđðŨîêšî 
R 

øć÷Öćø 
Ĥ ǰǰÿĀÖøèŤöĊÖćøøüïøüöÙüćöøĎšĒúąðøąÿïÖćøèŤÝćÖ
ĒĀúŠÜêŠćÜǰėǰǰìĆĚÜõć÷ĔîĒúąõć÷îĂÖÿĀÖøèŤ 

ĥ ǰǰöĊÖćøëŠć÷ìĂéÙüćöøĎšĒúąðøąÿïÖćøèŤìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜ
ÖĆïÖćøéĞćđîĉîÜćîĒÖŠñĎšìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜ 

×ǰǰÖćøÝĆéÖćøìøĆó÷ćÖøÿćøÿîđìýǰĒúąđìÙēîēú÷Ċ
Ģ ǰǰÿĀÖøèŤöĊēðøĒÖøöÿĞćđøĘÝøĎðĔîÖćøđÖĘï×šĂöĎúĕéš
Ă÷ŠćÜëĎÖêšĂÜǰĒúąìĆîđĀêčÖćøèŤ 

ģ ǰǰöĊĂčðÖøèŤìĊęđóĊ÷ÜóĂĒúąóøšĂöĔßšÜćîĒöšĔî 
õćüąÞčÖđÞĉî 

Ĥ ǰǰöĊđÝšćĀîšćìĊęìĊęßĞćîćâĔîéšćîÿćøÿîđìýĒúą
đìÙēîēú÷Ċ 

ÙĞćĂíĉïć÷ 
öĊĔßŠ 
ÿĀÖøèŤöĊÖćøÝĆéÖćøÙüćöøĎš
Ă÷ŠćÜđðŨîøąïïǰǰöĊÖćø 
øüïøüöĒîüìćÜðäĉïĆêĉ 
ìĊęéĊǰêúĂéÝîĂÜÙŤÙüćöøĎšÝćÖ 
ĒĀúŠÜêŠćÜėǰìĆĚÜÝćÖõć÷Ĕî 
Ēúąõć÷îĂÖÿĀÖøèŤ 
R 
ÿĀÖøèŤöĊÖćøĂïøöđóĉęöóĎî
ÙüćöøĎšĒúąëŠć÷ìĂéÙüćö 
øĎšÝćÖñĎšöĊðøąÿïÖćøèŤÿĎŠÙî
øčŠîĔĀöŠǰĒúąöĊÖćøĒîąîĞć 
üĉì÷ćÖćøĔĀöŠĒÖŠïčÙúćÖø 
ìčÖøąéĆïìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜ 
R 

ĕöŠöĊĕöŠĔßŠ 
ÿĀÖøèŤĕöŠöĊÖćøÝĆéÖćø
ÙüćöøĎšĂ÷ŠćÜđðŨîøąïï 

ÿĀÖøèŤöĊēðøĒÖøöǰìĊęđóĊ÷Ü
óĂĔîÖćøøĂÜøĆïĒúąÝĆéÖćø 
×šĂöĎúÿĞćĀøĆïĒêŠúąíčøÖĉÝǰ
ĕéšĂ÷ŠćÜëĎÖêšĂÜĒúąìĆî 
đĀêčÖćøèŤ 
R 
ÿĀÖøèŤöĊĂčðÖøèŤđóĊ÷ÜóĂ
ÿĞćĀøĆïÖćøĔßšÜćîÿćøÿîđìý
ĔîõćüąðÖêĉǰĒúąõćüąÞčÖđÞĉîǰ 
đßŠîǰöĊđÙøČęĂÜÿĞćøĂÜĕôôŜćǰ
öĊÿĞćđîć×šĂöĎúìĊęđðŨîðŦÝÝčïĆî 
R 
ÿĀÖøèŤöĊđÝšćĀîšćìĊęǰìĊęöĊüčçĉ
ÖćøýċÖþćéšćîđìÙēîēú÷Ċ
ÿćøÿîđìýĀøČĂöĊðøąÿïÖćøèŤ
ÿĆęÜÿööć÷ćüîćîøĆïñĉéßĂï
éĎĒúĒúąĒÖšĕ×ðŦâĀćđïČĚĂÜêšî 
đÖĊę÷üÖĆï×šĂöĎúÿćøÿîđìý
ĒúąēðøĒÖøöøąïïÜćî 

ÿĀÖøèŤĕöŠĕéšĔßšēðøĒÖøö
ÿĞćđøĘÝøĎðĔîÖćøđÖĘï×šĂöĎúǰ
Ă÷ŠćÜëĎÖêšĂÜĒúąìĆî 
đĀêčÖćøèŤ 

R 
ÿĀÖøèŤĕöŠöÖĊ Ýĉ ÖøøöëŠć÷ìĂé
ÙüćöøĎšĒúąðøąÿïÖćøèŤìĊę
đÖĊę÷ü×šĂÜÖĆïÖćøéĞćđîĉîÜćî 

R 

R 
ÿĀÖøèŤĕöŠöĊĂčðÖøèŤ
ìĊęđóĊ÷ÜóĂĒúąóøšĂöĔßšÜćî 

R 
ÿĀÖøèŤĕöŠöĊđÝšćĀîšćìĊę
ìĊęöĊÙčèüčçĉÖćøýċÖþćéšćî
đìÙēîēú÷Ċÿćøÿîđìý
ĀøČĂöĊðøąÿïÖćøèŤÿĆęÜÿö 
öć÷ćüîćîøĆïñĉéßĂïéĎĒú 
ĒúąĒÖšĕ×ðŦâĀćđïČĚĂÜêšî 
đÖĊę÷üÖĆï×šĂöĎúÿćøÿîđìý
ĒúąēðøĒÖøöøąïïÜćî 
R 
R 
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ǰ
ǰ
ǰ
ǰ
ǰ
ǰ
ǰ
ǰ
ǰ
ǰ
ǰ
ǰ
ǰ

ÿŠüîìĊęĔĀšđ×Ċ÷îÙĞćĂíĉïć÷đóĉęöđêĉö
ĥǰ ÖćøüĆéǰÖćøüĉđÙøćąĀŤǰĒúąÖćøÝĆéÖćøÙüćöøĎš
ǰ ĥĢǰ ÖćøÝĆéÖćøÿćøÿîđìýǰÙüćöøĎšĒúąđìÙēîēú÷Ċ
ǰ ǰ
Ģǰ Ăíĉ ï ć÷øąïïðŜ Ă ÜÖĆ î ×š Ă öĎ ú ìĊę ÿĞ ć ÙĆ â ǰ Ĕîéš ć îÖćøđ×š ć ëċ Ü ×š Ă öĎ úǰ
ǰ ǰ
ǰ ÖćøðŜĂÜÖĆîÖćøÿĎâĀć÷×ĂÜ×šĂöĎúǰ ĒúąÖćøđ×šćëċÜßĆĚîÙüćöúĆï
ǰ ǰ
ǰ ×ĂÜ×šĂöĎú
ǰǰǰǰǰǰ
ǰ ǰ
ǰ ǰ
ģǰ ÿĀÖøèŤöĊüĉíĊÖćøÝĆéÖćøĒúąëŠć÷ìĂéÙüćöøĎšĔîÿĀÖøèŤĂ÷ŠćÜĕø
ǰǰǰǰǰǰ
ǰ 
ǰ ǰ
Ĥǰ ÿĀÖøèŤĔßšēðøĒÖøöÿĞćđøĘÝøĎðǰēðøĒÖøöĔéǰėǰ øąïč
ǰǰǰǰǰǰ
ǰ 
ǰ ÷ÖêĆüĂ÷ŠćÜÖĉÝÖøøöēÙøÜÖćøǰ ĀøČĂĒîüìćÜðäĉïĆêĉìĊęēééđéŠîđðŨîøĎðíøøöǰ
ǰ ĢǰêĆüĂ÷ŠćÜ
ǰ 
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ÙĞćĂíĉïć÷ 

øć÷Öćø 

öĊĔßŠ 

ĀöüéǰĦǰǰÖćøöčŠÜđîšîìøĆó÷ćÖøïčÙÙú 
ǰĢĢġǰÙąĒîî
 
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰđðŨîÖćøðøąđöĉîüŠćÿĀÖøèŤöĊüĉíĊÖćøĂ÷ŠćÜĕø
ĔîÖćøðäĉïĆêĉìĊęÿĞćÙĆâéšćîìøĆó÷ćÖøïčÙÙúǰǰàċęÜöčŠÜđîšî
ìĊęÝąÿøšćÜĒúąìĞćĔĀšÿĀÖøèŤöĊñúÖćøéĞćđîĉîÜćîìĊęéĊĂ÷ĎŠ
đÿöĂǰøüöìĆĚÜöčŠÜóĆçîćìøĆó÷ćÖøïčÙÙúĔßšýĆÖ÷õćóĔĀšđÖĉé
ðøąē÷ßîŤÿĎÜÿčéêŠĂÿĀÖøèŤ 
ĦĢǰÖćøÿøšćÜÙüćöñĎÖóĆî×ĂÜïčÙúćÖøêŠĂÿĀÖøèŤ
ÖǰÖćøđóĉęöÙčèÙŠćĒÖŠïčÙúćÖø 
ÿĀÖøèŤĔĀšÙüćöÿĞćÙĆâÖĆï
Ģ ǰöĊüĉíĊøąïïìĊęìĞćĔĀšïčÙúćÖøǰøĎšÿċÖöĊÙčèÙŠćêŠĂĂÜÙŤÖø 
ïčÙúćÖøìčÖøąéĆïĔîÖćøĒÿéÜǰ
ÙüćöÙĉéđĀĘî×šĂđÿîĂĒîąǰ
ĒúąöĊÖćø÷ĂöøĆïÙüćöÙĉéđĀĘî 
×šĂđÿîĂĒîąǰÖćøöĊÿŠüîøŠüö
ĔîÖćøÙĉéøĉđøĉöę ÜćîǰÖćøïøĉĀćø 
ÝĆéÖćøǰöĊÖćøöĂïĂĞćîćÝ 
êĆéÿĉîĔÝĂ÷ŠćÜđĀöćąÿö 
R 
ģ ǰöĊÖćøÝĆéÖĉÝÖøøöìĊęÿŠÜđÿøĉöĔĀšđÖĉéÖćøìĞćÜćîĂ÷ŠćÜöĊ ÿĀÖøèŤöĊÖćøÝĆéÖĉÝÖøøö
ðøąÿĉìíĉõćó 
ìĊÿę ÜŠ đÿøĉöÖćøđóĉöę ðøąÿĉìíĉõćó
ĔîÖćøìĞćÜćîǰđßŠîǰÖćøÝĆé 
ÖĉÝÖøøöǰĦǰÿǰÖćøĒ×ŠÜ×Ćî
ÖĊāćǰÖćøêĆĚÜÙèąìĞćÜćîìĊę 
ÿŠÜđÿøĉöÖćøìĞćÜćîđðŨîìĊöǰ
đðŨîêšî 
R 
Ĥ ǰöĊÖćøđðŗéēĂÖćÿĔĀšöĊÖćøÿČęĂÿćøÖĆï
ÿĀÖøèŤöĊîē÷ïć÷Ĕî
ñĎšïøĉĀćøǰǰ 
ÖćøÿČęĂÿćø×šĂöĎúìĊęÿĞćÙĆâ
ēé÷ÿøšćÜßŠĂÜìćÜìĊęĀúćÖ
Āúć÷êćöÙüćöđĀöćąÿö×ĂÜ
đøČęĂÜĔîÖćøÿČęĂÿćøøąĀüŠćÜ
ïčÙúćÖøøąéĆïêŠćÜǰėǰÖĆïǰǰǰǰǰǰǰǰ 
ñĎïš øĉĀćøǰđßŠîǰöĊÖćøðøąßčöǰ 
ÿĆööîćǰüĉéĉēĂÙĂîđôĂøŤđøîàŤǰ
ÖúŠĂÜøĆïÙüćöÙĉéđĀĘîïĂøŤé 
ðøąßćÿĆöóĆîíŤǰÝéĀöć÷×Šćüǰ
đüĘïĕàìŤ×ĂÜĀîŠü÷Üćîǰ1PQǰ 
VQǰ4DSFFOǰ4FSWFSǰđðŨîêšî 
R 
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ĕöŠöĊĕöŠĔßŠ 

ÿĀÖøèŤĕöŠöĊøąïïüĉíĊìĊęìĞć
ĔĀšïčÙúćÖøøĎšÿċÖöĊÙčèÙŠćêŠĂ
ĂÜÙŤÖøǰđßŠîǰĕöŠĕéšøĆïēĂÖćÿ
ĒÿéÜÙüćöÙĉéđĀĘî
öĊÿŠüîøŠüöǰĄúĄ 

R 
ÿĀÖøèŤĕöŠöĊÖćøÝĆéÖĉÝÖøøöǰ
ĔéėǰìĊęÿŠÜđÿøĉöÖćøđóĉęö
ðøąÿĉìíĉõćóĔîÖćøìĞćÜćî 

R 
ÿĀÖøèŤĕöŠöĊîē÷ïć÷
ĔîÖćøÿČęĂÿćø×šĂöĎúìĊęÿĞćÙĆâ
øąĀüŠćÜïčÙúćÖøøąéĆïêŠćÜėǰ 
ÖĆïñĎšïøĉĀćø 

R 

ÙĞćĂíĉïć÷ÙĞćĂíĉïć÷
öĊĔßŠ öĊĔßŠ ÙĞćĂíĉïć÷ 
ĕöŠöĊĕöŠĔĕöŠßŠ öĊĕöŠĔßŠ
öĊĔßŠ öÖĊ øąïüîÖćøĔîÖćø
ĕöŠĕöŠĔßŠ öĊÖøąïüîÖćø
ÿĀÖøèŤöÿĀÖøèŤ
ÖĊ øąïüîÖćøĔîÖćø
ÿĀÖøèŤĕÿĀÖøèŤ
öŠĕöŠööĊÖĊøąïüîÖćø
éĎÿĀÖøèŤ
ĒúĒúąøĆöéĎÖĊĒÖøąïüîÖćøĔîÖćø
úĒúąøĆ
þćïčÙúćÖøĔĀš
ÖþćïčÙđúćÖøĔĀš
Öĉé ÿĀÖøèŤ
ìĊđÖĉęßéĆ đÝîĔîÖćøéĎ
ìĊĕöŠęßöĆéĊÖđÝîĔîÖćøéĎ
ĒúĒúą ĒúĒúą
øąïüîÖćø
ÖǰÙüćöóċ
ÖǰÙüćöóċ
ÜóĂĔÝđÖĉÜéóĂĔÝìĊøĆÖęßþćïč
ÙøĆúćÖøĔĀš
ÖþćïčÙĒúćÖøĔĀš
đÖĉúĒúą 
é đÖĉé
éĎÙüćöñćÿč
ĒúĒúąøĆÙüćöñćÿč
þćïčÙúćÖøĔĀš
ĆéđÝîĔîÖćøéĎ
ĒúąđÖĉéĒøÜÝĎ
ĒúąđÖĉ
ÜĔÝĔĀš
éĒøÜÝĎøÜÿšĎóĂĔÝ
ÜÖċ ĔÝĔĀš
đðŨîøÿšĎ Öċ đðŨøĆÙüćöñćÿč
îÖþćïčÙÙüćöñćÿč
ÖǰÙüćöóċ
ÜóĂĔÝ ÜóĂĔÝ
Ùüćöñćÿč
ÖǰÙüćöóċ
úćÖøĔĀš
đÖĉÖéǰÙüćöóċ
đÝšć×ĂÜĒúąøĆ
đÝšć×ĂÜĒúąøĆ
ÖÜĔÝĔĀš
ĂÜÙŤÖøøǰđßŠ
ǰöĊ éĒúąđÖĉ
ĒúąđÖĉ
ĒøÜÝĎ
ÜĔÝĔĀš
éĒøÜÝĎøÜĎšÿóĂĔÝ
ÜċÖĔÝĔĀšøĎšÿċÖ
ĒúąđÖĉ
éĒøÜÝĎ
ÿšĎ ÖÖċ ĂÜÙŤ
đðŨîîǰöĊÖøǰđßŠîÙüćöñćÿč
ÖǰÙüćöóċ
ÖćøÝĆ
é
ÿüĆ
ÖćøÝĆ
ÿ
éĉ
Ö
é
ćøìĊ
ÿüĆ
ÿ
đ
ę
Āöćąÿö
éĉ
Ö
ćøìĊ
đ
ę
Āöćąÿö
đðŨ
î
đÝš
ć
×ĂÜĒúąøĆ
đðŨ
î
đÝš
ć
×ĂÜĒúąøĆ
Ö
ĂÜÙŤ
đÝšć×ĂÜĒúąøĆ ĂÜÙŤÖøǰđßŠîǰöĊ  ĒúąđÖĉéĒøÜÝĎÜĔÝĔĀšøĎšÿċÖÖøÖĂÜÙŤÖø
öĊÖćøĔĀš
ĔîÖćøìĞ
øćÜüĆ
úĔîÖćøìĞ
ćÜćîǰ ćÜćîǰ
ÖćøÝĆ
éÿüĆøöĊćÜüĆ
ÿÖéĉćøĔĀš
ÖúćøìĊ
đę Āöćąÿö
đðŨîđÝšć×ĂÜĒúąøĆÖĂÜÙŤÖø 
ðäĉïøöĊćÜüĆ
êĆ ×Ĕĉ Ăš îÖćøìĞ
ðäĉ
ïêĆ ĔĉćîÖćøìĞ
ÜćîìĊ
ę ćÜćîìĊę
öĊÖ×ĂšćøĔĀš
úĔîÖćøìĞ
ćÜćîǰ 
ćøÖĞ
îŠ ćǰöĊĀîéßĆ
ÖććøÖĞ
üę ćēöÜ
ĀîéßĆ
öĊ÷Čé×Ā÷č
Ăš ðäĉîŠ ǰöĊ
ï÷ČêĆéÖĔĉ Ā÷č
îÖćøìĞ
ÜćîìĊ
ę  üę ēöÜ
ÖćøìĞ
ć
ÜćîĒúąÙŠ
ÖćøìĞ
ć
ÜćîĒúąÙŠ
ć
êĂïĒìî
ć
÷ČéĀ÷čîŠ ǰöĊÖćøÖĞćĀîéßĆüę ēöÜ êĂïĒìî
ìĊđę ĀöćąÿöǰöĊ
ìĊđę ĀöćąÿöǰöĊ
ÖćøÝĆ
éÿõćóǰ
ÖćøÝĆéÿõćóǰ
ÖćøìĞ
ćÜćîĒúąÙŠ
ćêĂïĒìî 
ĂöìĞ
Ēüéúš
ćÜćîìĊ
öìĞéę ćǰĊ éöĊÜćîìĊ
ÖćøĔĀš
éę ǰĊ öĊÖćøĔĀš
ìĊĒüéúš
đę ĀöćąÿöǰöĊ
ÖĂćøÝĆ
ÿõćóǰ
ÙĞćðøċÖĂþćÖćøìĞ
ÙĞććðøċÜćîìĊ
ÖþćÖćøìĞ
ćÜćîǰÖćø
ćÜćîǰÖćø
Ēüéúš
öìĞ
éę ǰĊ öĊÖćøĔĀš 
ïêĆ ÖÜĉ þćÖćøìĞ
ćîēé÷ÙĞ
ðäĉïêĆ Üĉ ććîēé÷ÙĞ
îċÜëċÜÙüćö
ćîċÜëċÜÙüćö
ÙĞðäĉćðøċ
ÜćîǰÖćø
đÿöĂõćÙǰēðøŠ
đÿöĂõćÙǰēðøŠ
ÜĔÿǰđðŨ
Üíøøöǰ
ĔÿǰđðŨîíøøöǰ
ðäĉ
ïêĆ Üĉ ćîēé÷ÙĞ
ćîċÜëċîÜÙüćö 
đðŨîêšî đðŨîêšîÜĔÿǰđðŨîíøøöǰ 
đÿöĂõćÙǰēðøŠ
R R
R R
đðŨîêšî 
R 
R 
×ǰÖćøóĆ×ǰÖćøóĆ
çîćïčÙçúćÖøĒúąñĎ
îćïčÙúćÖøĒúąñĎ
šîĞćǰǰ šîĞćǰǰ
Ģ ǰóĆçîćñĎ
ĢçǰóĆ
šîçĞćĒúąïč
îćñĎ
šîÙĞćúćÖøĔĀš
ĒúąïčÙšîúćÖøĔĀš
öĞćĊõǰǰćüąñĎöšîĊõĞććüąñĎ
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ
šîĞćǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰÿĀÖøèŤöÿĀÖøèŤ
ĊÖćøÿîĆöïĊÖÿîč
ćøÿîĆ
î ïÿîčî ÿĀÖøèŤĕÿĀÖøèŤ
öŠöĊÖćøÿîĆ
ĕöŠöïĊÖÿîč
ćøÿîĆ
îǰ ïÿîčîǰ
×ǰÖćøóĆ
îćïč
ÙúćÖøĒúąñĎ
ÖćøýċÖþćǰĂïøöǰĀøČ
ÖþćǰĂïøöǰĀøČ
ÿŠÜđÿøĉöÖćøýċ
öþćĂïøöǰ
Öćøýċïÿîč
ÖþćĂïøöǰ
Ģ ǰóĆçîćñĎšîĞćĒúąïčÙúćÖøĔĀšöĊõćüąñĎšîĞćǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ 
ÿĀÖøèŤ
öÖćøýċ
ĊÖćøÿîĆ
ïÿîčĂî Ă ÿĀÖøèŤ
ĕÿŠöŠÜöđÿøĉĊÖÖćøÿîĆ
îǰ
ÖĉÝÖøøöêŠ
ÖĉÝćÖøøöêŠ
ÜėǰìĊęÿŠÜćđÿøĉ
ÜėǰìĊ
ĂÖĉÝöÖøøöìĊ
ĀøČĂÖĉÖÝę þćĂïøöǰ
ÖøøöìĊ
ąÿŠÜđÿøĉÝę öąÿŠ Üđÿøĉö
Öćøýċ
ÖþćǰĂïøöǰĀøČ
Ă ö ęÿŠÜđÿøĉö ÿŠĀøČÜđÿøĉ
Öćøýċ
šîõćüąñĎ
ĞćĒÖŠ
ïčÙšîúćÖø
ïŠöĂđóćą
ïŠöđóćąÝę ąÿŠÜđÿøĉö 
ÖĉõćüąñĎ
ÝÖøøöêŠ
ćÜėǰìĊ
ęÿĞćŠÜĒÖŠđÿøĉïčÙöúćÖø ĀøČ
ÖĉÝÖøøöìĊ
ìĊęđÖĊę÷ü×ššîìĊĂĞćęđÜǰđóČ
ÖĊę÷ïü×šęĂčÙïŠúćÖø 
ĂöÜǰđóČ
đóćąęĂïŠöđóćą ïŠÙčèöđóćą 
ÿöïĆÙčêèĉñĎšîÿöïĆ
ĞćìĊęéêĊĒĉñÖŠĎšîĞćìĊęéĊĒÖŠ
õćüąñĎ
ĒÖŠ
ĉìĊęéÿöïĆ
ĊĔîÖćøøĎ
ĊęéšÝĊĔîÖćøøĎ
ĆÖ šÝĆÖ ÙčïčèÙúćÖøĔîĂÜÙŤ
ìĊÙčèęđÖĊÿöïĆ
ę÷ü×šÙčĂêèÜǰđóČ
ęĂïŠêöĉìđóćą 
ÿöïĆïčêÙĉñúćÖøĔîĂÜÙŤ
ĎšîĞćìĊÖęéø ĊĒÖŠ Öø 
ćđĀêč
ñĀúǰĔòś
ćđĀêč
ÙčüĉđèÙøćąĀŤ
ÿöïĆüĉêĀđĉìÙøćąĀŤ
ĊęéĊĔîÖćøøĎ
šÝøĆÖĎšǰñúǰĔòśøĎšǰ ïčÙúćÖøĔîĂÜÙŤÖø
ĀüóøĉöĊïĀĕǰĂéìîǰöč
Āüóøĉ
ǰĂéìîǰöč
ŠÜöĆøęîĎšǰ  ŠÜöĆęî
üĉöĊđĕÙøćąĀŤ
ćđĀêčñïúǰĔòś
ĞćîċÖǰöĊ
Ē÷ÖĒ÷ąñĉ
ÿĞćîċÖĒ÷ÖĒ÷ąñĉ
éŠÜßĂïßĆ
öĊǰöĊĕÿĀüóøĉ
ïǰĂéìîǰöč
öĆęî  ęüééĊßĂïßĆęüéĊ
R R
ǰöĊÿĞćîċÖĒ÷ÖĒ÷ąñĉéßĂïßĆęüRéĊ  R
R 
R 

øć÷Öćøøć÷Öćø
øć÷Öćø 
ĥ ǰöĊÖĉÝÖøøöĀøČ
ĥ ǰöĊÖĉÝÖøøöĀøČ
ĂēÙøÜÖćøàċ
ĂēÙøÜÖćøàċ
ęÜöĊñúêŠĂęÜöĊñúêŠĂ
Ùüćöñćÿč
Ùüćöñćÿč
Ö
ǰÙüćöóċ
Ö
ǰÙüćöóċ
Ü
óĂĔÝǰĒúąĒøÜÝĎ
Ü
óĂĔÝǰĒúąĒøÜÝĎ
ĥ ǰöĊÖĉÝÖøøöĀøČĂēÙøÜÖćøàċęÜöĊñúêŠĂ ÜĔÝ ÜĔÝ
×ĂÜïčÙúćÖø
×ĂÜïč
ÙúćÖøÜóĂĔÝǰĒúąĒøÜÝĎÜĔÝ
Ùüćöñćÿč
ÖǰÙüćöóċ
×ĂÜïčÙúćÖø 
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øć÷Öćø 
ģ ǰÿîĆïÿîčîïčÙúćÖøĔĀšöĊÖćøóĆçîćÙüćöøĎšĒúąÙüćö
ÖšćüĀîšćĔîĀîšćìĊęÖćøÜćîǰǰ 

Ĥ ǰöĊĒñîđÿšîìćÜÙüćöÖšćüĀîšć
×ĂÜïčÙúćÖøĔîÿĀÖøèŤ 

ÙǰÖćøðøąđöĉîÙüćöñĎÖóĆî×ĂÜïčÙúćÖøǰǰǰǰ 
Ģ ǰöĊÖćøðøąđöĉîÙüćöóċÜóĂĔÝ×ĂÜïčÙúćÖøǰǰ 

ÙĞćĂíĉïć÷ 
öĊĔßŠ 
ÿĀÖøèŤĔĀšÖćøÿîĆïÿîčî
ÖćøđøĊ÷îøĎĒš úąóĆçîć×ĂÜ 
ïčÙúćÖøìĆÜĚ ìĊéę ćĞ đîĉîÖćøđĂÜ 
õć÷ĔîĒúąēé÷ĂÜÙŤÖø 
õć÷îĂÖǰìĆÜĚ ēé÷üĉíÖĊ ćøđøĊ÷îøĎš 
×èąìĞćÜćîǰ ǰPOǰUIFǰKPCǰ 
USBJOJOH ǰÖćøòřÖĂïøö 
ĔîĀšĂÜđøĊ÷îǰÖćøđøĊ÷îìćÜĕÖúǰ 
ÖćøÿĂîÜćîǰ DPBDIJOH ǰ
ĒúąöĊđîČĂĚ ĀćÙøĂïÙúčö 
ìĆÜĚ ìĆÖþąĔĀöŠėǰĒúąÙüćöøĎš 
óČîĚ åćî 
R 
đóČęĂÿŠÜđÿøĉöǰÿîĆïÿîčîĔĀš
ïčÙúćÖøêøąĀîĆÖĔîýĆÖ÷õćó
ĒúąēĂÖćÿĔîÙüćöÖšćüĀîšć
×ĂÜêîǰÿĀÖøèŤöĊÖćøÝĆéìĞć
ĒñîÖćøóĆçîćïčÙúćÖøìčÖ 
êĞćĒĀîŠÜìĊęÖĞćĀîéüĆêëčðøąÿÜÙŤ
ÖćøđøĊ÷îøĎšÿĂéÙúšĂÜÖĆï
ĒêŠúąøąéĆïǰ 
R 

ĕöŠöĊĕöŠĔßŠ 
ÿĀÖøèŤĕöŠöĊÙüćöó÷ć÷ćö
ÿîĆïÿîčîÖćøđøĊ÷îøĎšĒúą
óĆçîćĒÖŠïčÙúćÖø 
öćÖĕðÖüŠćÖćøÿŠÜđ×šćøĆï
ÖćøĂïøöÖĆïĂÜÙŤÖøĂČęî 

ÿĀÖøèŤöÖĊ ćøÿĞćøüÝÙüćöóċÜ
óĂĔÝ×ĂÜïčÙúćÖøêŠĂðŦÝÝĆ÷ 
ĒüéúšĂöêŠćÜėǰîĂÖđĀîČĂÝćÖ 
øąïïÖćøÝŠć÷ÙŠćêĂïĒìî 
ĀøČĂÖćøđúČĂę îêĞćĒĀîŠÜĂćìĉǰ 
ÙüćöóċÜóĂĔÝĔîÿõćó
ĒüéúšĂöǰÙüćöðúĂéõĆ÷ 
ĔîÖćøìĞćÜćîǰðøĉöćèÜćîǰ 
ÿüĆÿéĉÖćøìĊÝę ćĞ đðŨîǰéšćî
ÿč×õćóǰÖćøýċÖþćǰÖĉÝÖøøö
ìćÜÿĆÜÙöǰđðŨîêšî 
R 

ÿĀÖøèŤĕöŠöĊÙüćöĔÿŠĔÝĂ÷ŠćÜ
óĂđóĊ÷ÜêŠĂïčÙúćÖøǰĕöŠöĊÖćø 
ÿĞćøüÝÙüćöóċÜóĂĔÝĒúą
ÙüćöÙĉéđĀĘî×ĂÜïčÙúćÖø 
êŠĂÿõćóðŦÝÝĆ÷ĒüéúšĂö
êŠćÜėǰìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜĀøČĂöĊñú 
êŠĂÖćøìčŠöđìðäĉïĆêĉÜćî 
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R 
ÿĀÖøèŤĕöŠöĊÖćøÝĆéìĞć
ĒñîÖćøóĆçîćÙüćöøĎš 
ìĊęÖĞćĀîéüĆêëčðøąÿÜÙŤ
ÖćøđøĊ÷îøĎšÿĞćĀøĆïïčÙúćÖø
ìčÖêĞćĒĀîŠÜ 

R 

R 

ÙĞćĂíĉïć÷ 

øć÷Öćø 

öĊĔßŠ 
ģ ǰöĊÖćøîĞćñúÖćøðøąđöĉîÙüćöóċÜóĂĔÝöćðøĆïðøčÜÖćø  öĊÖćøîĞćñúÖćøÿĞćøüÝǰ
ïøĉĀćøÜćîïčÙÙú 
êćöǰ Ģ ǰĕððøĆïðøčÜÖćø 
ïøĉĀćøÜćîïčÙÙú 

ĕöŠöĊĕöŠĔßŠ 
ÿĀÖøèŤöĊÖćøÿĞćøüÝÙüćö
óċÜóĂĔÝ×ĂÜïčÙúćÖøêćö 
øąïïÖćøïøĉĀćøïčÙÙúìĊęéĊ 
ĒêŠĕöŠĔĀšÙüćöÿĞćÙĆâêŠĂñú
ÖćøÿĞćøüÝđóČęĂîĞćĕððøĆïðøčÜ
ÖćøïøĉĀćøïčÙÙú 
R 
R 
ÿĀÖøèŤĔĀšÙüćöÿĞćÙĆâêŠĂÖćø ÿĀÖøèŤĕöŠĔĀšÙüćöÿĞćÙĆâ
ÿČęĂÿćøõć÷ĔîĂÜÙŤÖøǰĒúą
êŠĂÖćøÝĆéøąïïÖćøÿČęĂÿćø
ÖĞćĀîéĔĀšöĊßŠĂÜìćÜÿĞćĀøĆï õć÷ĔîĂÜÙŤÖøǰĕöŠöĊÖćøÝĆé 
ÖćøøšĂÜìčÖ×Ť×ĂÜïčÙúćÖøǰ 
ßŠĂÜìćÜìĊęđĀöćąÿöǰÜŠć÷êŠĂ
đßŠîǰǰêĎšøĆïÙüćöÙĉéđĀĘîǰǰ 
ÖćøøšĂÜìčÖ×ŤĀøČĂĒÿéÜ
8FCTJUFǰǰÖćøøĆïôŦÜ×šĂÙĉé  ÙüćöÙĉéđ×ĂÜïčÙúćÖø 
đĀĘîéšü÷üćÝćǰǰđðŨîêšî 
R 
R 

Ĥ ǰÖćøĔĀšÙüćöÿĞćÙĆâÖĆïÖćøøšĂÜìčÖ×Ť
×ĂÜïčÙúćÖø 

ĦģǰðŦÝÝĆ÷ìĊęÿŠÜñúêŠĂðøąÿĉìíĉñú×ĂÜïčÙúćÖø
Öǰ×ĊéÙüćöÿćöćøëĒúąĂĆêøćÖĞćúĆÜïčÙúćÖø
Ģ ǰöĊÖćøÖĞćĀîéÙĞćïøø÷ć÷úĆÖþèąÜćîǰ
+PCǰ%FTDSJQUJPO ǰ×ĂÜĒêŠúąêĞćĒĀîŠÜ 
Ă÷ŠćÜßĆéđÝî 

ÿĀÖøèŤöĊÖćøÝĆéìĞćøć÷
úąđĂĊ÷éÙĞćïøø÷ć÷úĆÖþèą
Üćîǰ +PCǰ%FTDSJQUJPO ǰ 
ìĊęßĆéđÝîÿĞćĀøĆïìčÖêĞćĒĀîŠÜ 
R 
ÿĀÖøèŤöĊÖćøÖĞćĀîéđÜČęĂîĕ×
ÙčèÿöïĆêĉ×ĆĚîêĞęćìĊęÝąøĆïïčÙÙú 
đ×šćìĞćÜćîĔîĒêŠúąêĞćĒĀîŠÜ 

ģ ǰöĊÖćøÖĞćĀîéÙčèÿöïĆêĉĒúąìĆÖþą
ìĊęÝĞćđðŨîǰ +PCǰ4QFDJųDBUJPO ǰ×ĂÜïčÙúćÖøĒêŠúą 
êĞćĒĀîŠÜ 

R 
Ĥ ǰöĊÖćøĔßšøąïïìĊęđðŨîíøøöĔîÖćøÿøøĀćĒúąĒêŠÜêĆĚÜ
ïčÙúćÖø 
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ÿĀÖøèŤöĊÖćøĔßšøąïï
ÙčèíøøöĔîÖćøÿøøĀćĒúą
ĒêŠÜêĆĚÜïčÙúćÖøĂ÷ŠćÜēðøŠÜĔÿǰǰ
đßŠîǰêĆĚÜÙèąÖøøöÖćøÿĂï 
R 

ĕöŠöĊÖćøÝĆéìĞćÙĞćïøø÷ć÷ 
úĆÖþèąÜćîǰ +PCǰ%FTDSJQ 
UJPO ǰ×ĂÜĒêŠúąêĞćĒĀîŠÜìĊęöĊ 
ÖćøÝĆéÝšćÜĔîÿĀÖøèŤǰĀøČĂ
ĂćÝöĊïšćÜĔîïćÜêĞćĒĀîŠÜìĊę 
ÿĞćÙĆâ 
R 
ĕöŠöĊÖćøÖĞćĀîéÙčèÿöïĆêĉ 
×ĆîĚ êĞćę ìĊÝę ąøĆïïčÙÙúđ×šćìĞćÜćî 
ĔîĒêŠúąêĞćĒĀîŠÜǰĀøČĂĂćÝöĊ 
đóĊ÷ÜđÞóćąĔîïćÜêĞćĒĀîŠÜ 
ìĊęÿĞćÙĆâ 
R 
ÖćøÿøøĀćĒúąĒêŠÜêĆÜĚ ïčÙúćÖø
ĔîÿĀÖøèŤĕöŠĔßšøąïïìĊęđðŗé
ēĂÖćÿĔĀšÙĆéđúČĂÖÙîđÖŠÜĒúą
ÙîéĊĂ÷ŠćÜÝøĉÜÝĆÜ 
R 

øć÷Öćø
øć÷Öćø 
×ǰïøø÷ćÖćýÖćøìĞćÜćî
Ģ ǰöĊÖćøÝĆéÿõćóĒüéúš
×ǰïøø÷ćÖćýÖćøìĞ
ćÜćîĂöĔîÖćøìĞćÜćîǰĒúąĂčðÖøèŤ
ìĊĢęđĀöćąÿöĔîÖćøðäĉ
ïĆêĂĉÜćîēé÷ÙĞ
ëċÜÙüćöÿąéüÖ
ǰöĊÖćøÝĆéÿõćóĒüéúš
öĔîÖćøìĞćîċćÜÜćîǰĒúąĂč
ðÖøèŤ
ÿïć÷ǰ
ìĊęđĀöćąÿöĔîÖćøðäĉïĆêĉÜćîēé÷ÙĞćîċÜëċÜÙüćöÿąéüÖ 
ÙüćöðúĂéõĆ
÷Ēúąÿč×ĂîćöĆ÷
ÿïć÷ǰ
ÙüćöðúĂéõĆ÷Ēúąÿč×ĂîćöĆ÷ 

ĦĤǰÖćøÿøšćÜÙüćöñĎÖóĆî×ĂÜÿöćßĉÖêŠĂÿĀÖøèŤ
ÖǰÖćøđóĉ
ęöÙčćèÜÙüćöñĎ
ÙŠćĒÖŠÿÖöćßĉ
Ö
ĦĤǰÖćøÿøš
óĆî×ĂÜÿöćßĉ
ÖêŠĂÿĀÖøèŤ
Ģ ǰöĊüĉíĊøąïïìĊ
ĞćĔĀšÿÿöćßĉ
öćßĉÖÖǰøĎšÿċÖöĊÙčèÙŠćêŠĂÿĀÖøèŤ 
ÖǰÖćøđóĉ
ęöÙčèÙŠćęìĒÖŠ
Ģ ǰöĊüĉíĊøąïïìĊęìĞćĔĀšÿöćßĉÖǰøĎšÿċÖöĊÙčèÙŠćêŠĂÿĀÖøèŤ 

ÙĞćĂíĉïć÷
ÙĞćĂíĉïć÷ 

öĊĔßŠ
öĊĔßŠ 
ÿĀÖøèŤöÖĊ ćøÝĆéÿõćóĒüéúšĂö
ĔîÿĞ
ćîĆÖöÜćîìĊ
êŠĂÖćø Ăö
ÿĀÖøèŤ
ÖĊ ćøÝĆđę ĂČéĂĚ ÿõćóĒüéúš
ðäĉ
ĔîÿĞïćêĆ îĆÜĉ ÖćîǰǰđßŠ
ÜćîìĊđę îĂČǰöĊĂĚ êŠ×ĂîćéđîČ
Öćø ĂĚ ìĊę
óĂđĀöćąÿĞ
ćĀøĆîïǰöĊđÝš×ćîćéđîČ
ĀîšćìĊĂĚę ìĊę 
ðäĉïêĆ Üĉ ćîǰǰđßŠ
ĒêŠ
úąÙîǰǰöĊćÖĀøĆćøøĆïđÝšÖþćÙüćö
óĂđĀöćąÿĞ
ćĀîšćìĊę
ÿąĂćéǰĒÿÜÿüŠ
ćÜđóĊ
÷ÜóĂǰ
ĒêŠúąÙîǰǰöĊÖćøøĆ
ÖþćÙüćö
ĂćÖćýëŠ
ć÷đìǰöĊćüÜđóĊ
ÿĆ éč÷ĂÜóĂǰ
ðč ÖøèŤ
ÿąĂćéǰĒÿÜÿüŠ
ĔîÖćøìĞ
ĂćÖćýëŠćÜćîĒúąÿĉ
÷đìǰöĊüÿĆ éčÜę ĂĂĞðčćîü÷
ÖøèŤ
ÙüćöÿąéüÖìĊ
đę Āöćąÿö
ĔîÖćøìĞćÜćîĒúąÿĉ
Üę ĂĞćîü÷
óĂđóĊ
÷ÜǰǰöĊøąïïðŜ
ĂÜÖĆîõĆ÷
ÙüćöÿąéüÖìĊ
đę Āöćąÿö
êŠóĂđóĊ
ćÜǰėǰìĊ
ĕę éšöøćêøåćîǰ
÷ÜǰǰöĊ
ąïïðŜĂÜÖĆïĆîîõĆĕé÷ 
ĀîĊ
ĕôǰǰĂčĕę ðéšÖøèŤ
éïĆ đóúĉïĆÜǰîĕé 
êŠćÜǰėǰìĊ
öćêøåćîǰ
ēìøìĆ
ýîŤüðÜÝøðŗ
êøñŠÜćǰ î
ĀîĊĕôǰǰĂč
ÖøèŤéǰïĆ
ïĆ đóúĉ
đ×šēìøìĆ
ćĂĂÖǰĄúĄ
ýîŤüÜÝøðŗǰĒúą÷Ć
éǰïĆêÜøñŠćî
ÙøĂïÙúč
öëċÜÖćøÝĆ
đ×šćĂĂÖǰĄúĄ
ǰĒúą÷ĆéÿëćîìĊ
Ü  ęǰ
đóČ
Ăę ÖćøóĆöÖëċñŠÜĂÖćøÝĆ
îĀ÷ŠéĂÿëćîìĊ
îĔÝǰđóČęǰ  Ăę
ÙøĂïÙúč
ÖĉđóČÝĂę ÖøøöïĆ
ÖćøĂĂÖÖĞ
ćúĆĂ ę Ü
ÖćøóĆÖîñŠđìĉĂÜîĀ÷Š
ĂîĔÝǰđóČ
ÖĊÖĉāÝÖøøöïĆ
ćǰÖĞćĀîéÖãøąđïĊ
÷ïĔîÖćø
îđìĉÜÖćøĂĂÖÖĞ
ćúĆÜ 
úćóĆ
ÖÖøèĊ
óđĉ ýþéšü÷ ÷ïĔîÖćø 
ÖĊāćǰÖĞ
ćĀîéÖãøąđïĊ
R
úćóĆÖÖøèĊóđĉ ýþéšü÷ 
R 

ĕöŠöĊĕöŠĔßŠ
ĕöŠöĊĕöŠĔßŠ 
ÿĀÖøèŤĕöŠĕéšÝĆéĔĀšöĊÿõćó
Ēüéúš
ĂöĒúąĂč
ÖøèŤ
ÿĀÖøèŤ
ĕöŠĕéšÝĆéðĔĀš
öĊÿõćó
ĔîÖćøðäĉ
ïĆêĉÜćîǰìĊ
ĒüéúšĂöĒúąĂč
ðÖøèŤ ęĂĞćîü÷
ÙüćöÿąéüÖĒÖŠ
ïčÙúćÖøǰ
ĔîÖćøðäĉïĆêĉÜćîǰìĊ
ęĂĞćîü÷ 
ÙüćöÿąĂćéëĎ
ÙüćöÿąéüÖĒÖŠÖÿčï×čÙĂîćöĆ
úćÖøǰ÷
ĒúąÙüćöðúĂéõĆ
ĔîøąéĆ÷ï
ÙüćöÿąĂćéëĎÖÿč×÷ĂîćöĆ
ìĊĒúąÙüćöðúĂéõĆ
ęĕéšöćêøåćî ÷ĔîøąéĆï 
ìĊęĕéšöćêøåćî 

ÿĀÖøèŤöĊÖćøĔĀšïøĉÖćøǰĒúą
ÖćøÝĆ
éĀćÿĉ
ęÜĂĞćîü÷Ùüćö
ÿĀÖøèŤ
öĊÖćøĔĀš
ïøĉÖćøǰĒúą
ÿąéüÖìĊ
ęéĊÿęÜĞćĂĞĀøĆćîü÷Ùüćö
ïÿöćßĉÖǰ
ÖćøÝĆéĀćÿĉ
ÿøš
ćÜïøø÷ćÖćýĒúąÖćø
ÿąéüÖìĊ
ęéĊÿĞćĀøĆïÿöćßĉÖǰ
êšÿøšĂćîøĆÜïøø÷ćÖćýĒúąÖćø
ïìĊęĂïĂčŠîǰđðŨîöĉêøĒúą 
ĔĀš
ÖĊ÷ïøêĉìĊĒęĂÖŠïĂčÿöćßĉ
êšĂđîøĆ
ŠîǰđðŨÖ îöĉêøĒúą
R 
ĔĀšđÖĊ÷øêĉĒÖŠÿöćßĉÖ
R

ÿĀÖøèŤĕöŠĕéšĔĀšÙüćöÿîĔÝ
đðŨ
îóĉđýþĔîÖćøÿøš
ćÜÿøøÙŤǰ
ÿĀÖøèŤ
ĕöŠĕéšĔĀšÙüćöÿîĔÝ 
üĉđðŨíîĊÖćøĀøČ
ĂøąïïìĊęìćĞćÜÿøøÙŤ
ĔĀš  ǰ
óĉđýþĔîÖćøÿøš
ÿöćßĉ
ÖøĎšÿĂċÖøąïïìĊ
öĊÙčèÙŠćęìêŠĞćĂĔĀš
üĉíĊÖćøĀøČ
ÿĀÖøèŤ 
ÿöćßĉÖøĎšÿċÖöĊÙčèÙŠćêŠĂ
ÿĀÖøèŤ
R 
R
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R
R 

ÙĞćĂíĉïć÷ 

øć÷Öćø 
ģ ǰöĊÖćøÝĆéÖĉÝÖøøöìĊęÿŠÜđÿøĉöĔĀšÿöćßĉÖ
öĊÿŠüîøŠüö 

Ĥ ǰöĊßŠĂÜìćÜøĆïôŦÜÙüćöÙĉéđĀĘîÝćÖÿöćßĉÖ 

×ǰÖćøóĆçîćÿöćßĉÖ
Ģ ǰöĊÖćøóĆçîćÿöćßĉÖĔĀšöĊÙüćöøĎš
Ùüćöđ×šćĔÝđÖĊę÷üÖĆïÖćøÿĀÖøèŤ 
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öĊĔßŠ 
ÿĀÖøèŤĔĀšÙüćöÿĞćÙĆâÖĆï
ÖćøöĊÿŠüîøŠüö×ĂÜÿöćßĉÖǰ
öĊÖćøÝĆéÖĉÝÖøøöìĊęÿŠÜđÿøĉöĔĀš
ÿöćßĉÖöĊÿŠüîøŠüöĔîÿĀÖøèŤǰ
ĂćìĉǰÖĉÝÖøøöêćöýćÿîć
ðøąđóèĊǰǰÖćøĒ×ŠÜ×ĆîÖĊāćǰ 
ÖćøĂïøöĂćßĊóđÿøĉöǰÖćøÝĆé
êúćéîĆéÝĞćĀîŠć÷ñúĉêõĆèæŤ 
ĒúąÿĉęÜðøąéĉþåŤ×ĂÜÿöćßĉÖǰ 
đðŨîêšî 
R 
ÿĀÖøèŤöĊÖćøđðŗéßŠĂÜìćÜ
ÖćøøĆïôŦÜÙüćöÙĉéđĀĘîÝćÖ 
ÿöćßĉÖǰĂćìĉǰǰÖúŠĂÜøĆï
ÙüćöÙĉéđĀĘîǰǰĀšĂÜĔĀš 
ÙĞćðøċÖþćĒÖšðŦâĀć
éšćîÿĉîđßČęĂĒÖŠÿöćßĉÖǰǰ 
đðŨîêšî 
R 

ĕöŠöĊĕöŠĔßŠ 
ÿĀÖøèŤúąđú÷ĀøČĂ×ćé
ÙüćöĔÿŠĔÝĂ÷ŠćÜÿöÙüø
ĔîÖćøÿŠÜđÿøĉöÖćøöĊ
ÿŠüîøŠüö×ĂÜÿöćßĉÖ 

ÿĀÖøèŤÿîĔÝĔîÖćøóĆçîć
ÙüćöøĎšǰÙüćöđ×šćĔÝđÖĊę÷üÖĆï 
ÖćøÿĀÖøèŤǰöĊÖćøðúĎÖòŦÜ
ĂčéöÖćøèŤǰĀúĆÖÖćøĒúą 
üĉíĊÖćøÿĀÖøèŤǰñŠćîÖćø
òřÖĂïøöǰĀøČĂðøąßčöĀøČĂ 
ÖĉÝÖøøöêŠćÜėǰĒÖŠÿöćßĉÖǰ
ìĆÜĚ đÖŠćĒúąĔĀöŠǰĂ÷ŠćÜÿöĞćę đÿöĂ 
R 

ÿĀÖøèŤĕöŠÝĆéĔĀšöĊÖćøóĆçîć
ÙüćöøĎšǰÙüćöđ×šćĔÝđÖĊę÷üÖĆï 
ÖćøÿĀÖøèŤĒÖŠÿöćßĉÖ
Ă÷ŠćÜóĂđóĊ÷Ü 

R 
ÿĀÖøèŤĕöŠĕéšĔĀšÙüćöÿîĔÝ
ĔîÖćøđðŗéßŠĂÜìćÜøĆïôŦÜ 
ÙüćöÙĉéđĀĘîÝćÖÿöćßĉÖ
Ă÷ŠćÜÝøĉÜÝĆÜ 

R 

R 

ÙĞćĂíĉïć÷
ÙĞćĂíĉïć÷
øć÷Öćø ÙĞćĂíĉïć÷ ÙĞćĂíĉïć÷
øć÷Öćø
ć÷ 
ĕöŠöĊĕöŠĔß
öĊĔßŠ
ĕöŠööĊĊĕöŠĔßŠĔßŠ
øć÷Öćø øć÷Öćø 
øć÷Öćø
ĔßŠ ĕöŠĕöŠööĕĊööŠĕöŠ
ĊöĊÖĕöŠĊÖĔćøÝĆ
ßŠ  ééÿüĆÿüĆÿÿéĉéĉÖÖćøǰ
ßŠĔćøÝĆ
ģ ǰöĊÖçćøÝĆîćÙčéÿüĆèõćóßĊ
ÿéĉÖćøĀøČ
ÖøøöóĆöĊöĊöçĔßŠ ĊÖĔßŠîćÙč
ĔĀšöĊĕöŠÿĀÖøèŤ
ÿĀÖøèŤ
ćø ÿĀÖøèŤĕöŠöĊÖćøÝĆé
ģ ǰöĊÖćøÝĆéÿüĆÿéĉÖćøĀøČĂÖĉÝÖøøöóĆ
üĉêĔĀšöĊĂÖĉĔßŠÝÿĀÖøèŤ
ćøÝĆèéÿüĆõćóßĊ
ÿéĉÖüćøǰĉêĕöŠ
ĕöŠöÿĀÖøèŤ
ĊÖćøÝĆĒúąÖĉ
éĕÿüĆ
éĉćøÝĆ
ÖćøééÿüĆ
ģ ǰöĊÖćøÝĆéģÿüĆǰöĊÿÖéĉģćøÝĆ
ÖǰöĊćøĀøČ
ĂÿéÖĉéĉÿüĆ
ÝÖÖøøöóĆ
õćóßĊ
ÿĀÖøèŤ
ćøÝĆ
éÿüĆĒúąÖĉ
ÖÝćøÝĆ
ćøǰ
ÿĀÖøèŤ
ĕöŠöŠöÝöÝÿĊÖÖøøöÿŠ
ĊÖÖøøöÿŠ
ćøÝĆ
éĉÿöÖéĉÙčöćøÖèÙčćøèõćó
ÿüĆ
ĂçÖĉîćÙč
ÝĂÖøøöóĆ
çĒÖŠîćÙč
èĔĀšõćóßĊ
üĉêüĔĀšĉêĔĀšöĊÖÿĀÖøèŤ
öÿöĊÖéĉĊÖćøÝĆ
ééÿüĆÿüĆÿÿÜéĉđÿøĉ
Öćøǰ
ÖéćøÝĆ
ÿćøĀøČ
éĉÖćøĀøČ
ÖĉÝèÖøøöóĆ
çüÿĉêîćÙč
èÖÿĀÖøèŤ
õćóßĊ
ÿĀÖøèŤ
éĉÿĀÖøèŤ
öćßĉ
ĒúąÖĉ
Üÿđÿøĉ
õćó ĒúąÖĉÝÖøøöÿŠÜđÿø
ÜÿüĆ
đÿøĉ
ĒÖŠ
ÿöćßĉ
ÿĀÖøèŤ
ÖøøöÿŠ
öÙčèõćó
Üđÿøĉ
Ùčèõćó
ĒÖŠÿöćßĉÖÿĀÖøèŤ
ĒúąÖĉÝÖøøöÿŠ
ÜđÿøĉÝßĊÝÖøøöÿŠ
èõćó
ĒúąÖĉ
ĒúąÖĉ
ÜÜđÿøĉ
đÿøĉöÖöÖÙčĀøČèÙčĂ÷ŠĂèõćó
ĒÖŠÿöćßĉ
ÿĀÖøèŤ 
ĒúąÖĉ
ÜÜđÿøĉ
èćõćó
ĒÖŠÿÖöćßĉ
ÖÿĀÖøèŤ
ĒúąÖĉ
đÿøĉööÖÙčÙčĂ÷ŠĒúąÖĉ
ßĊüĉê×ĂÜÿöćßĉÖĀøČĂ
ĉêö×ĂÜÿöćßĉ
×ĂÜÿöćßĉ
ÜĒêŠ
ßĊßĊÝÝüüÖøøöÿŠ
ĉêÖøøöÿŠ
öĊćõćó
üöÖøøöÿŠ
ĉêÙč×ĂÜÿöćßĉ
Ü ÝÖøøöÿŠ
üĉê×ĂÜÿöćßĉ
ĀøČ
ßĊüĉê×ĂÜÿöćßĉ
ćÜ ÖÖĂ÷Š
×ĂÜÿöćßĉ
êŠĒêŠ  ïÿîčî đóĊ÷Ü
ßĊüßĊĉêüÖ×ĂÜÿöćßĉ
ĉêĂ÷Š×ĂÜÿöćßĉ
Ă÷ŠććÜÜǰßĊÖćøÿîĆ
ĀúćÖĀúć÷ǰĂćìĉ
đóĊ
÷ĂÜöĊĒêŠÖÖĀøČĀøČĂĂöĊöĊĒǰÖćøÿîĆ
ĀúćÖĀúć÷ǰĂćìĉ
ïÿîčîßĊüĉêêÖ×ĂÜÿöćßĉ
Ü î đóĊ÷÷ÜđúĘ
ĀúćÖĀúć÷ǰĂćìĉ
ǰÖćøÿîĆ
ïÿîčǰêîÖćøÿîĆ
ÜìčîÖýċîšÖĂþćïč
ĀúćÖĀúć÷ǰĂćìĉ
ĀúćÖĀúć÷ǰĂćìĉ
ǰøǰÖćøøĆ
ÖćøÿîĆđóĊïÖ÷ÿîč
êøǰÖćøøĆ
Öþćó÷ćïćú đúĘÖîšĂ÷ĒúąĕöŠĀúć
÷ĒúąĕöŠ
ĀúćÖĀúć÷ 
ìčîýċÖþćïč
þćó÷ćïćú
đúĘÖîšÝĂÖøøö
÷ĒúąĕöŠ
ìčîýċÖþćïčêìčøǰÖćøøĆ
Öþćïč
þćó÷ćïćú
đúĘÖÖîšîšĀĂÖćøÿÜđÙøćąĀŤ
÷ĒúąĕöŠ
ĂúćÖĀúć÷
÷ĒúąĕöŠĀĀúćÖĀúć÷
úćÖĀúć÷
îìčýċîÖýċþćïč
êêøǰÖćøøĆ
ÖÖćøÿÜđÙøćąĀŤ
øǰÖćøøĆÖÖþćó÷ćïćú
þćó÷ćïćú
ýóǰǰÖĉÝÖøøö
ýóǰǰÖĉ
ÖćøÿÜđÙøćąĀŤ
ýóǰǰÖĉ
ÖćøÿÜđÙøćąĀŤ
Öøøö ÷ǰ ìĊęßŠü÷ÿŠÜđÿøĉöÿč×õćóĂîćöĆ÷ǰ
ÖćøÿÜđÙøćąĀŤ
ýóǰǰÖĉ
óǰǰÖĉ
ìĊęßŠüÝ÷ÿŠÖøøö
Üýđÿøĉ
öÿč×ÝÝõćóĂîćöĆ
ìĊęßŠü÷ÿŠÜđÿøĉìĊöęßìĊÿčŠüęß×÷ÿŠ
ǰ ćÜÙüćöøČ÷îę ǰøö÷Ť ÖĉÝÖøøöđóČĂę ÿøšćÜÙüćöøČîę øö÷Ť
ŠüõćóĂîćöĆ
÷ÿŠ
ÜÖøøöđóČ
đÿøĉööÿčÿč××Ăę÷õćóĂîćöĆ
õćóĂîćöĆ
ÖĉÜÝđÿøĉ
ÿøš
ÖĉÝÖøøöđóČĂę ÖĉÿøšÝÖĉÖøøöđóČ
îĉêÿøšøö÷Ť
ććÜÙüćöøČ
ÝćÜÙüćöøČ
ÖøøöđóČ
ÜÙüćöøČ
ĒÖŠßĊüĉêǰđðŨîêšîǰ
ĒÖŠßĂę ĊüĂę ÿøš
ǰđðŨ
îêšîǰ îę øö÷Ť
ĒÖŠßĊüĉêǰđðŨîĒÖŠêšĒÖŠîßǰĊüßĉêĊüR
ĉêǰđðŨǰđðŨîîêšêšîîǰ ǰ
R
R
R
R
R 
R
R
R 
ÿĀÖøèŤĕööŠöĊÖĊîćøÿĞ
ćøüÝ
ÙǰÖćøðøąđöĉ
ÿĀÖøèŤĕöŠöĊîē÷ïć
ÿĀÖøèŤöĊÖÖćøÿĞćøüÝ
ÙǰÖćøðøąđöĉîÙüćöñĎÖóĆî×ĂÜÿöćßĉ
Ö îÙüćöñĎÖóĆî×ĂÜÿöćßĉ
ÿĀÖøèŤ
ē÷ïć÷
öĊÖÿĀÖøèŤ
ćøÿĞ
ćøüÝ
ÙǰÖćøðøąđöĉ
îÙüćöñĎ
×ĂÜÿöćßĉ
Ċîē÷ïć÷
ööĊÖĊÖćøÿĞ
ćøÿĞ
ććøüÝ
øüÝ
ÙǰÖćøðøąđöĉ
ÙǰÖćøðøąđöĉ
îÙüćöñĎ
ÖóĆîÖÖ×ĂÜÿöćßĉ
óĆî×ĂÜÿöćßĉ
ÿĀÖøèŤ
ĕĕöŠöŠööĊîĊîćÜē÷ïć÷
ē÷ïć÷ ÜóĂĔÝÖ
Ùüćöóċ
óĂĔÝ×ĂÜÿöćßĉ
ĢÖ ǰöĊÖÖćøÿĞÖćÿĀÖøèŤ
øüÝÙüćöóċ
ÜÿĀÖøèŤ
óĂĔÝ×ĂÜÿöćßĉ
Ö ÿĀÖøèŤÖĕöŠöÿĀÖøèŤ
ĔîÖćøÿĞćøüÝÙüćöó
Ùüćöóċ
ÜóĂĔÝ×ĂÜÿöćßĉ
ĢÖǰöĊóĆîÖîÙüćöñĎ
ćøÿĞ
ćøüÝÙüćöóċ
ÜóĂĔÝ×ĂÜÿöćßĉ
ĔîÖćøÿĞ
øüÝÙüćöóċ
ÙüćöóċÜóĂĔÝ×ĂÜÿöćßĉ
Ö ĔîéšĔîÖćøÿĞ
Ģ ǰöĊÖćøÿĞćĢøüÝÙüćöóċ
ÜĊêóĂĔÝ×ĂÜÿöćßĉ
Ö
ćøüÝÙüćöóċ
ÜŠĂóĂĔÝ
Ùüćöóċ
Ùüćöóċ
ÜĊêóĂĔÝ×ĂÜÿöćßĉ
ǰöĊÖĢćøÿĞ
ǰöĊìĊÖćęöćøÿĞ
øüÝÙüćöóċ
øüÝÙüćöóċ
ÜóĂĔÝ×ĂÜÿöćßĉ
ÜóĂĔÝ×ĂÜÿöćßĉ
ĔîÖćøÿĞ
ĔîÖćøÿĞ
øüÝÙüćöóċ
óĂĔÝ
óĂĔÝ
ìĊęöććĊêøüÝÙüćöóċ
ÿĀÖøèŤ
ćîêŠćÜėǰ ×ĂÜÿöćßĉÖđóČęĂîĞćö
ìĊęöÖĊêŠĂÖÿĀÖøèŤ
ìĊÜęöóĂĔÝ×ĂÜÿöćßĉ
ŠĂÿĀÖøèŤ
ćÖîêŠćÜėǰ
ŠĂćÿĀÖøèŤ
×ĂÜÿöćßĉ
ÖđóČęĂîĞÜĔîéš
ćÜöć
ìĊęöĊêŠĂÿĀÖøèŤ
ćÜėǰ
ìĊęöĊêŠĂÿĀÖøèŤ
×ĂÜÿöćßĉ
Ö×ĂÜÿöćßĉ
đóČęĂîĞðøĆ
ìĊęöìĊĊêĔęöîéš
ŠĂĊêŠĂÿĀÖøèŤ
ĔĔîéš
îêŠ
ćÜėǰïøĉÖćøǰ
ìĊęöĊêŠĂìĊÿĀÖøèŤ 
ęöĊêŠĂÿĀÖøèŤ
×ĂÜÿöćßĉ
ÖÖđóČđóČ
ęĂęĂîĞćîĞíčćöć
đßŠćîïöćǰÖćøìĞ
øććÖĉöćđîĉÝÖćøĔĀš
đßŠćÿĀÖøèŤ
îîêŠǰÖćøìĞ
ćîéš
íčøćÖĉćîêŠ
ÝÖćøĔĀš
ðøč
ÜÖćøéĞ
îÜćî ïøĉÖćøǰ ðøĆïðøčÜÖćøéĞćđîĉî
đßŠîǰÖćøìĞćíčđßŠøđßŠîÖĉǰÖćøìĞ
đîĉ
îÜÜÖćøéĞ
Üćî
ććíčïíčøøĉøÖĉÖÖĉÝćøǰ
ïêšøĉîïÖǰðøč
ćøǰ 
îÝÖćøĔĀš
ǰÖćøìĞ
ÝÖćøĔĀš
ÖćøĔĀš
ćøǰÜÖćøéĞ
ðøĆïïćðøč
ðøč
ÖćøéĞ
Üćî
Üćî 
×ĂÜÿĀÖøèŤ
îêšîǰ
ĒúąĔĀšïøĉÖćø
×ĂÜÿĀÖøèŤ
ǰǰđðŨîðøĆ
ĒúąĔĀš
ïøĉćÖćđîĉćøđîĉîǰîǰđðŨ
×ĂÜÿĀÖøèŤ×ĂÜÿĀÖøèŤ
ǰ×ĂÜÿĀÖøèŤ
ǰđðŨîêšîǰ ǰǰđðŨ
ÖĒúąĔĀš
ćø ïïøĉøĉÖÖćøćø 
ǰǰđðŨîîêšêšîîǰ ǰĒúąĔĀšïøĉR
ĒúąĔĀš
RR
R 
RĂöĎú ÿĀÖøèŤ
RR ĂöĎú ÿĀÖøèŤĕöŠöĊÖćøøüï
ŠüîøŠüööR
ÿĀÖøèŤĕööŠöĊÖRĊÖćøøüïøüö×š
ģ ǰöĊÖćøðøąđöĉîøąéĆïÖćøöĊÿģŠüîøŠǰöĊüÖöćøðøąđöĉîøąéĆïÖćøöĊÿÿĀÖøèŤ
ĊÖćøøüïøüö×š
ćøøüïøüö
ģ ǰöĊÖćøðøąđöĉ
ÖćøöĊîøąéĆ
ÿÖŠüîĔîÖĉ
îøŠïøąéĆ
üÝöÖøøöêŠ
ÿĀÖøèŤ
öĊÖÿĀÖøèŤ
ćøøüïøüö×š
ĂïöĎøĉÖúćø×ĂÜÿöćßĉ
ÿĀÖøèŤ
ĊÖćøøüïøüö
ģ ǰöĊîÖģøąéĆ
ćøðøąđöĉ
ǰöĊ×ĂÜÿöćßĉ
Öïćøðøąđöĉ
ÖćøöĊ
ïÖćøöĊ
ÿŠüîøŠ
ŠüüîøŠö×ĂÜÿöćßĉ
üö
ööĊÖĊÖćøøüïøüö×š
ćøøüïøüö×š
ĂöĎú Ö ĕöŠöÿĀÖøèŤ
ÿĀÖøèŤ
öĊÖïĊÖćøøüïøüö
ÖĔîÖĉ
ÝÖøøöêŠ
ćÿĀÖøèŤ
Üǰėǰǰ×ĂÜÿĀÖøèŤ
øĉćøøüïøüö
Öćø×ĂÜÿöćßĉ
×šĂöĎúÖćøĔßšïøĉÖćø
ćÿÜǰėǰǰ×ĂÜÿĀÖøèŤ
ÖćøĔßš
×šÖćøĔßš
ĂöĎĕĕöŠúöŠöÖćøĔßš
ïøĉÖćø×ĂÜ Ö
×ĂÜÿöćßĉÖ×ĂÜÿöćßĉ
ĔîÖĉÝ×ĂÜÿöćßĉ
ÖøøöêŠ
ćÜǰėǰǰ×ĂÜÿĀÖøèŤ 
Ö ćîêŠ×šćÖĂÜǰėǰ
öĎúÖćøĔßš×šĂïöĎøĉöĎúÖÿöćßĉ
ćø×ĂÜ
ÖĔîÖĉ
ÖøøöêŠ
ćÜǰėǰǰ×ĂÜÿĀÖøèŤ
ÖÝĔîÖĉ
ÝÖøøöêŠ
ćÜǰėǰǰ×ĂÜÿĀÖøèŤ ÖćøĔßšïøĉÖćø×ĂÜÿöćßĉ
ÖćøĔßš
ÖćøĔßšïĔîÖĉ
ïøĉøĉÖÝÖćø×ĂÜÿöćßĉ
ćø×ĂÜÿöćßĉ
úĔîÖĉ
ÖćøĔßš
ÖćøĔßš
ïïøĉøĉÖÝÖćø×ĂÜ
ćø×ĂÜ 
ÝÖÖøøöéš
ćîêŠćîêŠ
ÜǰėǰćÜǰėǰ
ÿöćßĉÖĔîÖĉÝÖøøöéšć
Öøøöéš
ĔîÖĉ
Öøøöéš
ĔîÖĉÝÖøøöéšĔîÖĉ
ćĔîÖĉ
îêŠÝÖøøöéš
ćÝ×ĂÜÿĀÖøèŤ
Üǰėǰ
ÿöćßĉ
Ö
ĔîÖĉ
Ý
Öøøöéš
ć
îêŠ
ć
Üǰėǰ
ÖøøöéšććîêŠ
îêŠćǰćđóČ
Üǰėǰ 
Üǰėǰ
ÿöćßĉ×ĂÜÿĀÖøèŤ
Ö×ĂÜÿĀÖøèŤ
ÖĔîÖĉ
ĔîÖĉÝÝÖøøöéš
Öøøöéš
ćęĂĂęîêŠðøąđöĉ
ćðøąđöĉ
Üǰėǰ
ćÜǰėǰîîÖćø ×ĂÜÿĀÖøèŤǰđóČęĂðø
Ăę ðøąđöĉîÖćøÿöćßĉ
ǰǰđóČćđóČîêŠ
×ĂÜÿĀÖøèŤ×ĂÜÿĀÖøèŤ
ǰđóČ×ĂÜÿĀÖøèŤ
Ăę ðøąđöĉ
ǰđóČęĂÖćøöĊ
îđóČö×ĂÜÿöćßĉ
ǰÖćø
Ăę Ăę ðøąđöĉ
ðøąđöĉ×ĂÜÿĀÖøèŤ
îÖćø
×ĂÜÿĀÖøèŤ
ǰüîøŠ
ęĂüęĂðøąđöĉ
ðøąđöĉîîÖǰđßŠ
öĊðøąđöĉ
ÿŠüîøŠ
öĊÿŠüîøŠîǰđóČ
üđóČö×ĂÜÿöćßĉ
ÖǰđßŠîǰ ×ĂÜÿĀÖøèŤ
ÿŠüǰđóČ
ö×ĂÜÿöćßĉ
Ö îǰ ÖćøöĊÿŠüîøŠüö×ĂÜÿ
öĊÿŠüîøŠüö×ĂÜÿöćßĉ
Öö×ĂÜÿöćßĉ
ǰđßŠîǰ šîǰÖćøòćÖđÜĉ
ÖćøöĊ
üö×ĂÜÿöćßĉ
öĊÿöĊŠüÿîøŠ
ŠüîøŠÖćøÿąÿöĀč
üüö×ĂÜÿöćßĉ
ÖÖǰđßŠ
ǰđßŠîǰ ÿŠüîîøŠ
ÖćøöĊ
ÿÿŠüŠüîøŠîøŠüüö×ĂÜÿöćßĉ
ö×ĂÜÿöćßĉ
Ö ÖćÜǰėîǰ ĔîÖćøĔßšïøĉÖćøéšćî
ÖćøÿąÿöĀč
ǰÖćøòćÖđÜĉ
ǰ ÖćøöĊ
ĔîÖćøĔßš
ïÖøĉÖšîćøéš
ćîêŠ
ÖćøÿąÿöĀčÖćøÿąÿöĀč
šîÖćøÿąÿöĀč
ǰÖćøòćÖđÜĉ
ĔîÖćøĔßš
Öćøéš×ĂÜÿĀÖøèŤ
ćîêŠ
ǰÖćøòćÖđÜĉ
îǰ ïøĉĔîÖćøĔßš
ĔîÖćøĔßš
ïïøĉĚĂøĉćÖÖÿĉÜǰė
ćøéš
ćøéš
ćǰÖćø×ć÷
îêŠćÜǰė
ćÜǰė 
ÖćøàČ
îÙšććîêŠ
×ĂÜÿĀÖøèŤ
ÖćøàČšîĚĂšîÿĉîǰÖćøòćÖđÜĉ
îǰ ÙšćǰÖćø×ć÷
ÖćøàČĚĂÿĉîÙšÖćøàČ
ćÖćøàČ
ǰÖćø×ć÷
×ĂÜÿĀÖøèŤ
ĚĂñúñúĉ
ĚĂÿĉÿĉîîÙšÙšćêćǰÖćø×ć÷
ǰÖćø×ć÷
×ĂÜÿĀÖøèŤ 
ñúñúĉêĒÖŠÿĀÖøèŤǰÖćøđ×šć
ĒÖŠ
ÿĀÖøèŤǰÖćøđ×šć ×ĂÜÿĀÖøèŤ
ñúñúĉêĒÖŠÿñúñúĉ
ĀÖøèŤ
ć öǰĔîøąéĆ
ñúñúĉêøŠêǰĒÖŠ
ĒÖŠ
ÿÿĀÖøèŤ
ĀÖøèŤ
ǰǰÖćøđ×š
Öćøđ×šïćêŠćÜǰėǰ øŠüöðøąßčöǰĔîøąéĆïêŠćÜǰėǰ
üÖćøđ×š
öðøąßč
øŠüöðøąßčöøŠǰĔîøąéĆ
Üǰėǰ
üøŠöðøąßč
üöðøąßč
ǰĔîøąéĆ
ćÜǰėǰ 
ÜǰėǰĂ
àċęÜöĊÙüćöÿĞćÙĆâöćÖêŠĂ
àċęÜïöĊêŠöÙöćǰĔîøąéĆ
üćöÿĞ
ćÙĆïïâêŠêŠöćÖêŠ
àċęÜöĊÙüćöÿĞàċćęÜÙĆàċöĊâęÜÙöĊöćÖêŠ
ÙüćöÿĞ
üćöÿĞĂćçćÙĆÙĆîćÿĀÖøèŤ
ââöćÖêŠ
öćÖêŠĂ
ÖćøóĆçîćÿĀÖøèŤ
ÖćøóĆ
ÖćøóĆçîćÿĀÖøèŤ
ÖćøóĆ
ÖćøóĆççîćÿĀÖøèŤ 
îćÿĀÖøèŤ
R RR 
R R
R 
R R
R 
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ÙčèÙŠćǰ Āöć÷ëċÜǰ ÖćøéĞćđîĉîÖćøĔéǰ ėǰ ìĊęÿøšćÜÙüćöøĎšÿċÖüŠćǰ ÿöćßĉÖöĊÙčèÙŠć
êŠ Ă ÿĀÖøèŤ ǰ đßŠ î ǰ ÖćøđĂćĔÝĔÿŠ Ĕ Āš Ö ćøêš Ă îøĆ ï ìĊę éĊ đüúćìĊę ÿ öćßĉ Ö öćêĉ é êŠ Ă ÖĆ ï ÿĀÖøèŤ ǰ
ĀøČĂÖćøĔĀšÙüćöÿĞćÙĆâÖĆïÿöćßĉÖĔîüćøąêŠćÜǰėǰđßŠîǰÖćøĔĀšÙüćöÿĞćÙĆâÖĆïïčêøÿöćßĉÖìĊę
đÖĉéĔĀöŠǰÖćøĔĀšÙüćöÿĞćÙĆâÖĆïÿöćßĉÖñĎšÿĎÜĂć÷čǰ
ǰ
ǰ
ǰ
ǰ
ǰ
ǰ
ǰ
ǰ
ǰ
ǰ
ǰ 
ǰ 
ǰ 
ǰ 
ǰ 
ǰ 

ÿŠüîìĊęĔĀšđ×Ċ÷îÙĞćĂíĉïć÷đóĉęöđêĉö
Ħǰ ÖćøöčŠÜđîšîìøĆó÷ćÖøïčÙÙú
ǰ ĦĢǰ ÖćøÿøšćÜÙüćöñĎÖóĆî×ĂÜïčÙúćÖøêŠĂÿĀÖøèŤ
ǰ ǰ
Ģǰ ÖĉÝÖøøöđÖĊę÷üÖĆïÖćøđóĉęöÙčèÙŠćĒÖŠïčÙúćÖø×ĂÜÿĀÖøèŤǰ
ǰ ǰ
ǰ øąïčÖĉÝÖøøö
ǰǰǰǰ ǰ
ǰ 
ǰ ǰ
ģǰ ĀćÖÿĀÖøèŤĔéöĊĒñîđÿšîìćÜÙüćöÖšćüĀîšć×ĂÜïčÙúćÖøĔîÿĀÖøèŤǰ
ǰ ǰ
ǰ ēðøéĒÿéÜ
ǰǰǰǰ ǰ
ǰ 
ǰ ǰ
Ĥǰ üĉíĊÖćøðøąđöĉîÙüćöóċÜóĂĔÝ×ĂÜïčÙúćÖø
ǰǰǰǰ ǰ 
ǰ  
Ħģǰ  ÖćøÿøšćÜÙüćöñĎÖóĆî×ĂÜÿöćßĉÖÿĀÖøèŤ 
ǰ ǰ 
Ģǰ  ÖĉÝÖøøöìĊęÿĀÖøèŤĔßšÿøšćÜÙüćöñĎÖóĆîǰ  ĀøČĂÿŠÜđÿøĉöĔĀšÿöćßĉÖ 
ǰ ǰ 
ǰ  öĊÿŠüîøŠüöêŠĂÿĀÖøèŤ 
ǰǰǰǰ ǰ 
ǰ   
÷ÖêĆüĂ÷ŠćÜÖĉÝÖøøöēÙøÜÖćøǰ ĀøČĂĒîüìćÜðäĉïĆêĉìĊęēééđéŠîđðŨîøĎðíøøöǰǰ 
ǰ  ĢǰêĆüĂ÷ŠćÜ 
ǰǰǰǰ  
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ÙĞćĂíĉïć÷ 

øć÷Öćø 

öĊĔßŠ 

ĕöŠöĊĕöŠĔßŠ 

ÿĀÖøèŤöÖĊ ćøüĉđÙøćąĀŤ×Ăš öĎúìĊę
đÖĊę÷üÖĆïÖćøéĞćđîĉîíčøÖĉÝĒúą 
ïøĉÖćøǰđóČęĂÖĞćĀîéÿĉęÜ
ìĊęÿĀÖøèŤđßĊę÷üßćâĀøČĂìĞćĕéš
éĊìĊęÿčéĒúąÿŠÜñúĔĀšÿĀÖøèŤ
ðøąÿïÙüćöÿĞćđøĘÝĀøČĂĕéš
đðøĊ÷ïĔîõćøÖĉÝéšćîîĆĚîǰėǰ 
àċęÜÝąđðŨîðøąē÷ßîŤÖĆï 
ÿĀÖøèŤǰĔîÖćøøĆÖþćÿõćó
×šĂĕéšđðøĊ÷ïóøšĂöìĆĚÜóĆçîć 
ĔĀšÖšćüĀîšćǰĒúą÷ĆęÜ÷Čîǰ 
àċęÜĂćÝđðŨîÙüćöđßĊę÷üßćâǰ 
ßĞćîćâóĉđýþĔîÜćîìĊę÷ćÖǰ
đßŠîǰēøÜÿĊǰǰÙüćöđßĊę÷üßćâ
ĔîÖćøóĆçîćøąïïÿćøÿîđìý
éšü÷êîđĂÜđóČęĂÿîĆïÿîčî
íčøÖĉÝĒúąïøĉÖćøêŠćÜėǰÙüćö 
ÿćöćøëóĉđýþĔîéšćîÖćøÿøšćÜ
ÙüćöÿĆöóĆîíŤĒúąÙüćö
đßČęĂëČĂÖĆïñĎšöĊÿŠüîĕéšđÿĊ÷
ĔîøąéĆïêŠćÜǰėǰđðŨîêšî ǰ 
R 
óĆîíÖĉÝêćöĒñîÖú÷čìíŤöĊ 
ÙüćöÿĆöóĆîíŤǰÖĆïÿĉÜę ìĊÿę ĀÖøèŤ 
đßĊ÷ę üßćâĀøČĂìĞćĕéšéìĊ ÿęĊ é č

ÿĀÖøèŤéĞćđîĉîíčøÖĉÝĒúąĔĀš
ïøĉÖćøĒÖŠÿöćßĉÖêćö×Ăïđ×êǰ
ēé÷ĕöŠöĊÖćøüĉđÙøćąĀŤ×šĂöĎú 
đóČęĂÖĞćĀîéÿĉęÜìĊęÿĀÖøèŤ 
đßĊę÷üßćâĀøČĂìĞćĕéšéĊìĊęÿčéǰ
ĂĆîëČĂđðŨîÙüćöÿćöćøë
ĀúĆÖ×ĂÜÿĀÖøèŤ 

ĀöüéǰǰħǰǰÖćøÝĆéÖćøÖøąïüîÖćøǰ 
ĩĦǰÙąĒîî
 
ǰ 
ǰǰǰđðŨîÖćøðøąđöĉîüĉíĊÖćøĂĂÖĒïïĀøČĂÖćø 
ÖĞćĀîéøąïïÜćîǰÖćøÝĆéÖćøǰĒúąÖćøðøĆïðøčÜÖøąïüî 
ĔîÖćøÿøšćÜÙčèÙŠćÿĉîÙšćĒúąïøĉÖćøĔĀšĒÖŠñĎšĔßšïøĉÖćøǰđóČęĂ
ĔĀšÿĀÖøèŤðøąÿïÙüćöÿĞćđøĘÝĕéšĂ÷ŠćÜ÷ĆęÜ÷ČîǰøüöëċÜÖćø
ðøąđöĉîÙüćöóøšĂöÿĞćĀøĆïõćüąÞčÖđÞĉî 
ħĢǰ  ÖćøĂĂÖĒïïøąïïÜćî 
ǰ  Öǰ  ÙüćöÿćöćøëĀúĆÖ 
ǰ  ǰ  Ģ ǰ  öĊÖćøÖĞćĀîéÙüćöÿćöćøë
ĀúĆÖ×ĂÜÿĀÖøèŤĕüš 

ǰ  ǰ  ģ ǰ  óĆîíÖĉÝìĊęÖĞćĀîéĕüšöĊÙüćöÿĆöóĆîíŤÖĆï
ÙüćöÿćöćøëĀúĆÖ×ĂÜÿĀÖøèŤ 

R 

ÿĀÖøèŤÖćĞ ĀîéóĆîíÖĉÝ
êćöĒñîÖú÷čìíŤēé÷ĕöŠöĊ 
ÙüćöÿĆöóĆîíŤÖïĆ ÿĉÜę ìĊÿę ĀÖøèŤ 
đßĊ÷ę üßćâĀøČĂìĞćĕéšéìĊ ÿęĊ é č
R 
R 
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ÙĞćĂíĉïć÷ 

øć÷Öćø 

öĊĔßŠ 

ǰ  ǰ  Ĥ ǰ  ÿĀÖøèŤöĊÖćøÖĞćĀîéøąïïÜćîēé÷øüöĕüš  ÿĀÖøèŤöĊÖćøÖĞćĀîéøąïï
Ēúšü 
Üćîēé÷øüöǰēé÷ĂĂÖĒïï 
Ă÷ŠćÜöĊðøąÿĉìíĉõćóĒúąÙĞćîċÜ
ëċÜñĎšøĆïïøĉÖćøǰñĎšöĊÿŠüîĕéšđÿĊ÷ǰ
öĊúĆÖþèąìĊęÖøąßĆïǰÙúŠĂÜêĆü 
R 
ÿĀÖøèŤöĊÙĞćĂíĉïć÷đÖĊę÷üÖĆï
ǰ  ×ǰ  ÖćøĂĂÖĒïïÖøąïüîÖćøìĞćÜćî 
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ĔîÿĀÖøèŤ
ÖĊ ĔîÿĀÖøèŤ
ćøÝĆĒúąđñ÷ĒóøŠ
éĒúąđñ÷ĒóøŠ
ìĞćǰÙĎĕöŠǰöŠ ĕöŠöĂČ ÖöĊ ćøÝĆ
ćøðäĉ
ćøðäĉ
ïï
ÖćøÝĆéìĞéïìĞćêĆ ÙĎćÜĉ öŠÙĎćîĂČöŠ Öćøðäĉ
ĂČ Öćøðäĉ
Üĉ ćî
ÖĊ üćøÝĆ
ìĞćÙĎćöŠÙĎĂöČŠ ïïĂČ ĆêĆêĉÜćî
Üđðŗééđñ÷
đñ÷ ĕüšĂ÷ŠćÜđðŗéđñ÷ Öćøðäĉ
Öćøðäï
Ēúąđñ÷ĒóøŠüĉíĒúąđñ÷ĒóøŠ
ĊÖĒúąđñ÷ĒóøŠ
ćøðäĉïĆêĉÜüćîĉíüĊÖĉíćøðäĉ
ïïĆêĉÜĆêïćî
ćî ĉÜćîǰĒúąđñ÷ĒóøŠ
Öćøðäĉ
Öćøðäĉ
ćîǰĒúąđñ÷ĒóøŠ 
ĕüšĕüšïĂïĆêĂ÷ŠĉÜĆê÷ŠććîǰĒúąđñ÷ĒóøŠ
ĊÖćøðäĉ
ĉÜĆêćî
Öćøðäĉ
ĉÜćÜđðŗ
ćîǰĒúąđñ÷ĒóøŠ
ĕüšĂ÷ŠćÜđðŗéđñ÷ĕüšĕüšĂ÷ŠĂć÷ŠÜđðŗ
đñ÷  ÖćøðäĉïĆêĉÜćîĕüš
Öćøðäĉ
Ă÷ŠćÜđðŗ
ïïĆêéĉÜĆêćîĕüš
đñ÷
đñ÷  RR
ćÜđðŗéđñ÷
éđñ÷
Öćøðäĉ
ĉÜćîĕüšĂ÷ŠĂć÷ŠÜđðŗ
ćÜđðŗéđñ÷
éđñ÷
R
RR
R 
R
RR
R 
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ǰ
ÖøąïüîÖćøÿøšćÜÙčèÙŠćǰĀöć÷ëċÜǰÖøąïüîÖćøìĊðę øąÖĂïéšü÷üĉíÖĊ ćøðäĉïêĆ êĉ ćŠ ÜǰėǰìĊÿę ĀÖøèŤ
ÖĞćĀîé×ċĚîđóČęĂÿîĂÜêĂïêŠĂñĎšĔßšïøĉÖćøĔĀšđÖĉéÙüćöðøąìĆïĔÝǰ óċÜóĂĔÝǰ öĊñúêŠĂÖćøêĆéÿĉîĔÝĀøČĂǰ
ÙüćöõĆÖéĊ×ĂÜñĎšĔßšïøĉÖćøǰ đßŠîǰ ÖøąïüîÖćøñúĉêìĊęÙĞćîċÜëċÜÙüćöðúĂéõĆ÷×ĂÜñĎšïøĉēõÙǰ Ĕßšǰ HSFFOǰ
UFDIOPMPHZ ǰÖćøïøĉÖćøĀúĆÜÖćø×ć÷ǰ BGUFSǰTFSWJDF ǰĄúĄ
ÙüćöÿćöćøëĀúĆÖ×ĂÜÿĀÖøèŤǰĀöć÷ëċÜǰÙüćöÿćöćøëĀøČĂýĆÖ÷õćóđéŠîìĊÿę ĀÖøèŤÝąîĞćĕð
ĔßšĔĀšđÖĉéñúéĊêŠĂÖćøéĞćđîĉîÜćî×ĂÜÿĀÖøèŤĕéšǰ àċęÜĂćÝđðŨîìĆĚÜÙüćöÿćöćøëđéŠîĔîÖĉÝÖøøöìćÜíčøÖĉÝǰ
đßŠîǰÖćøøüïøüö×šćüđðúČĂÖǰĀøČĂýĆÖ÷õćóéšćîÖćøðøąÿćîÜćîǰÖćøêĉéêćöĀîĊǰĚ ÖćøÝĆéÖćø×šĂöĎúǰĒúą
ÿćøÿîđìýǰĄúĄ
ǰ
ǰ
ǰ
ǰ
ǰ
ǰ
ǰ
ǰ 
ǰ 

ÿŠüîìĊęĔĀšđ×Ċ÷îÙĞćĂíĉïć÷đóĉęöđêĉö
ħǰ ÖćøÝĆéÖćøÖøąïüîÖćø
ǰ ħĢǰ ÖćøĂĂÖĒïïøąïïÜćî
ǰ ǰ Ģǰ ĔĀšÿĀÖøèŤïøø÷ć÷ëċÜÙüćöÿćöćøëĀúĆÖ×ĂÜÿĀÖøèŤ
ǰ ǰ ǰ 
ǰ ǰ ǰ 
ǰ ǰ ÷ÖêĆ ü Ă÷Š ćÜÖĉ ÝÖøøöēÙøÜÖćøǰ ĀøČ ĂĒîüìćÜðäĉïĆ êĉ ìĊę ē ééđéŠ î đðŨ î øĎð íøøöǰǰ
ǰ ǰ ĢǰêĆüĂ÷ŠćÜ
ǰ ǰ  
ǰ ǰ  

ĀöüéǰĨǰñúúĆóíŤ×ĂÜÖćøéĞćđîĉîÜćî 
ǰ 
đðŨîÖćøêøüÝðøąđöĉîñúÖćøéĞćđîĉîÜćîĒúąÖćøðøĆïðøčÜ×ĂÜÿĀÖøèŤǰ  éšćîÖćøîĞćĂÜÙŤÖøǰ 
ñúĉêõĆèæŤĒúąïøĉÖćøǰÖćøöčÜŠ đîšîúĎÖÙšćĒúąêúćéǰéšćîÖćøđÜĉîǰìøĆó÷ćÖøïčÙÙúǰÖćøÝĆéÖćøÖøąïüîÖćøǰǰ 
øüöìÜðøąđöĉ
ĚĆ
îøąéĆïñúÖćøéćđî
Ğ îÖćø×ĂÜÿĀÖøè
ĉ
ǰđöę
Ť Ăđðø
Č  ÷ïđì
Ċ ÷ïÖĆ
Ċ ïÙĎŠĒ×ŠÜĒúąĂÜÙŤÖøĂČęîìĊęöĊúĆÖþèą
ĀøČĂĔĀšïøĉÖćøìĊęÙúšć÷ÙúċÜÖĆîǰ 
ǰ๗.๑ ผลลัĨĢǰ
ñúúĆตóภัíŤณéฑšćîÖćøîĞ
ćĂÜÙŤÖø
พธดา นผลิ
และกระบวนการ
ǰ๗.๒ ผลลัĨģǰ
ñúúĆ
พธดา นมุ
ง เนóนíŤผูéใ šćชîñúĉ
บริกêารõĆèæŤĒúąïøĉÖćø
ǰ๗.๓ ผลลัĨĤǰ
ñúúĆóง íŤเน
éšćนîÖćøöč
ŠÜđîšîคǰñĎคลšĔßšïøĉÖćø
พธดา นการมุ
ทรัพยากรบุ
ǰ๗.๔ ผลลัĨĥǰ
ñúúĆóíŤéšćîÖćøđÜĉ
î
พธดา นการนำองค
กรและการกำกั
บดูแลองคกร
ǰ๗.๕ ผลลัĨĦǰ
ñúúĆ
ó
íŤ
é
ć
š
îÖćøöč
Ü
Š
đîš
î
ìøĆ
ó
พธดา นการเงิน และการตลาด ÷ćÖøïčÙÙú
ǰ
Ĩħǰ ñúúĆóíŤéšćîÖćøÝĆéÖćøÖøąïüîÖćø
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ตัวชี้วัดกลาง ๓๔ ตัว
องคประกอบเอกสารหลักฐานในการตรวจสอบ
ตามตัวชี้วัด จำแนกเปนรายหมวด และขอกำหนด
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การกำหนดตัวชี้วัด : เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ ๖ หมวด
หมวด

ตัวชี้วัด/คำอธิบาย

หมวด ๑ การนำองคกร

๙ ตัวชี้วัด

๑.๑ การนำองคกรโดยผูบริหารของสหกรณ

๑. สัดสวนของผูบริหารสหกรณที่เขารวมการกำหนดวิสัยทัศน คานิยม
๒. จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมที่สงเสริมใหบุคลากรในสหกรณปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ขอบังคับ และระเบียบของสหกรณ
๓. จำนวนครั้งของการประชุมสมาชิกสหกรณในรอบป
๔. จำนวนครั้งของการประชุมระหวางผูบริหารและเจาหนาที่สหกรณใน
รอบป
๕. จำนวนครั้งในการประชุมทบทวนผลการดำเนินงานเพื่อบรรลุเปา
หมายของสหกรณในรอบป (คำอธิบาย การทบทวนผลการดำเนินงาน
หมายถึง การนำผลการดำเนินงานมาวิเคราะหเพื่อปรับปรุงแนวทางการ
ดำเนินงานของสหกรณ)

๑.๒ ธรรมาภิบาลและความเอื้ออาทรตอชุมชนและ ๖. ระดับความสำเร็จในการผานเกณฑธรรมาภิบาลของกรมสงเสริม
สังคม
สหกรณ (ใชผลการประเมินธรรมาภิบาลของ กรมฯ)
๗. ร อยละของผู บริ หารสหกรณที่ ปฏิบั ติต ามกฎหมาย ข อบัง คับและ
ระเบียบของสหกรณ
๘. จำนวนกิจกรรมที่สหกรณสงเสริมเพื่อพัฒนาชุมชน และสังคมในรอบป
๙. จำนวนกิจกรรมสาธารณประโยชนของชุมชน และสังคมที่สหกรณ
สนับสนุนในรอบป

องคประกอบเอกสารหลักฐานการในการตรวจสอบตามตัวชี้วัด ๙ ตัวชี้วัด ของหมวดที่ ๑
๑.๑ การนำองคกรโดยผูบริหารของสหกรณ
ตัวชี้วัดที่ ๑ ตรวจสอบจาก
- รายงานการประชุม
- บัญชีลงลายมือชื่อเขาประชุม
ตัวชี้วัดที่ ๒ ตรวจสอบจาก
- รายงานการประชุม
- จำนวนโครงการ/กิจกรรม
- ภาพกิจกรรม
ตัวชี้วัดที่ ๓ ตรวจสอบจาก
- รายงานการประชุมใหญ
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- บันทึกรายงานการประชุมกลุม
- บัญชีลงลายมือชือ
ตัวชี้วัดที่ ๔ ตรวจสอบจาก
- รายงานการประชุมใหญ
- บัญชีลงลายมือชื่อ
- ภาพกิจกรรม
ตัวชี้วัดที่ ๕ ตรวจสอบจาก
- แผนการดำเนินงาน
- รายงานการประชุม
- สรุปผลการติดตาม
๑.๒ ธรรมาภิบาลเอื้ออาทรตอชุมชนและสังคม
ตัวชี้วัดที่ ๖ ตรวจสอบจาก
- ใชผลการพิจารณาของกรมสงเสริมสหกรณ
ตัวชี้วัดที่ ๗ ตรวจสอบจาก
- รายงานการประชุม
- รายงานของผูตรวจสอบกิจการ
- ตรวจสอบภายใน/ตรวจสอบบัญชี
ตัวชี้วัดที่ ๘ และ ตัวชี้วัดที่ ๙ ตรวจสอบจาก
- แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
- ภาพกิจกรรม
- เอกสารการเบิกจายเงิน (การใชเงิน)
หมวด

ตัวชี้วัด/คำอธิบาย

หมวด ๒ การวางแผนกลยุทธ

๖ ตัวชี้วัด

๒.๑ การจัดทำแผนกลยุทธ

๑. สัดสวนการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกในการจัดทำแผน
กลยุทธ (ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก หมายถึง เจาหนาที่กรมสงเสริมสหกรณ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ ธ.ก.ส. และอื่นๆ)
๒. สัดสวนการมีสวนรวมของสมาชิกในการจัดทำแผนกลยุทธ
๓. จำนวนครั้ง จำนวนคน จำนวนวัน ในการจัดทำแผนกลยุทธ
๔. ระดับความสำเร็จในกระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ*
(๑) มีการวิเคราะหสภาพแวดลอมขององคกรทั้งภายในและภายนอก
(๒) มีการกำหนดวิสัยทัศน คานิยม พันธกิจ และวัตถุประสงค/เปาประสงค
(๓) มีการกำหนดกลยุทธ แผนที่กลยุทธ และตัวชี้วัด
(๔) มีการกำหนดแผนปฏิบัติการ/โครงการภายใตกลยุทธ
(๕) มีการประเมินผลและทบทวน ปรับปรุงแผนกลยุทธ

๒.๒ การนำแผนกลยุทธสูการปฏิบัติ

๕. รอยละของแผนปฏิบัติการ/โครงการของสหกรณที่นำไปปฏิบัติในรอบป
๖. รอยละของแผนปฏิบัติการ/โครงการที่มีการประเมินผลในรอบป
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องคประกอบเอกสารหลักฐานการในการตรวจสอบตามตัวชี้วัด ๖ ตัวชี้วัด ของหมวดที่ ๒
๒.๑ การจัดทำแผนกลยุทธ
ตัวชี้วัดที่ ๑ ตรวจสอบจาก
- รายงานการประชุม
- บัญชีลงลายมือชื่อเขาประชุม
ตัวชี้วัดที่ ๒ ตรวจสอบจาก
- จำนวนโครงการ/กิจกรรม
- ภาพกิจกรรม
ตัวชี้วัดที่ ๓ ตรวจสอบจาก
- รายงานการประชุมใหญ
- บัญชีลงลายมือชื่อ
- แผนงาน/โครงการ
- งบการเงินตัวชี้วัดที่ ๔ ตรวจสอบจาก
- มีการวิเคราะหสภาพแวดลอมขององคกรทั้งภายในและภายนอก
- มีการกำหนดวิสัยทัศน คานิยม พันธกิจและวัตถุประสงค/เปาหมาย
- มีการกำหนดกลยุทธ แผนที่กลยุทธ และตัวชี้วัด
- มีการกำหนดแผนปฏิบัติการ/โครงการภายใตกลยุทธ
- มีการประเมินและทบทวน ปรักปรุงแผนกลยุทธ
๒.๒ การนำแผนกลยุทธสูการปฏิบัติ
ตัวชี้วัดที่ ๕ ตรวจสอบจาก
- Action Plan (แผนปฏิบัติงาน)
- รายงานการดำเนินโครงการ
- กิจกรรมการที่ดำเนินการไดเปรียบเทียบกับแผนงาน
- หลักฐานการเบิกจายเงิน
- ภาพกิจกรรม
ตัวชี้วัดที่ ๖ ตรวจสอบจาก
- แบบประเมินผล/สรุปแบบประเมินผลการดำเนินกิจกรรม
- ภาพกิจกรรม
หมวด
หมวด ๓ การมุง เนนผูใ ชบริการ

ตัวชีว้ ดั /คำอธิบาย
๓ ตัวชีว้ ดั

๓.๑ ขอมูลเกี่ยวกับผูใชบริการและการให ๑. ระดับความสมบูรณของการจัดการขอมูลพืน้ ฐานและความตองการของผูใ ชบริการ*
บริการ
(๑) มีการสำรวจขอมูลพืน้ ฐานของผูใ ชบริการไมนอ ยกวารอยละ ๘๐
(๒) มีการจัดเก็บขอมูลพืน้ ฐานอยางเปนระบบ
(๓) มีการนำขอมูลไปใชในการพัฒนาการดำเนินงานของสหกรณ
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หมวด
หมวด ๓ การมุง เนนผูใ ชบริการ

ตัวชีว้ ดั /คำอธิบาย
๓ ตัวชีว้ ดั

(๔) มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงขอมูลพื้นฐานและความตองการของผูใชบริการ
อยางนอย ปละ ๑ ครัง้
(๕) มีการนำขอมูลทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปปรับปรุงการดำเนินงานของสหกรณ
๒. ระดับความสำเร็จในการกำหนดกลยุทธการตลาด**
(๑) มีการนำขอมูลพื้นฐานและความตองการของผูใชบริการมาใชในการแบงสวน
ตลาด
(๒) มีการแบงสวนตลาด (การแบงตลาดออกเปนสวนๆ)
(๓) มีการเลือกตลาดบางสวนหรือทุกสวนมากำหนดเปนตลาด เปาหมาย
(๔) มีการกำหนดกลยุทธการตลาดใหสอดคลองกับตลาดเปาหมาย
(๕) มีการนำกลยุทธการตลาดไปปฏิบตั ิ
๓.๒ ความสัมพันธและความพึงพอใจของ ๓. ระดับความสำเร็จในการสรางความสัมพันธและการสนองความพึงพอใจของผูใช
ผูใ ชบริการ
บริการ *
(๑) มีการนำขอมูลเกี่ยวกับผูใชบริการมาใชในการสรางความสัมพันธและความ
พึงพอใจ
(๒) มีการกำหนดกิจกรรม/วิธกี ารสรางความสัมพันธกบั ผูใ ชบริการ
(๓) มีการนำกิจกรรม/วิธกี ารสรางความสัมพันธกบั ผูใ ชบริการไปปฏิบตั ิ
(๔) มีการประเมินความพึงพอใจและรับขอรองเรียนขอเสนอแนะของผูใ ชบริการ
(๕) มีการปรับปรุงกิจกรรมใหสอดคลองกับความตองการของผูใ ชบริการ

องคประกอบเอกสารหลักฐานการในการตรวจสอบตามตัวชี้วัด ๓ ตัวชี้วัด ของหมวดที่ ๓
๓.๑ ขอมูลเกี่ยวกับผูใชบริการและการใหบริการ
ตัวชี้วัดที่ ๑
- มีการสำรวจขอมูลพื้นฐานของผูใชบริการ ตรวจสอบจาก
๑) แบบสอบถาม
๒) โปรแกรม
๓) แบบรายงาน
๔) สัมภาษณ/สังเกต
- มีการจัดเก็บขอมูลพื้นฐานอยางเปนระบบ ตรวจสอบจาก
๑) Computer (หนวยความจำ CD เครื่องสำรวจขอมูล
๒) แฟมขอมูล
๓) สรุปแบบสอบถาม
- มีการนำขอมูลไปใชในการพัฒนาการดำเนินงานของสหกรณ ตรวจสอบจาก
๑) รายงานการประชุม (เพื่อทราบ/พิจารณา)
๒) โครงการตาง ๆ (นำไปใชอยางไร)
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ตัวชี้วัดที่ ๒

๓) รูปภาพกิจกรรม
- มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงขอมูลพื้นฐานและความตองการของผูใชบริการอยางนอย ปละ ๑ ครั้ง ตรวจสอบจาก
๑) แบบการประเมินผลของโครงการ
๒) แบบสำรวจเกี่ยวกับขอมูลสมาชิก และความตองการ
- มีการนำขอมูลที่เปลี่ยนแปลงไปปรับปรุงการดำเนินงานของสหกรณ ตรวจสอบจาก
๑) รายงานการประชุม
๒) Action plan (โครงการ)

- มีการนำขอมูลพื้นฐานและความตองการของผูใชบริการมาใชในการแบงสวนตลาด ตรวจสอบจาก
๑) รายงานผลประกอบการของสหกรณในสวนธุรกิจ
๒) ผลิตภัณฑของสหกรณ
๓) ทะเบียนคุมสินคา/ทะเบียนหุน/หนี้/เงินฝาก
- มีการแบงสวนตลาด ตรวจสอบจาก
๑) ขอมูลหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ (สถิติจังหวัด คลังจังหวัดและพาณิชยจังหวัด)
๒) รายงานผูสอบบัญชี
๓) สัมภาษณผูใชบริการ
- มีการเลือกตลาดบางสวนหรือทุกสวนมากำหนดเปนตลาดเปาหมาย


มีการกำหนดกลยุทธการตลาดใหสอดคลองกับ
ตลาดเปาหมาย และมีการนำกลยุทธการตลาดไปปฏิบัติ จาก
๑) รายงานการประชุม
๒) แผนงาน (โครงการ)
๓) รายงานผลการนำแผนกลยุทธไปปฏิบัติ
๔) ภาพกิจกรรม
๓.๒ ความสัมพันธและความพึงพอใจของผูใชบริการ
ตัวชี้วัดที่ ๓
- มีการนำขอมูลเกี่ยวกับผูใชบริการมาใชในการสรางความสัมพันธและความพึงพอใจ มีการกำหนดกิจกรรม วิธีการ
สรางความสัมพันธกับผูใชบริการ และมีวิธีการนำกิจกรรม วิธีการสรางความสัมพันธกับผูใชบริการไปปฏิบัติ
ตรวจสอบจาก
๑) แผนงาน
๒) โครางการ
๓) ภาพกิจกรรม
๔) แบบสอบถาม
- มีการประเมินความพึงพอใจและรับขอรองเรียน ขอเสนอแนะของผูใชบริการ ตรวจสอบจาก
๑) แบบสอบถามของผูใชบริการ
๒) Website ของสหกรณ
๓) ตูรับความคิดเห็น
- มีการปรับปรุงกิจกรรมใหสอดคลองกับความตองการของผูใชบริการ ตรวจสอบจาก

๑) รายงานการประชุม

๒) โครงการที่ไดทำไปแลว

๓) ภาพกิจกรรม

๔) สรุปแบบสอบถาม
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หมวด

ตัวชีว้ ดั /คำอธิบาย

หมวด ๔ การวัดการวิเคราะหและการ ๔ ตัวชีว้ ดั
จัดการความรู
๔.๑ การวัด การวิเคราะห
เพือ่ ปรับปรุงผลการดำเนินงาน
ของสหกรณ

๑. ระดับความสำเร็จในการวัด การวิเคราะหเพื่อการปรับปรุงผลการดำเนินงานของ
สหกรณ*
(๑) สหกรณนำขอมูลทางการเงินและบัญชีมาใชในการบริหารจัดการสหกรณ
(๒) สหกรณนำขอมูลทางการเงินและบัญชีมาใชวเิ คราะหผลการดำเนินงานทุกไตรมาส
(๓) สหกรณมกี ารทบทวน ปรับปรุงผลการดำเนินงานโดยใชผลจากการวิเคราะหขอ มูล
ทางการเงินและบัญชี

๔.๑ การจัดการสารสนเทศความรูและ ๒. จำนวนเรือ่ งของการจัดการความรูไ มนอ ยกวา ๑ เรือ่ งในรอบป
เทคโนโลยีสารสนเทศ
๓. มีเจาหนาทีท่ มี่ คี วามชำนาญในดานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางนอย ๑ คน
๔. ระดับความสามารถของสหกรณในการจัดการสารสนเทศ*
(๑) มีขอ มูลพรอมใชงาน สะดวกในการเขาถึง เชือ่ ถือได
(๒) มีระบบปองกันความปลอดภัยของขอมูลทีส่ ำคัญ
(๓) มีอปุ กรณทเี่ พียงพอพรอมใชงานไดอยางตอเนือ่ งแมในภาวะฉุกเฉิน

องคประกอบเอกสารหลักฐานการในการตรวจสอบตามตัวชี้วัด ๔ ตัวชี้วัด ของหมวดที่ ๔
๔.๑ การวัด การวิเคราะห เพื่อปรับปรุงผลการดำเนินงานของสหกรณ
ตัวชี้วัดที่ ๑ ระดับความสำเร็จในการวัด การวิเคราะหเพื่อการปรับปรุงผลการดำเนินงานของสหกรณ ตรวจสอบจาก
- รายงานการประชุมประจำเดือน /ไตรมาส/ป
- รายงานผูสอบบัญชี / งบทดลอง/ทะเบียนคุมสินคา
- สรุปจากแผนงานที่ไดนำไปปฏิบัติ
ตัวชี้วัดที่ ๒ การจัดการสารสนเทศ ความรูและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตรวจสอบจาก
- มีการจัดทำคูมือ แผนผับ วารสาร
- วีดีทัศน Website ของสหกรณ
- สถานีวิทยุชุมชน
- ประชุมสัมมนา
ตัวชี้วัดที่ ๓ มีเจาหนาที่ที่มีความชำนาญในดานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางนอย ๑ คน ตรวจสอบจาก
- โครงสรางของสหกรณ
- คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง
- คำสั่งมอบหมายงาน/สัญญาจาง
ตัวชี้วัดที่ ๔ ระดับความสามารถของสหกรณในการจัดการสารสนเทศ ตรวจสอบจาก
(๑) มีขอมูลพรอมใชงาน สะดวกในการเขาถึง เชื่อถือได ตรวจสอบจาก
- Website ของสหกรณ
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- มีระบบงาน Computer
(๒) มีระบบปองกันความปลอดภัยของขอมูลที่สำคัญ ตรวจสอบจาก
- รายงานผูสอบบัญชี
- คำสั่งมอบหมายงาน
- สัมภาษณ/มีการสำรวจขอมูลแยกเก็บไวในที่ปลอดภัย ตรวจสอบจาก
- เครื่องสำรองไฟ
(๓) มีอุปกรณที่เพียงพอพรอมใชงานไดอยางตอเนื่องแมในภาวะฉุกเฉิน ตรวจสอบจาก
- บัญชีครุภัณฑ
- การสังเกต/การสัมภาษณ
หมวด
หมวด ๕ การมุงเนนทรัพยากรบุคคล

ตัวชี้วัด/คำอธิบาย
๙ ตัวชี้วัด

๕.๑ การสร า งความผู ก พั น ของบุ ค ลากรต อ ๑. จำนวนครั้งที่สหกรณสนับสนุนบุคลากรใหมีการพัฒนาความรูและความ
สหกรณ
กาวหนาอยางนอย ๒ ครั้งตอคนตอป
๒. ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอองคกรในระดับมาก
ไมนอยกวารอยละ ๘๐
๓. รอยละ ๑๐๐ ของการจัดการการรองทุกขของบุคลากรในรอบป
๕.๒ ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลของบุคลากร

๔. ระดับความสามารถของบุคลากรและความพรอมของอัตรากำลัง**
(๑) มีการกำหนดโครงสรางอัตรากำลัง
(๒) มีการกำหนดคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของแตละ
ตำแหนงอยางชัดเจน
(๓) มีการกำหนดคุณสมบัติและทักษะที่จำเปน
(Job Specification) ของบุคลากรแตละตำแหนง
(๔) มีการใชระบบที่เปนธรรมในการสรรหาและแตงตั้งบุคลากร
(๕) มีการกำหนดแผนการพัฒนาอัตรากำลังและเสนทางความกาวหนา
ของบุคลากร
๕. ความพึ ง พอใจของบุ ค ลากรที่ มี ต อ สภาพแวดล อ มในการทำงานใน
สหกรณในระดับมากไมนอยกวารอยละ ๘๐

๕.๓ การสร า งความผู ก พั น ของสมาชิ ก ต อ ๖. ความพึงพอใจของสมาชิกที่มีตอการใหบริการของสหกรณในระดับมาก
สหกรณ
ไมนอยกวารอยละ ๘๐
๗. จำนวนกิจกรรม/โครงการที่สหกรณใชสรางความผูกพันกับสมาชิก
๘. รอยละของสมาชิกที่ไดรับการจัดสวัสดิการหรือกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตใหแกสมาชิก
๙. รอยละของสมาชิกสหกรณที่มีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ของสหกรณ
(ธุรกิจ+บริการ+อื่นๆ)
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๕.๒ ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลของบุคลากร
ตัวชี้วัดที่ ๔ ตรวจสอบจาก
- Job Description และ Job Speciﬁcation
- ระเบียบวาดวยพนักงานสหกรณ
- ประกาศรับสมัคร
- สัญญาจาง
- คำสั่งมอบหมายงาน
ตัวชี้วัดที่ ๕ ตรวจสอบจาก
- แบบสำรวจความพึงพอใจ
- กลองรับความคิดเห็น
- สัมภาษณ สังเกต
๕.๓ การสรางความผูกพันของสมาชิกตอสหกรณ
ตัวชี้วัดที่ ๖ ตรวจสอบจาก
- สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจสมาชิก
- สังเกต สัมภาษณ
ตัวชี้วัดที่ ๗ ตรวจสอบจาก
- จำนวนแผนงาน/โครงการ
- รายงานการประชุม
ตัวชี้วัดที่ ๘ ตรวจสอบจาก
- ระเบียบวาดวยการจัดสวัสดิการ
- มติของคณะกรรมการดำเนินการ เรื่อง การจัดสวัสดิการ
ตัวชี้วัดที่ ๙ ตรวจสอบจาก
- การจัดชั้นสมาชิก
- การจัดมาตรฐานสหกรณ (จำนวนสมาชิกที่ทำธุรกิจ
- การเขารวมประชุมกลุม/ประชุมใหญ
หมวด
หมวด ๖ การจัดการกระบวนการ
๖.๑ การออกแบบระบบงาน

ตัวชีว้ ดั /คำอธิบาย
๓ ตัวชีว้ ดั
๑. รอยละของระบบงานทีม่ กี ารออกแบบไวอยางชัดเจน
๒. ระดับความสำเร็จของการออกแบบกระบวนการทำงาน**
(๑) มีการกำหนดกระบวนการทำงานทีส่ ำคัญของสหกรณไว
(๒) มี ก ารนำข อ มู ล จากผู ใช บ ริ ก ารและผู มี ส ว นเกี่ ย วข อ งกั บ การ
ดำเนินงานมาใชในการออกแบบกระบวนการทำงาน
(๓) มีการนำองคความรู เทคโนโลยี และเทคนิคการจัดการทีจ่ ำเปน
มาใชในการออกแบบกระบวนการทำงาน
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๖.๒ การจั ด การและการปรั บ ปรุ ง กระบวนการ ๓. ระดับความสำเร็จของการจัดการและการปรับปรุงกระบวนการทำงาน *
(๑) มีการกำหนดตัวชี้วัดในกระบวนการเพื่อควบคุมและปรับปรุง
ทำงาน
กระบวนการทำงานใหดขี นึ้
(๒) มีการนำกระบวนการทำงานทีอ่ อกแบบไวไปปฏิบตั ิ
(๓) มีการติดตาม ประเมินผลการปฏิบตั งิ านตามกระบวนการทำงาน
(๔) มีการปรับปรุงกระบวนการทำงานเพือ่ ใหผลการดำเนินงานดีขนึ้
(๕) มีการแบงปนขอมูลการปรับปรุงกระบวนการทำงานระหวาง
แผนกงานในสหกรณ เพือ่ ใหเกิดการเรียนรูแ ละมีการพัฒนาอยางตอเนือ่ ง
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องคประกอบเอกสารหลักฐานการในการตรวจสอบตามตัวชี้วัด ๓ ตัวชี้วัด ของหมวดที่ ๖
๖.๑ การออกแบบระบบงาน
ตัวชี้วัดที่ ๑ ตรวจสอบจาก
- กระบวนการทำงาน (Flow Chart)
- คูมือการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดที่ ๒ ตรวจสอบจาก
- มีการกำหนดกระบวนการทำงานที่สำคัญของสหกรณไว
- กระบวนการทำงานยอย
- มีการนำขอมูลจากผูใชบริการและผูมีสวนเกี่ยวของ/ในการออกแบบกระบวนการทำงาน
ตัวชี้วัดที่ ๓ ตรวจสอบจาก
- โปรแกรมสำเร็จรูป
- วัสดุ อุปกรณ ในการจัดลำดับการใชบริการ
- ระบบสารสนเทศ
หมายเหตุ :
๑. ตัวชี้วัดที่ระบุเปนรอยละหรือจำนวน มีบางตัวชี้วัดที่ระบุเปาหมายไวเนื่องจากเปนมาตรฐานที่ควรจะเปน
นอกจากนั้นสหกรณสามารถระบุเปาหมายไดตามศักยภาพและแรงจูงใจในการปรับปรุงของสหกรณ
๒. ตัวชี้วัดที่ระบุเปนระดับความสามารถ ระดับความสำเร็จในลักษณะ Milestone ที่เรียงลำดับขั้นตอนการปฏิบัติ
ใหสหกรณประเมินวา สหกรณมีพฤติกรรมตามที่กำหนดในแตละระดับครบถวนหรือไม เชน กรณีที่มี ๕ ระดับ สหกรณจะตองปฏิบัติ
ไดครบถวนตั้งแต (๑) – (๕) จึงจะถือวาสมบูรณหรือไดเพียงระดับ (๑) – (๒) เปนตน
(แสดงดวยสัญลักษณ*, ในขณะที่บางตัวชี้วัดไมเรียงลำดับขั้นตอน ใหระบุวาดำเนินไดในขอใด (ระดับผูใด) บาง
(แสดงดวยสัญลักษณ**)
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ตัวอยาง
การเขียนรายงานการประเมินตนเอง
สำหรับการตรวจประเมินตนเอง ระดับที่ ๓
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ตัวอยาง การเขียนรายงานการประเมินตนเอง : สวนที่ ๒ เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ
(Cooperative Quality Award : CQA)
สหกรณ ประมงแมกลอง จำกัด จังหวัดสมุทรสงคราม
คำอธิบายวิธกี าร
ทีใ่ ชอยูใ นสหกรณ (คำนึงถึง ADLI)
๑.๑ สหกรณมกี ารกำหนดวิสยั ทัศนและคานิยม ในขัน้ ตอน
หมวด ๑ การนำองคกร
เปนการประเมินวาผูบริหารไดชี้นำ และทำใหสหกรณยั่งยืนไดอยางไร รวมทั้งประเมิน ของกระบวนการจัดทำแผนกลยุทธซึ่งประธานกรรมการ
และผูบริหารในสหกรณมีสวนรวมอยางใกลชิด โดยฟง
ระบบธรรมาภิบาล และการดำเนินการเกีย่ วกับจริยธรรม กฎหมาย
ความคิ ด เห็ น จากสมาชิ ก นำมาปรั บ ให เ หมาะสมกั บ
และความเอือ้ อาทรตอชุมชนและสังคมของสหกรณ
งบประมาณและเวลา
๑.๑ การนำองคกรโดยผูบ ริหารของสหกรณ
- วิสัยทัศน “เปนสหกรณธรรมาภิบาล เปนเลิศดานการ
ก. การกำหนดวิสยั ทัศนและคานิยมของสหกรณ
ดำเนินงาน เปนตลาดกลางสัตวน้ำ คุณภาพดีที่สุดของ
(๑) ผูบ ริหารของสหกรณเปนผูน ำในการกำหนดคานิยมของสหกรณ
ประเทศ”
(๒) ผูบ ริหารของสหกรณมกี ารถายทอดคานิยมไปถึงบุคลากรทุกคนในสหกรณ
- ปรัชญา”รวมคิดรวมทำ ตามหลักธรรมาภิบาล ประสาน
(๓) ผูบ ริหารของสหกรณเปนผูน ำในการกำหนดวิสยั ทัศนของสหกรณ
ประโยชนชมุ ชน พัฒนาคน พัฒนาผลผลิต
(๔) ผูบ ริหารของสหกรณมกี ารถายทอดวิสยั ทัศนไปถึงบุคลากรทุกคนในสหกรณ
- คานิยมของสหกรณไดแก “ยึดมัน่ ในคุณธรรม จริยธรรม
(๕) ผูบ ริหารของสหกรณมกี ารปฏิบตั ทิ สี่ ะทอนถึงคานิยมของสหกรณ
ยึ ด มั่ น ในประชาธิ ป ไตยตามหลั ก สหกรณ ปฏิ บั ติ ต าม
(๖) ผูบ ริหารของสหกรณเปนผูน ำในการสรางบรรยากาศเพือ่ สงเสริมใหบคุ ลากร
กฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบโดยเทาเทียมกัน”
ในสหกรณปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ขอบังคับและระเบียบของสหกรณ
- มีการถายทอดและทำความเขาใจไปยังบุคลากรทุกคนใน
(๗) ผูบ ริหารของสหกรณเปนผูน ำในการสรางบรรยากาศเพือ่ ใหเกิดการปรับปรุง
สหกรณ โดยผ า นช อ งทางต า ง ๆ เช น จดหมายข า ว
ผลการดำเนินงานของสหกรณ
เว็บไซต การประชุมกลุม และมีกิจกรรมสนับสนุนความรู
ข. การสือ่ สารของผูบ ริหารสหกรณ
(๑) ผูบริหารมีบทบาทอยางจริงจังในการกระตุนใหเกิดการสื่อสารสองทางระหวางผู เพือ่ เสริมสรางใหทกุ กลุม มีความเขมแข็งทัดเทียมสหกรณ
- ผูบริหารของสหกรณยึดมั่นตอการปฏิบัติตามกฎ กติกา
บริหาร เจาหนาทีส่ หกรณ สมาชิก และผูม สี ว นไดสว นเสียอืน่ ของสหกรณ
จึงไดรบั ศรัทธาและความไววางใจทัง้ จากสมาชิกและหนวย
(๒) ผูบ ริหารมีบทบาทอยางจริงจังในการสรางขวัญกำลังใจแกเจาหนาทีส่ หกรณ
งานอืน่
เพือ่ เสริมสรางใหเกิดผลการดำเนินงานทีด่ ี
- ผูบริหารของสหกรณทั้งในอดีตตอเนื่องมาถึงปจจุบันมี
ค. การทบทวนเพือ่ ปรับปรุงการดำเนินงาน
ความรับผิดชอบและสามัคคี ใชทักษะประสบการณและ
(๑) ผูบ ริหารมีการทบทวนผลการดำเนินงานเพือ่ บรรลุเปาหมายของสหกรณ
เทคโนโลยีมาพัฒนา วิเคราะหและแกไขขอบกพรองการ
ธรรมาภิบาลและความเอือ้ อาทรตอชุมชนและสังคม
ทำงานอยูเ สมอ เมือ่ เกิดปญหาจะรวมกันแกไขแมตอ งปรับ
ก. ธรรมาภิบาล
เปลี่ยนภารกิจ มีการสรางความสัมพันธที่ดีกับพนักงาน
(๑) สหกรณจดั ใหมรี ะบบการปกปองผลประโยชนของสมาชิก
ดูแลเหมือนคนในครอบครัว ทำใหเกิดความรักภักดีและ
(๒) สหกรณจดั ใหมกี ารตรวจสอบภายในและภายนอกทีเ่ ปนอิสระ
ทุม เทใหกบั สหกรณ
(๓) สหกรณพรอมใหมกี ารเปดเผยขอมูลการดำเนินงานของสหกรณแกสาธารณะ
- ผูบริหารของสหกรณเห็นความจำเปนของการถายทอด
ข. การปฏิบตั ติ ามกฎหมายและมีจริยธรรม
การบริหารงานสูคนรุนใหม โดยใหโอกาสกลุมสมาชิกเขา
(๑) ผูบ ริหารเปนตัวอยางของการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบสหกรณ
มาเรียนรูรวมกับคณะกรรมการ ดังจะเห็นไดวาสหกรณ
และกฎหมายอืน่ ทีเ่ กีย่ วของ
ไมมีภาวะหยุดชะงักการดำเนินงานหรือมีรอยตอที่เปน
(๒) ผูบ ริหารเปนตัวอยางของการปฏิบตั ติ ามจริยธรรม
อุปสรรคเมือ่ มีการเปลีย่ นผูน ำทีเ่ ปนกำลังสำคัญ
(๓) ผูบ ริหารสงเสริมใหมกี ารปฏิบตั ติ ามจริยธรรม
(๔) สหกรณมกี ารตรวจ ติดตาม และดำเนินการตอพฤติกรรมทีฝ่ า ฝนจริยธรรม
ค. ความเอือ้ อาทรตอชุมชนและสังคม
(๑) การสงเสริมกิจกรรมของสหกรณเพือ่ พัฒนาชุมชน และสังคม
(๒) การสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชนของชุมชน และสังคม
รายการ
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เอกสาร/หลักฐาน
อางอิง
- เอกสารการจัดทำแผนกลยุทธ
- หนังสือรับรองจากกรมสงเสริมสหกรณ
- รายงานการประชุมใหญ
- อืน่ ๆ (ระบุ) ....................................

การวิเคราะหเพือ่ การปรับปรุงและ
พัฒนา
๑. สัดสวนของผูบ ริหารสหกรณทเี่ ขารวมการกำหนดวิสยั ทัศน -นำผลการทำงานมาเปรียบเทียบกับ
ระเบี ย บที่ มี อ ยู และปรั บ ปรุ ง แก ไข
คานิยม (รอยละ ๑๐๐)
๒. จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมที่สงเสริมใหบุคลากรใน ระเบี ย บฯตามความเห็ น ร ว มกั น ของ
สหกรณปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ และระเบียบของ เจาหนาทีแ่ ละคณะกรรมการ
สหกรณ (ปละ ๒ ครัง้ )
๓. จำนวนครัง้ ของการประชุมสมาชิกสหกรณในรอบป
(๑๐ครัง้ /ป)
๔. จำนวนครัง้ ของการประชุมระหวางผูบ ริหารและเจาหนาที่
สหกรณในรอบป (๑๒ ครัง้ /ป)
๕. จำนวนครั้งในการประชุมทบทวนผลการดำเนินงานเพื่อ
บรรลุเปาหมายของสหกรณในรอบป (๔ ครัง้ /ป)
๖. ระดั บ ความสำเร็ จ ในการผ า นเกณฑ ธ รรมาภิ บ าลของ
กรมสงเสริมสหกรณ (ดีมาก)
๗. ร อ ยละของผู บ ริ ห ารสหกรณ ที่ ป ฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย
ขอบังคับและระเบียบของสหกรณ (รอยละ ๑๐๐)
๘. จำนวนกิจกรรมที่สหกรณสงเสริมเพื่อพัฒนาชุมชน และ
สังคมในรอบป
(๑๑ กิจกรรม)
๙. จำนวนกิจกรรมสาธารณประโยชนของชุมชน และสังคมที่
สหกรณสนับสนุนในรอบป
(๑๔ กิจกรรม)
ตัวชีว้ ดั
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คำอธิบายวิธกี าร
ทีใ่ ชอยูใ นสหกรณ (คำนึงถึง ADLI)
๑.๒ สหกรณมีพฤติกรรมที่ผานเกณฑการตรวจประเมิน
ธรรมาภิบาลของกรมสงเสริมสหกรณ
ในระดับ ดีมาก
- สหกรณ มี ก ารจั ด สรรกำไรสุ ท ธิ ที่ มี สั ด ส ว นคำนึ ง ถึ ง
ประโยชนของมวลสมาชิก และเสริมสรางความมั่นคงของ
สหกรณ
- ทุนสำรอง รอยละ ๑๕ ของกำไรสุทธิ
- เงินปนผล รอยละ ๕ ของหุน
- เงินเฉลีย่ คืน รอยละ ๓๑.๘๕ ของกำไรสุทธิ
- ทุนสะสมเพื่อพัฒนากิจการสหกรณ รอยละ ๒๕ ของ
กำไรสุทธิ
- เงิ น โบนั ส แก ก รรมการและเจ า หน า ที่ ร อ ยละ ๙.๗๘
(ไมเกินรอยละสิบของกำไรสุทธิ)
- ผูบริหารสหกรณเปนตนแบบที่ดีในดานความประพฤติ
ไดรบั การยกยองจากสังคม
- ผูบ ริหารสหกรณใสใจตอการปฏิบตั ติ ามกฎหมายสหกรณ
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ มีการแสวงหาขอมูลและ
ความรูเพื่อปรับปรุงตลาดปลาของสหกรณประมงเพื่อให
ไดมาตรฐาน GMP
- สหกรณเอาใจใสดแู ลสุขอนามัยและวางระบบของการอยู
รวมกันของทุกฝายในตลาดกลางอยางมีจริยธรรม
- สหกรณรวมมือกับองคกรทองถิ่นจัดกิจกรรม ในวาระ
สำคัญผูบ ริหารอบรมและปฏิบตั ธิ รรมรวมกับสมาชิก
- สหกรณใหความชวยเหลือแกชุมชนและประชาชนที่
ประสบอุทกภัย
ตัวอยางโครงการทีม่ กี ารปฏิบตั อิ ยางเปนรูปธรรม
- โครงการสงเสริมคุณธรรมแกบคุ ลากร
- โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเดน (สงเสริมธรรมาภิบาลใน
สหกรณ)
- โครงการตัง้ กองทุนชดเชยความเสียหายจากเรือประมง
- โครงการอบรมความรูดานสุขอนามัยแกผูเกี่ยวของใน
ตลาดปลา

รายการ
หมวด ๑ การนำองคกร (ตอ)
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เอกสาร/หลักฐาน
อางอิง

ตัวชีว้ ดั
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การวิเคราะหเพือ่ การปรับปรุงและ
พัฒนา

ตัวอยาง การเขียนรายงานการประเมินตนเอง : สวนที่ ๒ เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ
(Cooperative Quality Award : CQA)
สหกรณออมทรัพยตำรวจแหงชาติ จำกัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร
รายการ

คำอธิบายวิธกี ารทีใ่ ชอยูใ นสหกรณ (คำนึงถึง ADLI)

หมวด ๑ การนำองคกร
เปนการประเมินวาผูบ ริหารไดชนี้ ำ และทำใหสหกรณยงั่ ยืนไดอยางไร
รวมทั้ ง ประเมิ น ระบบธรรมาภิ บ าล และการดำเนิ น การเกี่ ย วกั บ
จริยธรรม กฎหมาย และความเอื้ออาทรตอชุมชนและสังคมของ
สหกรณ
๑.๑ การนำองคกรโดยผูบ ริหารของสหกรณ
ก. การกำหนดวิสยั ทัศนและคานิยมของสหกรณ
(๑) ผูบ ริหารของสหกรณเปนผูน ำในการกำหนดคานิยมของสหกรณ
(๒) ผูบ ริหารของสหกรณมกี ารถายทอดคานิยมไปถึงบุคลากรทุกคนใน
สหกรณ
(๓) ผูบ ริหารของสหกรณเปนผูน ำในการกำหนดวิสยั ทัศนของสหกรณ
(๔) ผูบริหารของสหกรณมีการถายทอดวิสัยทัศนไปถึงบุคลากรทุก
คนในสหกรณ
(๕) ผูบ ริหารของสหกรณมกี ารปฏิบตั ทิ สี่ ะทอนถึงคานิยมของสหกรณ
(๖) ผูบ ริหารของสหกรณเปนผูน ำในการสรางบรรยากาศเพือ่ สงเสริม
ใหบคุ ลากรในสหกรณปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ขอบังคับและระเบียบของ
สหกรณ
(๗) ผูบริหารของสหกรณเปนผูนำในการสรางบรรยากาศเพื่อใหเกิด
การปรับปรุง ผลการดำเนินงานของสหกรณ
ข. การสือ่ สารของผูบ ริหารสหกรณ
(๑) ผูบ ริหารมีบทบาทอยางจริงจังในการกระตุน ใหเกิดการสือ่ สารสอง
ทางระหวางผูบริหาร เจาหนาที่สหกรณ สมาชิก และผูมีสวนได
สวนเสียอืน่ ของสหกรณ
(๒) ผู บ ริ ห ารมี บ ทบาทอย า งจริ ง จั ง ในการสร า งขวั ญ กำลั ง ใจแก
เจาหนาทีส่ หกรณเพือ่ เสริมสรางใหเกิดผลการดำเนินงานทีด่ ี
ค. การทบทวนเพือ่ ปรับปรุงการดำเนินงาน
(๑) ผูบ ริหารมีการทบทวนผลการดำเนินงานเพือ่ บรรลุเปาหมายของ
สหกรณธรรมาภิบาลและความเอือ้ อาทรตอชุมชนและสังคม
ก. ธรรมาภิบาล
(๑) สหกรณจดั ใหมรี ะบบการปกปองผลประโยชนของสมาชิก
(๒) สหกรณจดั ใหมกี ารตรวจสอบภายในและภายนอกทีเ่ ปนอิสระ
(๓) สหกรณพรอมใหมกี ารเปดเผยขอมูลการดำเนินงานของสหกรณ
แกสาธารณะ
ข. การปฏิบตั ติ ามกฎหมายและมีจริยธรรม
(๑) ผูบริหารเปนตัวอยางของการปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ
ระเบียบสหกรณและกฎหมายอืน่ ทีเ่ กีย่ วของ

๑.๑ สหกรณมกี ารกำหนดวิสยั ทัศน
ในขัน้ ตอนของกระบวนการจัดทำแผนกลยุทธซงึ่ ประธานกรรมการและผูบ ริหารใน
สหกรณมสี ว นรวมอยางใกลชดิ
- วิสยั ทัศน “เปนสหกรณมนั่ คง สงเสริมการออม พรอมใจบริการ ใหสวัสดิการ
ทัว่ กัน ยึดมัน่ อุดมการณและหลักการสหกรณ”
- คานิยมของสหกรณไดแก “ยุตธิ รรม โปรงใส ใหสวัสดิการ”
สหกรณตั้งคณะทำงานรวมกันเพื่อกำหนดคานิยมมีการถายทอดและทำความ
เขาใจไปยังบุคลากรทุกคนในสหกรณ โดยมอบใหคณะกรรมการศึกษาและ
ประชาสัมพันธรบั ผิดชอบเผยแพรซำ้ ๆ ชองทางตาง ๆ เชน เวบไชต ปายโปสเตอร
ตามบริเวณตาง ๆ ตลอดจนซักซอมความเขาใจอยางสม่ำเสมอ ในทีป่ ระชุมประจำ
เดือนเพือ่ ใหเกิดการปฏิบตั ติ ามคานิยม และบรรลุวสิ ยั ทัศนของสหกรณ
- ผูบริหารของสหกรณเปนผูนำในการสรางบรรยากาศเพื่อสงเสริมใหบุคลากร
ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ขอบังคับและระเบียบของสหกรณ มีการกำหนดคุณสมบัตทิ ี่
สำคัญของคณะกรรมการเพือ่ ใหไดบคุ คลทีส่ ามารถเปนแบบอยางทีด่ ี อุทศิ ตนเปน
ผูใ ห ระมัดระวังไมใหปฏิบตั ผิ ดิ ระเบียบและปฏิบตั ติ นใหสมเปนผูร กั ษากฎหมาย มี
การตั้งคณะทำงามรับผิดชอบการแกไข เพิ่มเติม ปรับปรุงแกไขขอบังคับและ
ระเบียบใหเหมาะสม ทันสมัย สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการมี
บทบาทในการเขารวมประชุมและใหความคิดเห็นดานกฎหมายกับขบวนการ
สหกรณเปนประจำ
- ผูบ ริหารของสหกรณเปนผูน ำในการสรางบรรยากาศเพือ่ ใหเกิดการปรับปรุงผล
การดำเนินงานของสหกรณ โดยจัดใหมกี ารประชุมเจาหนาทีร่ ะดับหัวหนางานขึน้
ไป เปนประจำทุกเดือน มีการนำปญหา ณ ปจจุบนั มาพิจารณาวางแนวทางแกไข
เชน ปรับปรุงระเบียบ เงือ่ นไขตางๆ มีการประเมินผลงานเปรียบเทียบทัง้ กับตนเอง
เปนประจำทุกเดือนและกับสหกรณอนื่ เปนระยะ
- ผูบริหารมีบทบาทอยางจริงจังในการกระตุนใหเกิดการสื่อสารสองทาง ในชอง
ทางตางๆ ไดแก วารสารเผยแพร ตูร บั ฟงความคิดเห็น เวปไซดของสหกรณ จัดการ
ประชุมพบปะสมาชิก จัดอบรมใหความรูโ ดยวิทยากรพิเศษ
- ผูบ ริหารมีบทบาทอยางจริงจังในการสรางขวัญกำลังใจแกเจาหนาทีส่ หกรณ จัด
ใหมสี วัสดิการตางๆ เงินกูด อกเบีย้ ต่ำ (๑ %) เงินกูเ พือ่ การศึกษา (๗ %) คาอาหาร
กลางวัน โอกาสในการศึกษาดูงาน
๑.๒ - สหกรณมพี ฤติกรรมทีผ่ า นเกณฑการตรวจประเมินธรรมาภิบาลของ กรมสง
เสริมสหกรณ ในระดับ ดีมาก
- สหกรณมกี ารจัดสรรทุนสำรองจากกำไรสุทธิสงู กวารอยละ ๑๐ เพือ่ เสริมสราง
ความมัน่ คงของสหกรณและประกันความเสีย่ ง
- สงเสริมการเพิม่ รายไดโดยสุจริตของสมาชิกโดยจัดใหมเี งินกูเ พือ่ อาชีพเสริม ใสใจ
สมาชิกสูงวัย พิการ
- ใหความสำคัญอวยพรวันเกิดสมาชิกทุกคน
- เปดเผยขอมูลที่สำคัญทางการเงินและบัญชีอยางสม่ำเสมอทางวารสารขาว ให
ความสำคัญกับการปฏิบตั ติ ามรายงานและคำแนะนำของ ผูต รวจสอบ
- สงเสริมกิจกรรมของสหกรณเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม ใหการสนับสนุน
ชวยเหลือแกไขปญหาแกพันธมิตรสหกรณในยามคับขันหรือมีปญหาและใหการ
สงเคราะหประชาชน
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เอกสาร/หลักฐานอางอิง
- เอกสารการจัดทำแผนกลยุทธ
- หนังสือรับรองจากกรมสงเสริมสหกรณ
- รายงานการประชุมใหญ
- อืน่ ๆ (ระบุ) .........................

ตัวชีว้ ดั

การวิเคราะหเพือ่ การปรับปรุงและพัฒนา

๑. สัดสวนของผูบริหารสหกรณที่เขารวมการ
กำหนดวิสยั ทัศน คานิยม (๑๗ : ๕๐)
๒. จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมที่สงเสริมให
บุ ค ลากรในสหกรณ ป ฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย
ขอบังคับ และระเบียบของสหกรณ
(๑ ครัง้ /ป)
๓. จำนวนครัง้ ของการประชุมสมาชิกสหกรณใน
รอบป (๑ ครัง้ /ป)
๔. จำนวนครัง้ ของการประชุมระหวางผูบ ริหาร
และเจาหนาทีส่ หกรณในรอบป (๑๓ ครัง้ /ป)
๕. จำนวนครั้งในการประชุมทบทวนผลการ
ดำเนินงานเพือ่ บรรลุเปาหมายของสหกรณ
ในรอบป (๑๓ ครัง้ /ป)
๖. ระดับความสำเร็จในการผานเกณฑ
ธรรมาภิบาลของกรมสงเสริมสหกรณ
(ดีมาก รอยละ ๙๘.๙๖)
๗. รอยละของผูบริหารสหกรณที่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย ขอบังคับและระเบียบของสหกรณ
(รอยละ ๑๐๐)
๘. จำนวนกิจกรรมทีส่ หกรณสง เสริม เพือ่ พัฒนา
ชุมชน และสังคมในรอบป
(๒๐ กิจกรรม)
๙. จำนวนกิจกรรมสาธารณประโยชนของชุมชน
และสังคมทีส่ หกรณสนับสนุนในรอบป
(๒๕ กิจกรรม)

ระบบการสือ่ สารภายในองคกร
ยังไมเปนไปอยางกวางขวาง ทัว่ ถึง และสม่ำเสมอ
- เพิม่ ชองทางการสือ่ สารระหวาง ฝายบริหารกับเจาหนาที่
ใหมกี ารสือ่ สารแบบสองทางโดยจัดใหมกี ารประชุมรวมกัน
ไตรมาสละ ๑ ครัง้
- จัดกลองรับความคิดเห็นจากเจาหนาที่และสมาชิกโดย
กำหนดวิธกี ารรวบรวมทีร่ ดั กุม
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ตัวอยาง การเขียนรายงานการประเมินตนเอง : สวนที่ ๒ เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ
(Cooperative Quality Award : CQA) สหกรณการเกษตรไทรนอย จำกัด จังหวัดนนทบุรี
รายการ

คำอธิบายวิธกี าร
ทีใ่ ชอยูใ นสหกรณ (คำนึงถึง ADLI)

หมวด ๒ การวางแผนกลยุทธ
เปนการประเมินวา สหกรณจัดทำ
แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการของ
สหกรณอยางไร รวมทั้งประเมินการ
ถายทอดกลยุทธและแผนปฏิบัติการ
ไปสูการปฏิบัติการปรับปรุงแผนใน
สภาพแวดลอมทีเ่ ปลีย่ นแปลง และวิธี
การวัดผลความกาวหนา
๒.๑ การจัดทำแผนกลยุทธ
ก. กระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ
(๑) การมีสวนรวมของผูมีสวนได
สวนเสียทุกฝาย
(๒) มีการวิเคราะหสภาพแวดลอม
ภายในและภายนอกของสหกรณ
(จุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค
ของสหกรณ)
(๓) มี ค วามสอดคล อ งระหว า ง
กลยุทธและวิสยั ทัศนของสหกรณ
(๔) มีการกำหนดกรอบระยะเวลา
ของแผนไวอยางชัดเจน
๒.๒ การนำแผนกลยุทธสกู ารปฏิบตั ิ
ก. การจัดทำแผนปฏิบัติการ และ
การถายทอดไปสูก ารปฏิบตั ิ
(๑) มีการจัดทำแผนปฏิบตั กิ าร
(๒) มีการจัดทำตัวชีว้ ดั ทุกโครงการ
(๓) มี ก า ร ส ง เ ส ริ ม ส นั บ ส นุ น
ทรัพยากรเพือ่ ใหมกี ารนำแผนปฏิบตั ิ
การ ไปสูก ารปฏิบตั ิ
(๔) มีการติดตาม ประเมินผล การ
ปฏิบตั งิ านตามแผนปฏิบตั กิ าร
(๕) มีการทบทวน ปรับปรุง แผน
ปฏิบตั กิ าร
ข. การคาดการณผลการดำเนิน
งานตามแผนกลยุ ท ธ แ ละแผน
ปฏิบตั กิ าร
(๑) มีการกำหนดเปาหมายผลการ
ดำเนินงานตามกรอบระยะเวลาของ
แผนตามตัวชีว้ ดั ทีก่ ำหนด
(๒) มีการเปรียบเทียบผลการดำเนิน
งานของสหกรณกับสหกรณอื่นที่มี
การดำเนินงานในระดับที่เทียบเคียง
กันได

๒.๑ สหกรณไดดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธ ตั้งแตป พ.ศ.๒๕๔๖ (แผนกลยุทธระยะที่ ๑ พ.ศ.๒๕๔๖ - ๒๕๕๑) ตาม
นโยบายสนับสนุน การทำแผนกลยุทธในสหกรณของกรมฯ ซึง่ จุดประกายใหเกิดความเขาใจและเห็นความสำคัญของการมี
กรอบทิศทางการดำเนินงาน จึงมีการดำเนินการตอเนือ่ งปจจุบนั อยูใ นชวงของการดำเนินงานภายใตแผนกลยุทธการพัฒนา
สหกรณระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๑ -๒๕๕๖) โดยมีกระบวนการในการจัดทำแผนกลยุทธอยางมีขนั้ ตอน และมีสว นรวมของคณะ
กรรมการดำเนินการ สมาชิกชัน้ นำ ฝายจัดการของสหกรณและเจาหนาทีส่ ง เสริมสหกรณโดยมีการประชุมรวมกัน ๓ ครัง้
- มีการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน ภายนอกสหกรณและนำขอมูลทางการเงินมาวิเคราะหสถานะทางการเงินตลอคจน
การเปลีย่ นแปลงของสภาวะทางเศรษฐกิจสังคมของชุมชนทีส่ หกรณตงั้ อยู เพือ่ นำมากำหนดวิสยั ทัศน พันธกิจและกลยุทธทมี่ ี
ความสอดคลอง
วิสยั ทัศน : เปนผูน ำธุรกิจการจัดหาสินคามาจำหนายและธุรกิจสินเชือ่ ดานคุณภาพของสหกรณการเกษตรในจังหวัดนนทบุรี
พันธกิจ : ดำเนินธุรกิจการจัดหาปจจัยการผลิต (ยกเวนน้ำมันเชือ้ เพลิง) สินคาอุปโภคบริโภคธุรกิจสินเชือ่ และการบริการทีม่ ี
คุณภาพ สอดคลองกับความตองการของสมาชิก รวมทัง้ การพัฒนากรรมการและเจาหนาทีใ่ หสามารถทำงานรวมกันไดอยางมี
ประสิทธิภาพตลอดจนการสงเสริมและสนับสนุนการมีสว นรวมในสังคม
-ภายใตวสิ ยั ทัศนและพันธกิจดังกลาวสหกรณกำหนดวัตถุประสงคไว ๗ วัตถุประสงค ดังนี้
๑. พัฒนาธุรกิจซือ้ ใหมปี ริมาณธุรกิจเพิม่ ขีน้ อยางตอเนือ่ ง
๒. พัฒนาธุรกิจสินเชือ่ ใหมปี ระสิทธิภาพ
๓. ใหสมาชิกไดรบั บริการทีม่ คี ณุ ภาพ
๔. พัฒนาสมาชิก กรรมการ และเจาหนาทีใ่ หมคี ณุ ภาพ
๕. พัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณใหมปี ระสิทธิภาพ
๖. ใหสหกรณมรี ายไดเพิม่ ขึน้
๗. สงเสริมและสนับสนุนการมีสว นรวมในสังคม
- มีการกำหนดตัวชีว้ ดั กำกับทุกวัตถุประสงค
- เพือ่ สนองตอบแตละวัตถุประสงคของสหกรณ
กำหนดกลยุทธในการดำเนินงานไว ๑๓ กลยุทธ โดยแตละโครงการ/กิจกรรมมีกำหนดระยะเวลา เปาหมายและผูร บั ผิดชอบ
ไวชดั เจนในแผนปฏิบตั กิ าร
๒.๒ การนำแผนไปสูก ารปฏิบตั ิ
สหกรณนำแผนกลยุทธไปสูก ารปฏิบตั โิ ดยกำหนดเปนแผนปฏิบตั กิ ารประจำปและจัดสรรทรัพยากรสนับสนุน มีการจัดทำตัว
ชีว้ ดั ในแตละโครงการ/แผนปฏิบตั กิ าร มีการประเมินผลทบทวนแผนเปนระยะเพือ่ ความเหมาะสมและ มีการรายงานผลการ
ปฏิบตั ติ ามแผนงานในการประชุมคณะกรรมการประจำเดือนทุกครัง้ มีการคาดการณ หรือประมาณการผลงานไว แตยงั ไมมี
การเปรียบเทียบผลงานกับสหกรณอนื่
- จากการนำแผนกลยุทธมาเปนกรอบทิศทางการดำเนินงาน ทำใหสหกรณมกี ารทำงานทีเ่ ปนระบบมีการแลกเปลีย่ นขอมูล
และใชประโยชนขอ มูลรวมกัน และมีการกำหนดวิธปี ฏิบตั ทิ เี่ ชือ่ มโยงกันเปนกระบวนการ
- สหกรณมกี ารใชประโยชนจากขอมูลทางบัญชีและการเงินในการวิเคราะห ทบทวนผลการดำเนินงานและกำหนดแผนงาน
การทำงานของเจาหนาทีแ่ ตละคนมีเปาหมายและความรับผิดชอบทีช่ ดั เจน สามารถติดตามงานและหากพบปญหาจะแกไขได
ทันที
- ผลจากการนำแผนกลยุทธมาใชในสหกรณ ทำใหผลการบริหารงานทัว่ ไปของสหกรณดขี นึ้ สมาชิกไดรบั สินคาและบริการ
ตรงตามความตองการ ลดตนทุนทางการเงินและการผลิตจากการดำเนินโครงการตางๆ ตามแผน สมาชิกหันเขามาทำธุรกิจ
กับสหกรณเพิม่ ขึน้ จากเดิม ทีส่ มาชิกเกือบรอยละ ๕๐ ไมทำธุรกิจกับสหกรณ สมาชิกไดรบั ขอมูลขาวสารมากและงายขึน้ มี
สวนรวมและโอกาสแสดงความคิดเห็น ไดรบั สวัสดิการเพิม่ มากขีน้ เนือ่ งจากสหกรณมผี ลการดำเนินงานดีขนึ้
ปบญั ชี มิถนุ ายน ๒๕๕๒ ในภาพรวมสหกรณ
- มีกำไรสุทธิเพิม่ ขึน้ จากปกอ น รอยละ ๔.๗๑
- ทุนดำเนินงานเพิม่ ขึน้ รอยละ ๙.๑๒
- เงินรับฝากสูงขึน้ รอยละ ๗๘.๕๐
- การใหเงินกูส งู ขึน้ รอยละ ๒๐.๖๗
- ธุรกิจจัดหาสินคามาจำหนายสูงขึน้ รอยละ ๙.๐๙
- สมาชิกชำระหนีไ้ ดตามกำหนด รอยละ ๘๐.๕๒ ของหนีถ้ งึ กำหนดชำระสูงกวาปกอ น รอยละ ๕.๔๗
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เอกสาร/หลักฐาน
อางอิง
- เอกสารการจัดทำแผนกลยุทธ
- บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการ
- วาระติดตามแผนกลยุทธ
- อืน่ ๆ (ระบุ) ....................

ตัวชีว้ ดั

การวิเคราะหเพือ่ การปรับปรุงและพัฒนา

๑. สั ด ส ว นการมี ส ว นร ว มของผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย
ภายนอกในการจัดทำแผนกลยุทธ
(ผูม สี ว นไดสว นเสียภายนอก : เจาหนาที่
กรมสงเสริมสหกรณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ ธ.ก.ส. และ
อืน่ ๆ)
(๑ : ๒๖)
๒. สัดสวนการมีสวนรวมของสมาชิกในการจัดทำแผน
กลยุทธ
(๑๕ : ๓๘)
๓. จำนวนครัง้ จำนวนคน จำนวนวัน ในการจัดทำแผน
กลยุทธ
(๓ ครัง้ ๕๑ คน)
๔. ระดับความสำเร็จในกระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ
(๑) มีการวิเคราะหสภาพแวดลอมขององคกรทัง้ ภายใน
และภายนอก
(๒) มีการกำหนดวิสัยทัศน คานิยม พันธกิจ และ
วัตถุประสงค /เปาประสงค
(๓) มีการกำหนดกลยุทธ แผนทีก่ ลยุทธ และตัวชีว้ ดั
(๔) มีการกำหนดแผนปฏิบัติการ/โครงการภายใต
กลยุทธ
(๕) มีการประเมินผลและทบทวน ปรับปรุงแผนกลยุทธ
(ระดับ ๑ – ๕)
๕. รอยละของแผนปฏิบตั กิ าร/โครงการของสหกรณทนี่ ำ
ไปปฏิบตั ใิ นรอบป
(๗๗.๒๗ %)
๖. รอยละของแผนปฏิบตั กิ าร/โครงการทีม่ กี ารประเมิน
ผลในรอบป
(๗๗.๒๗ %)

- การกำกับ ติดตาม ตรวจสอบการนำแผนกลยุทธ
ไปสูก ารปฏิบตั ิ
- การทบทวน การปรั บ ปรุ ง แผนกลยุ ท ธ ใ ห
สอดคลองกับสภาพแวดลอมทางดานเศรษฐกิจ
สังคมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
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ตัวอยาง การเขียนรายงานการประเมินตนเอง : สวนที่ ๒ เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ
(Cooperative Quality Award : CQA)
สหกรณออมทรัพยครูสุราษฎรธานี จำกัด จังหวัดสุราษฎรธานี
คำอธิบายวิธกี าร
ทีใ่ ชอยูใ นสหกรณ (คำนึงถึง ADLI)

รายการ
หมวด ๒ การวางแผนกลยุทธ
เปนการประเมินวา สหกรณจัดทำแผนกลยุทธและแผน
ปฏิ บั ติ ก ารของสหกรณ อ ย า งไร รวมทั้ ง ประเมิ น การ
ถายทอดกลยุทธและแผนปฏิบัติการไปสูการปฏิบัติ การ
ปรับปรุงแผนในสภาพแวดลอมทีเ่ ปลีย่ นแปลง และวิธกี าร
วัดผลความกาวหนา
๒.๑ การจัดทำแผนกลยุทธ
ก. กระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ
(๑) การมีสว นรวมของผูม สี ว นไดสว นเสียทุกฝาย
(๒) มีการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก
ของสหกรณ
(จุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรคของสหกรณ)
(๓) มีความสอดคลองระหวางกลยุทธและวิสัยทัศนของ
สหกรณ
(๔) มีการกำหนดกรอบระยะเวลาของแผนไวอยางชัดเจน
๒.๒ การนำแผนกลยุทธสกู ารปฏิบตั ิ
ก. การจัดทำแผนปฏิบตั กิ าร และการถายทอดไปสูก าร
ปฏิบตั ิ
(๑) มีการจัดทำแผนปฏิบตั กิ าร
(๒) มีการจัดทำตัวชีว้ ดั ทุกโครงการ
(๓) มีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรเพือ่ ใหมกี ารนำแผน
ปฏิบตั กิ ารไปสูก ารปฏิบตั ิ
(๔) มีการติดตาม ประเมินผล การปฏิบัติงานตามแผน
ปฏิบตั กิ าร
(๕) มีการทบทวน ปรับปรุง แผนปฏิบตั กิ าร
ข. การคาดการณผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ
และแผนปฏิบตั กิ าร
(๑) มีการกำหนดเปาหมายผลการดำเนินงานตามกรอบ
ระยะเวลาของแผนตามตัวชีว้ ดั ทีก่ ำหนด
(๒) มีการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของสหกรณกับ
สหกรณอนื่ ทีม่ กี ารดำเนินงานในระดับทีเ่ ทียบเคียงกันได

๒.๑ การจัดทำแผนกลยุทธ
- สหกรณมีการวางแผนกลยุทธและใชกลยุทธขับเคลื่อนองคกรไดอยางมีพลังและสัมฤทธิ์ผล
โดยดำเนินการอยางตอเนื่องตั้งแตป ๒๕๔๒ จนถึงปจจุบันเปนการดำเนินการภายใตกรอบ
ของแผนกลยุทธการพัฒนาสหกรณระยะที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๖) ซึง่ จัดทำโดยการ มีสว นรวมของทุกฝาย ไดแก กรรมการดำเนินการ
ผูตรวจสอบกิจการ เจาหนาที่สหกรณ ผูแทนสมาชิกและผูทรงคุณวุฒิ รวม ๔๒ คน มีการ
วิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกสหกรณ โดยอาศัยขอมูลจากการประเมินผลการ
ดำเนินงานตามแผนกลยุทธระยะที่ ๒ ขอบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวของ ขอมูลจากการแสดง
ความคิดเห็นของสมาชิก และขอเสนอแนะจากทีป่ ระชุมใหญสามัญประจำป
- กลยุทธทสี่ หกรณกำหนดสอดคลองและมุง ไปสูว สิ ยั ทัศนของสหกรณ “นำพามวลสมาชิกสู
คุณภาพชีวติ ทีด่ กี วา” โดยมี พันธกิจ ๕ ประการ
(๑) พัฒนาระบบบริหารจัดการสหกรณเหมาะสมทันสมัยเปนประโยชนสงู สุด ตอสมาชิก
(๒) พัฒนาความรูค วามสามารถของบุคลากรทีเ่ กีย่ วของ
(๓) ขยายฐานการรับสมาชิก และแสวงหารายไดจากธุรกิจอืน่
(๔) ใหสนิ เชือ่ จัดสวัสดิการและบริการอืน่ ๆ แกสมาชิก
(๕) เอือ้ อาทรตอสังคม และชุมชน
สหกรณกำหนดกลยุทธเพือ่ ใหบรรลุวสิ ยั ทัศนและพันธกิจ ไว ๗ กลยุทธ ๓๐ ตัวชีว้ ดั
- สหกรณจดั ทำแผนปฏิบตั กิ ารประจำป โดยความเห็นชอบจากทีป่ ระชุมใหญ แผนปฏิบตั กิ าร
ประจำป ๒๕๕๔ จำนวน ๒๑ โครงการ ๔๗ กิจกรรม ทุกโครงการ/มีการกำหนดเปาหมาย
ระยะเวลาอยางชัดเจน
๒.๒ การนำแผนกลยุทธสกู ารปฏิบตั ิ
- สหกรณจัดทำแผนงานและอนุมัติงบประมาณประจำปแกทุกกิจกรรมตามแผนงาน/
โครงการทีก่ ำหนด มีการกำหนดตัวชีว้ ดั และมีการติดตามประเมินผล ทุกแผนงาน/โครงการ
- สหกรณมกี ารทบทวน ปรับปรุง แผนปฏิบตั กิ าร แผนกลยุทธอยางตอเนือ่ งใหสอดคลองกับ
สถานการณและภาวะแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป และในปบัญชี ๒๕๕๕ (ตุลาคม ๒๕๕๔ –
กันยายน ๒๕๕๕)
สหกรณยงั คงดำเนินการตามกรอบของแผนกลยุทธระยะที่ ๓ กำหนดแผนปฏิบตั กิ ารไว ๒๒
โครงการ ๔๓ กิจกรรม เพือ่ มุง มัน่ สูก ารบรรลุเปาหมายตามวิสยั ทัศนและริเริม่ นวัตกรรมใหมๆ
เพือ่ บริการทีด่ แี ละสรางความพึงพอใจแกสมาชิก
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เอกสาร/หลักฐาน
อางอิง
- แผนกลยุทธระยะที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๕๒- ๒๕๕๖)
- รายงานกิ จ การประจำป บั ญ ชี
๒๕๕๔
- อืน่ ๆ (ระบุ) .................................

ตัวชีว้ ดั
๑. สัดสวนการมีสว นรวมของผูม สี ว นได สวนเสียภายนอกในการจัดทำ
แผนกลยุทธ
(๖ : ๔๒)
(กรรมการและเจาหนาที่ ๓๐ คน/ผูแ ทนสมาชิก ๖ คน/ผูท รงคุณวุฒิ
๖ คน)
๒. สัดสวนการมีสว นรวมของสมาชิกในการจัดทำแผนกลยุทธ
(๖ : ๔๒)
(ผูแ ทนหนวยละ ๑ คน รวม ๖ คน)
๓. จำนวนครัง้ จำนวนคน จำนวนวัน ในการจัดทำแผนกลยุทธ
(๔ ครัง้ ๖๖ คน)
(ครัง้ ที่ ๑ คณะทำงาน ๘ คน/ครัง้ ที่ ๒ คณะทำงาน ๘ คน/ครัง้ ที่ ๓
สัมมนา ๔๒ คน/ครัง้ ที่ ๔ คณะทำงาน ๘ คน)
๔. ระดับความสำเร็จในกระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ
(๑) มีการวิเคราะหสภาพแวดลอมขององคกรทัง้ ภายในและภายนอก
(๒) มีการกำหนดวิสัยทัศน คานิยม พันธกิจ และวัตถุประสงค /
เปาประสงค
(๓) มีการกำหนดกลยุทธ แผนทีก่ ลยุทธ และตัวชีว้ ดั
(๔) มีการกำหนดแผนปฏิบตั กิ าร/โครงการภายใตกลยุทธ
(๕) มีการประเมินผลและทบทวน ปรับปรุงแผนกลยุทธ
(ระดับ ๑ - ๕)
๕. รอยละของแผนปฏิบตั กิ าร/โครงการ ของสหกรณทนี่ ำไปปฏิบตั ใิ น
รอบป
(๑๐๐ %)
๖. รอยละของแผนปฏิบตั กิ าร/โครงการ ทีม่ กี ารประเมินผลในรอบป
(๑๐๐ %)
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การวิเคราะหเพือ่ การปรับปรุงและ
พัฒนา
- การกำกับ ติดตาม ตรวจสอบการนำ
แผนกลยุทธไปสูก ารปฏิบตั ิ
- การทบทวน การปรับปรุง แผนกลยุทธ
ใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมทางดาน
เศรษฐกิจ สังคมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป

ตัวอยาง การเขียนรายงานการประเมินตนเอง : สวนที่ ๒ เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ
(Cooperative Quality Award : CQA) สหกรณแท็กซี่สุวรรณภูมิ จำกัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร
รายการ
หมวด ๓ การมุง เนนผูใ ชบริการ
เปนการประเมินกระบวนการทีส่ หกรณ
ใชในการดำเนินการ เพือ่ รูค วามตองการ
ของผูใชบริการในปจจุบันและอนาคต
เพือ่ นำเสนอสินคาและบริการทีเ่ หมาะสม
ทำความเข า ใจความต อ งการและ
ความคาดหวังใหม ๆ ของผูใชบริการ
ติดตามการเปลี่ยนแปลงของตลาดและ
พั ฒ นาวิ ธี ก ารดำเนิ น ธุ ร กิ จ การสร า ง
ความสัมพันธกับผูใชบริการ เพื่อรักษา
ตลาดเดิมและสรางโอกาส ในตลาดใหม
๓.๑ ขอมูลเกีย่ วกับผูใ ชบริการ
(๑) การสำรวจขอมูลพืน้ ฐานและความ
ตองการของผูใ ชบริการ
(๒) การแบงสวนตลาด
(๓) การกำหนดตลาดเปาหมาย
(๔) การติดตามการเปลีย่ นแปลงขอมูล
พื้ น ฐานและความต อ งการของผู ใ ช
บริการ
(๕) การกำหนดกลยุทธการตลาด
(๖) แนวทางการแสวงหาตลาดใหม
๓.๒ ความสัมพันธและความพึงพอใจ
ของผูใ ชบริการ
ก. การสรางความสัมพันธ
(๑) กิจกรรม/วิธกี ารสรางความสัมพันธ

เพือ่ รักษาตลาด
(๒) การรับขอรองเรียนและขอเสนอแนะ
จากผูใ ชบริการ
(๓) การจัดการตอขอรองเรียนและขอ
เสนอแนะ
ข. การประเมินความพึงพอใจ
(๑) การประเมินความพึงพอใจของผูใ ช
บริการ
(๒) การใชขอมูลสารสนเทศทั้งภายใน
และภายนอกองคกร เพือ่ สราง ความพึง
พอใจ ใหผใู ชบริการ

คำอธิบายวิธกี าร
ทีใ่ ชอยูใ นสหกรณ (คำนึงถึง ADLI)
สหกรณใหบริการรถสาธารณะแกลูกคา ดูแลสมาชิกโดยใหเงินกู จัดหาแหลงทุนเพื่อใหสมาชิกมีรถแท็กซี่เปน
ของตัวเอง ผูใ ชบริการ จึงมี ๒ สวน คือ ผูข บั แท็กซี่ ทีเ่ ปนสมาชิก และ ผูโ ดยสาร
๓.๑ ขอมูลเกีย่ วกับผูใ ชบริการ
(๑) ขอมูลผูข บั แท็กซีซ่ งึ่ เปนสมาชิกสหกรณ
- สมาชิกของสหกรณมที งั้ ผูข บั รถของตนเองและผูป ระกอบการอูร ถแท็กซีใ่ หเชา สหกรณจดั ทำขอมูลพืน้ ฐาน
ของสมาชิกเมือ่ แรกเขาจากใบสมัครสมาชิก ระบุ รหัสสมาชิก ชือ่ ทีอ่ ยูแ ละประเภททีอ่ ยูอ าศัย ความตองการที่
จะใชบริการของสหกรณในเรือ่ งใดบาง ขอมูลพืน้ ฐานจะปรับปรุงใหเปนปจจุบนั ทุก ๆ ป เพือ่ จะทราบขอมูลการ
เปลี่ยนแปลงที่อยู เบอรโทรศัพท ขอมูลพื้นฐานจัดเก็บในระบบคอมพิวเตอรผานโปรแกรมที่สหกรณพัฒนา
ขึ้นเอง การจัดเก็บขอมูลลักษณะนี้นอกจากใชประโยชนสำหรับสหกรณแลวยังสรางความเชื่อมั่นและความ
ปลอดภัย แกผใู ชบริการดวย ขอมูลพืน้ ฐานนี้ ยังมีบนั ทึกในระบบฐานขอมูลของศูนยวทิ ยุโฮวาซึง่ เปนศูนยวทิ ยุ
ใหบริการเฉพาะสหกรณเพียงแหงเดียว ซึง่ สามารถตรวจสอบและใชรว มกันได
(๒) ขอมูลของผูโ ดยสาร
- ในกรณีที่ผูโดยสารเรียกใชบริการแท็กซี่จากศูนยวิทยุโฮวา ขอมูลชื่อที่อยู ของผูใชบริการจะบันทึกไวในฐาน
ขอมูลระบบคอมพิวเตอร โดยประชาสัมพันธผา น ศูนยวทิ ยุโฮวา
- สหกรณติดตามการเปลี่ยนแปลงขอมูลพื้นฐานของสมาชิกโดยผานชองทางประชาสัมพันธเปนระยะๆ ผาน
ศูนยวทิ ยุโฮวา ขอมูลการเปลีย่ นแปลงทีอ่ ยูข องสมาชิก สหกรณนำมาใชประโยชนวเิ คราะหดแู นวโนมสถานภาพ
ความเปนอยู สมาชิกวา มีการเปลีย่ นแปลงดีขนึ้ หรือไม เชน เปลีย่ นจากบานเชามาอยูบ า นตนเอง/ญาติ
- สหกรณใชประโยชนจากขอมูลพื้นฐานสมาชิก ดูสถิติจำนวนสมาชิกวาเพิ่มขึ้นหรือลดลงเพียงใดจากปกอน
หากจำนวนสมาชิกลดนอยลง จะวิเคราะหหาสาเหตุ เพือ่ นำมาปรับปรุงแกไข
นอกจากนี้ การใหบริการรถสาธารณะมีการแขงขันสูงเนือ่ งจากผูป ระกอบการแท็กซี่ มีอยูเ ปนจำนวนมาก ทัง้ ที่
เปนสหกรณ หางหุนสวนและบริษัทจำกัด สหกรณจึงแสวงหากลยุทธเพื่อสรางความมั่นคงในอาชีพใหแก
สมาชิก เชน การแสวงหาตลาดใหมทแี่ นนอน โดยประสานงานหนวยงานรัฐ โรงพยาบาล โรงแรม หมูบ า น หาง
สรรพสินคา เพือ่ เปนจุดใหบริการทีอ่ ำนวยความสะดวกใหผโู ดยสารและสมาชิกผูข บั แท็กซี่
๓.๒ สหกรณสรางความสัมพันธและความพึงพอใจแกสมาชิกและประชาชน คือ
- สหกรณเปดกวางในการรับฟงความคิดเห็นจากสมาชิกและพิจารณาดำเนินการ ตามความตองการของ
สมาชิก
- พัฒนาตัวรถแท็กซีใ่ หมเี อกลักษณ มีความสะอาดสุภาพและเปนธรรมตอผูโ ดยสาร พัฒนาระบบใหบริการทีใ่ ช
นวัตกรรมใหม (นำรองเปนบางสวน) เชน ติดตัง้ GPS เพือ่ ความปลอดภัยของสมาชิกและผูโ ดยสาร ติดตัง้ เครือ่ ง
รูดบัตรเครดิตเพือ่ ใหบริการแทนการใชเงินสด
- พัฒนาคุณภาพของสมาชิกผูข บั ขี่ ใหมคี วามรูแ ละทักษะทีจ่ ำเปน เชน อบรมภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สารเบือ้ ง
ตน ทักษะการปองกันตัวเบือ้ งตน เนนใหเกิดความตระหนักวา อาชีพทีท่ ำอยูม เี กียรติและสุจริตและยังทำหนาที่
ประสานงานกับหนวยงานอืน่ ทัง้ ภาครัฐและเอกชนในการทำกิจกรรมทีเ่ ปนประโยชนแกสว นรวม
- สหกรณทำธุรกิจสินเชือ่ จัดหาแหลงทุนใหสมาชิกเพือ่ ใหมรี ถแท็กซีเ่ ปนของตนเอง หรือเจรจากับบริษทั นำเขา
รถยนตเพือ่ ใหสมาชิกซือ้ ในราคาถูกลงและใหเงินกูอ ตั ราดอกเบีย้ ต่ำ เพือ่ วัตถุประสงคในการซอมรถ เชาซือ้ รถ
- ตัวอยางโครงการ/กิจกรรมทีเ่ ปนรูปธรรมทีส่ รางความพึงพอใจ ความศรัทธา รักษาสมาชิกใหดำเนินธุรกิจกับ
สหกรณอยางตอเนือ่ ง
…………………………………………………………………………………………………………….
- ตัวอยางทีเ่ ปนรูปธรรมในการจัดการกับขอรองเรียนของสมาชิก
………………………………………………………………………………………………………………
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เอกสาร/หลักฐาน
อางอิง
- รายงานกิจการประจำป
- รายงานการประชุมใหญ
- รายงานประชุม ปจด.
- แบบสอบถาม
- แบบรายงานตาง ๆ
- รายงานผูส อบบัญชี
- ภาพกิจกรรม
- ตูร บั ความคิดเห็น
- เวปไซด ของสหกรณ
- อืน่ ๆ (ระบุ) .................

ตัวชีว้ ดั
๑. ระดับความสมบูรณของการจัดการขอมูลพื้นฐานและความ
ตองการของผูใ ชบริการ
(๑) มีการสำรวจขอมูลพื้นฐานของผูใชบริการ ไมนอยกวา
รอยละ ๘๐
(๒) มีการจัดเก็บขอมูลพืน้ ฐานอยางเปนระบบ
(๓) มี ก ารนำข อ มู ล ไปใช ใ นการพั ฒ นาการดำเนิ น งานของ
สหกรณ
(๔) มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงขอมูลพื้นฐานและความ
ตองการของผูใ ชบริการอยางนอย ปละ ๑ ครัง้
(๕) มีการนำขอมูลที่เปลี่ยนแปลงไปปรับปรุง การดำเนินงาน
ของสหกรณ
(ระดับ ๑ - ๕)
๒. ระดับความสำเร็จในการกำหนดกลยุทธการตลาด
(๑) มีการนำขอมูลพืน้ ฐานและความตองการของผูใ ชบริการมา
ใชในการแบงสวนตลาด
(๒) มีการแบงสวนตลาด (การแบงตลาดออกเปนสวนๆ)
(๓) มีการเลือกตลาดบางสวนหรือทุกสวนมากำหนดเปนตลาด
เปาหมาย
(๔) มี ก ารกำหนดกลยุ ท ธ ก ารตลาดให ส อดคล อ งกั บ ตลาด
เปาหมาย
(๕) มีการนำกลยุทธการตลาดไปปฏิบตั ิ
(ระดับ ๑ - ๕)
๓. ระดับความสำเร็จในการสรางความสัมพันธและการสนอง
ความพึงพอใจของผูใ ชบริการ
(๑) มีการนำขอมูลเกี่ยวกับผูใชบริการมาใชในการสรางความ
สัมพันธและความพึงพอใจ
(๒) มีการกำหนดกิจกรรม/วิธีการสรางความสัมพันธกับผูใช
บริการ
(๓) มีการนำกิจกรรม/วิธกี ารสรางความสัมพันธ
กับผูใ ชบริการไปปฏิบตั ิ
(๔) มีการประเมินความพึงพอใจและรับขอรองเรียน/
ขอเสนอแนะของผูใ ชบริการ
(๕) มีการปรับปรุงกิจกรรมใหสอดคลองกับความตองการของผู
ใชบริการ
(ระดับ ๑ - ๕)
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การวิ เ คราะห เ พื่ อ การปรั บ ปรุ ง และ
พัฒนา
-ปรับปรุงขอมูลพืน้ ฐานในทะเบียนสมาชิก
ตามคำแนะนำของนายทะเบียนสหกรณ
และสอดคล อ งกั บ วิ ธี แ สดงตน ตาม
กฎหมายว า ด ว ยการป อ งกั น และปราบ
ปรามการฟอกเงิน
- สำรวจความตองการของสมาชิก ดวยวิธี
ทีห่ ลากหลาย เชน การใชแบบสำรวจ การ
ประชุมกลุม ขอมูลการรองเรียน รับฟง
ความคิ ด เห็ น ผ า นช อ งทางต า งๆ มา
ปรับปรุงการดำเนินงาน
- ดำเนินกิจกรรมที่สรางความ พึงพอใจ
ความศรัทธา รักษาสมาชิกใหดำเนินธุรกิจ
กับสหกรณ อยางตอเนือ่ ง

ตัวอยาง การเขียนรายงานการประเมินตนเอง : สวนที่ ๒ เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ
(Cooperative Quality Award : CQA)
สหกรณการเกษตรบานลาด จำกัด จังหวัดเพชรบุรี
คำอธิบายวิธกี าร
ทีใ่ ชอยูใ นสหกรณ (คำนึงถึง ADLI)

รายการ
หมวด ๓ การมุง เนนผูใ ชบริการ
เปนการประเมินกระบวนการทีส่ หกรณใชในการดำเนินการ เพือ่
รูความตองการของผูใชบริการในปจจุบัน และอนาคต เพื่อนำ
เสนอสินคาและบริการที่เหมาะสม ทำความเขาใจความตองการ
และความคาดหวั ง ใหม ๆ ของผู ใช บ ริ ก าร ติ ด ตามการ
เปลี่ยนแปลงของตลาดและพัฒนาวิธีการดำเนินธุรกิจ การสราง
ความสัมพันธกบั ผูใ ชบริการ เพือ่ รักษาตลาดเดิมและสรางโอกาส
ในตลาดใหม
๓.๑ ขอมูลเกีย่ วกับผูใ ชบริการ
(๑) การสำรวจขอมูลพืน้ ฐานและความตองการของผูใ ชบริการ
(๒) การแบงสวนตลาด
(๓) การกำหนดตลาดเปาหมาย
(๔) การติ ด ตามการเปลี่ ย นแปลงข อ มู ล พื้ น ฐานและความ
ตองการของผูใ ชบริการ
(๕) การกำหนดกลยุทธการตลาด
(๖) แนวทางการแสวงหาตลาดใหม
๓.๒ ความสัมพันธและความพึงพอใจของผูใ ชบริการ
ก. การสรางความสัมพันธ
(๑) กิจกรรม/วิธกี ารสรางความสัมพันธเพือ่ รักษาตลาด
(๒) การรับขอรองเรียนและขอเสนอแนะจากผูใ ชบริการ
(๓) การจัดการตอขอรองเรียนและขอเสนอแนะ
ข. การประเมินความพึงพอใจ
(๑) การประเมินความพึงพอใจของผูใ ชบริการ
(๒) การใชขอมูลสารสนเทศทั้งภายในและภายนอกองคกรเพื่อ
สรางความพึงพอใจใหผใู ชบริการ

๓.๑ สหกรณนำเสนอสินคาและบริการทีเ่ หมาะสม มีความหลากหลายสนองตอบความ
ตองการของสมาชิกและเกษตรกรทัว่ ไป จึงถือไดวา สหกรณ ดำเนินธุรกิจและใหบริการ
สมาชิกครบวงจร ไดแก ธุรกิจสินเชือ่ ธุรกิจการซือ้ การขายและแปรรูป ธุรกิจสงออก
(กลวยหอมทอง) บริการสงเสริมการเกษตร ตลาดกลางพืชผลการเกษตรซึ่งในการ
ดำเนินธุรกิจและใหบริการตางๆสหกรณใหความสำคัญกับการจัดหาสินคาและบริการ
ตามความตองการของสมาชิก โดยการเสนอและขอมติจากที่ประชุมกลุม หรือประชุม
ใหญ หรือนัดประชุมสมาชิกเปนคราวๆ
- สหกรณดำเนินงานโดยติดตามการเปลีย่ นแปลงขอมูลพืน้ ฐานและความตองการของผู
ใชบริการ เชน ธุรกิจการซือ้ มีการขยายประเภทของสินคาใหครอบคลุมไปสูว สั ดุกอ สราง
- ธุรกิจสินเชือ่ ขยายวัตถุประสงคใหครอบคลุมความตองการของสมาชิกทีม่ หี ลากหลาย
เชนสินเชือ่ เพือ่ ทีอ่ ยูอ าศัย สินเชือ่ เพือ่ เครือ่ งยนตและอุปกรณทางการเกษตร
- ธุรกิจโรงสี : รวบรวมขาวเปลือก แปรรูปเปนขาวสารจำหนายแกสมาชิกและบุคคล
ภายนอกโดยคำนึงถึงการควบคุมคุณภาพตามระบบมาตรฐานคุณภาพ GMP (CODEX),
HACCP
- บริการตลาดกลางพืชผลการเกษตร : ตลาดกลางผัก/ผลไม ตลาดกลางขาวเปลือก
- ธุรกิจผลิตเมล็ดพันธุข า วทีม่ คี ณุ ภาพบริการแกสมาชิกและเกษตรกรทัว่ ไป
๓.๒ สหกรณสรางความสัมพันธและความพึงพอใจแกผใู ชบริการ
- พยายามรักษาลูกคาเดิม จัดหาสินคาทีส่ มาชิกตองการ เชน ปุย ยา อุปกรณกอ สราง
วัสดุการเกษตร
- สหกรณมีธุรกิจสงออกผลผลิตการเกษตร ไปยังประเทศญี่ปุน ลูกคาหรือผูใชบริการ
นอกจากสมาชิกแลวยังรวมถึงสหกรณในประเทศญีป่ นุ
การดำเนินธุรกิจสงกลวยหอมทองไปยังประเทศญี่ปุนตั้งแตป ๒๕๓๙ จนถึงปจจุบัน
สหกรณไดรบั ความเชือ่ ถือจากลูกคาในคุณภาพของสินคาและการจัดสงทีต่ รงเวลา โดย
สหกรณใหความสำคัญตอการติดตามการเปลี่ยนแปลงขอมูลพื้นฐานและความตองการ
ของลูกคา ควบคุมคุณภาพใหตรงตอความตองการของลูกคาอยางเครงครัด ผลผลิต
ผานกระบวนการรักษาคุณภาพตามระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๐๘ และ
มาตรฐาน GMP
ดานการผลิตกลวยหอมทอง มีการประเมินความพึงพอใจของลูกคาและมีกจิ กรรมสราง
ความสัมพันธเพือ่ รักษาตลาด
- มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการและรับฟงความคิดเห็นผานตูรับฟงความ
คิดเห็น และนำเสนอทีป่ ระชุมคณะกรรมการดำเนินการเปนประจำทุกเดือน เพือ่ ดำเนิน
ธุรกิจใหเปนไปตามความตองการของสมาชิกและเกษตรกรทัว่ ไป
- ตัวอยางโครงการ/กิจกรรมทีเ่ ปนรูปธรรม ทีส่ รางความพึงพอใจ ความศรัทธา รักษา
สมาชิกใหดำเนินธุรกิจกับสหกรณอยางตอเนือ่ ง
……………………………………………………………….
- ตัวอยางทีเ่ ปนรูปธรรมในการจัดการกับ ขอรองเรียนของสมาชิก
.....................................................................

128

เอกสาร/หลักฐาน
อางอิง
- รายงานการประชุม
- แบบสอบถาม
- แบบรายงานตาง ๆ
- รายงานผูส อบบัญชี
- ภาพกิจกรรม
- ตูร บั ความคิดเห็น
- อืน่ ๆ (ระบุ) .................

ตัวชีว้ ดั

การวิเคราะหเพือ่ การปรับปรุงและพัฒนา

๑. ระดับความสมบูรณของการจัดการขอมูลพืน้ ฐานและความ
ตองการของผูใ ชบริการ
(๑) มีการสำรวจขอมูลพื้นฐานของผูใชบริการไมนอยกวา
รอยละ ๘๐
(๒) มีการจัดเก็บขอมูลพืน้ ฐานอยางเปนระบบ
(๓) มีการนำขอมูลไปใชในการพัฒนาการดำเนินงานของ
สหกรณ
(๔) มีการติดตามการเปลีย่ นแปลงขอมูลพืน้ ฐานและความ
ตองการของผูใ ชบริการอยางนอยปละ ๑ ครัง้
(๕) มีการนำขอมูลที่เปลี่ยนแปลงไปปรับปรุงการดำเนิน
งานของสหกรณ
(ระดับ ๑ - ๕)
๒. ระดับความสำเร็จในการกำหนดกลยุทธการตลาด
(๑) มี ก ารนำข อ มู ล พื้ น ฐานและความต อ งการของผู ใช
บริการมาใชในการแบงสวนตลาด
(๒) มีการแบงสวนตลาด (การแบงตลาดออกเปนสวนๆ)
(๓) มีการเลือกตลาดบางสวนหรือทุกสวนมากำหนดเปน
ตลาดเปาหมาย
(๔) มีการกำหนดกลยุทธการตลาดใหสอดคลองกับตลาด
เปาหมาย
(๕) มีการนำกลยุทธการตลาดไปปฏิบตั ิ
(ระดับ ๑ ๔ ๕)
๓. ระดับความสำเร็จในการสรางความสัมพันธและการสนอง
ความพึงพอใจของผูใ ชบริการ
(๑) มีการนำขอมูลเกี่ยวกับผูใชบริการมาใชในการสราง
ความสัมพันธและความพึงพอใจ
(๒) มีการกำหนดกิจกรรม/วิธีการสรางความสัมพันธกับผู
ใชบริการ
(๓) มีการนำกิจกรรม/วิธกี ารสรางความสัมพันธ
กับผูใ ชบริการไปปฏิบตั ิ
(๔) มีการประเมินความพึงพอใจและรับขอรองเรียน/ขอ
เสนอแนะของผูใ ชบริการ
(๕) มีการปรับปรุงกิจกรรมใหสอดคลองกับความตองการ
ของผูใ ชบริการ
(ระดับ ๑ - ๕)

- ปรับปรุงขอมูลพื้นฐานในทะเบียนสมาชิก
ตามคำแนะนำของนายทะเบียนสหกรณ
และสอดคลองกับวิธแี สดงตน ตามกฎหมาย
ว า ด ว ยการป อ งกั น และปราบปรามการ
ฟอกเงิน
- สำรวจความตองการของสมาชิก ดวยวิธี
ที่หลากหลายและสม่ำเสมอ เชน การใช
แบบสำรวจ การประชุมกลุม ขอมูลการ
รองเรียน รับฟงความคิดเห็นผานชองทาง
ตางๆ มาปรับปรุงการดำเนินงาน
- ดำเนิ น กิ จ กรรมที่ ส ร า งความพึ ง พอใจ
ความศรัทธา รักษาสมาชิกใหดำเนินธุรกิจ
กับสหกรณอยางตอเนื่อง
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ตัวอยาง การเขียนรายงานการประเมินตนเอง : สวนที่ ๒ เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ
(Cooperative Quality Award : CQA) สหกรณออมทรัพยครูนาน จำกัด จังหวัดนาน
คำอธิบายวิธกี าร
ทีใ่ ชอยูใ นสหกรณ (คำนึงถึง ADLI)

รายการ
หมวด ๓ การมุง เนนผูใ ชบริการ
เปนการประเมินกระบวนการทีส่ หกรณใชในการดำเนินการ เพือ่ รู
ความตองการของผูใชบริการ ในปจจุบันและอนาคต เพื่อนำเสนอ
สินคาและบริการที่เหมาะสม ทำความเขาใจความตองการและ
ความคาดหวังใหม ๆ ของผูใ ชบริการ ติดตามการเปลีย่ นแปลงของ
ตลาดและพัฒนาวิธกี ารดำเนินธุรกิจ การสรางความสัมพันธกบั ผูใ ช
บริการ เพือ่ รักษาตลาดเดิมและสรางโอกาสในตลาดใหม
๓.๑ ขอมูลเกีย่ วกับผูใ ชบริการ
(๑) การสำรวจขอมูลพืน้ ฐานและความตองการของผูใ ชบริการ
(๒) การแบงสวนตลาด
(๓) การกำหนดตลาดเปาหมาย
(๔) การติดตามการเปลี่ยนแปลงขอมูลพื้นฐานและความตองการ
ของผูใ ชบริการ
(๕) การกำหนดกลยุทธการตลาด
(๖) แนวทางการแสวงหาตลาดใหม
๓.๒ ความสัมพันธและความพึงพอใจของผูใ ชบริการ
ก. การสรางความสัมพันธ
(๑) กิจกรรม/วิธกี ารสรางความสัมพันธเพือ่ รักษาตลาด
(๒) การรับขอรองเรียนและขอเสนอแนะจากผูใ ชบริการ
(๓) การจัดการตอขอรองเรียนและขอเสนอแนะ
ข. การประเมินความพึงพอใจ
(๑) การประเมินความพึงพอใจของผูใ ชบริการ
(๒) การใชขอมูลสารสนเทศทั้งภายในและภายนอกองคกร เพื่อ
สรางความพึงพอใจใหผใู ชบริการ

๓.๑
- สหกรณยดึ หลักการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล สรางความโปรงใส
เปดเผยขอมูลทางการเงินและรายงานการตรวจสอบภายในตอสาธารณชน
เพื่อสรางศรัทธาและความเชื่อมั่นแกสมาชิกและบุคคลภายนอก โดยชองทาง สื่อ
ประชาสัมพันธทั้งหนังสือพิมพทองถิ่น สถานีวิทยุ เว็ปไซดของสหกรณ การออก
พบปะสมาชิกและรถกระจายเสียง สามารถขยายฐานสมาชิกไปได อยางกวางขวาง
รวมทัง้ การจัดตัง้ สำนักงานสาขาเพือ่ ขยายฐานลูกคาในตางอำเภอ
- สหกรณมีสมาชิกสมทบที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายและขอบังคับเพิ่มขึ้นทุกป ถือ
เปนอันดับหนึง่ ใน ๘ จังหวัดภาคเหนือ
-สหกรณบริหารงานโดยใชนโยบายขยายฐานเงินฝากเพื่อรักษาตนทุนเงินใหกู แก
สมาชิกใหต่ำกวาสถาบันการเงินอื่น ซึ่งในภาวะปจจุบัน หากสหกรณกูเงินทุนจาก
ภายนอกจะมีตนทุนดอกเบี้ยอัตรารอยละ ๔.๕๐ ในขณะที่การรับฝากเงิน จาก
สมาชิกจะมีตน ทุนดอกเบีย้ ทีอ่ ตั รารอยละ ๓.๗๕ สวนตางระหวางตนทุน สองแหลง
อยูท อี่ ตั รารอยละ ๐.๗๕ ปจจุบนั สหกรณมปี ริมาณเงินฝากสูงสุด ในบรรดาสถาบัน
การเงินทุกประเภทในจังหวัด ครองสวนแบงการตลาดลูกคา เงินฝากเมื่อเปรียบ
เทียบกับสถาบันการเงินอืน่ ในสัดสวน ๖๐: ๔๐ และ ดวยนโยบายดังกลาว สหกรณ
สามารถใหบริการเงินกูแกสมาชิกโดยรักษาอัตราดอกเบี้ยใหด่ำกวาอัตราดอกเบี้ย
ของธนาคารพาณิชยสำหรับเงินกูแบบบุคคล ค้ำประกัน โดยปจจุบันอัตราดอกเบี้ย
เงินกูแบบ MLR อยูที่รอยละ ๗.๒๕-๗.๕๐ ขณะที่อัตราดอกเบี้ยของสหกรณอยูที่
รอยละ ๖.๒๕
๓.๒
- สหกรณดูแลใสใจสมาชิกทั้งในฐานะลูกคาและเจาของสหกรณ มีการจัดทำระบบ
ขอมูลสมาชิกในเว็ปไซดของสหกรณใหสามารถตรวจสอบขอมูลทางการเงิน เพื่อ
คำนวณสิทธิ วางแผนการกูและการผอนชำระไดดวยตนเองสามารถใชโปรแกรม
คำนวณเงินกู
- เพือ่ สรางความผูกพันของสมาชิกตอสหกรณ และเพิม่ บทบาทของสหกรณใหเปนที่
พึ่งของสมาชิกอยางสมบูรณ สหกรณมีการพัฒนาและปรับปรุงการจัดสวัสดิการให
ครอบคลุมวงจรชีวติ ของสมาชิกและครอบครัว อาทิ เงินสวัสดิการสำหรับสมาชิกสูง
อายุ สวัสดิการสงเสริมการศึกษาบุตร เงินชวยเหลือเมื่อประสบภัยธรรมชาติ เงิน
สวัสดิการสงเคราะหสมาชิกและครอบครัว (เมือ่ เสียชีวติ )
- สหกรณมีการจัดทำแบบสอบถามโดยใหสมาชิกแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะ
ซึ่งคณะกรรมการนำมาวิเคราะหขอมูล เพื่อนำไปสูการใหบริการที่ดีที่สุดแกสมาชิก
มีการจัดทำขอมูลของผูใ ชบริการอยางตอเนือ่ ง
- คำรองเรียนและขอเสนอแนะของสมาชิกที่ไดรับในโอกาสตางๆ เชน การพบปะ
สมาชิกหรือในที่ประชุมใหญสามัญประจำป คณะกรรมการใหความสำคัญโดยจะ
สรุปขอมูลตางๆ นำขอเสนอแนะทีม่ คี วามเปนไปได จัดทำเปนแผนปฏิบตั งิ าน (แผน
ปฏิบตั งิ านประจำป/แผนกลยุทธ) และนำเสนอขอสรุปตอผูร อ งเรียนหรือผูเ สนอแนะ
ใหรบั ทราบโดยตรง

130

เอกสาร/หลักฐาน
อางอิง

ตัวชีว้ ดั

๑. ระดับความสมบูรณของการจัดการขอมูลพื้นฐานและ
- รายงานกิจการประจำป
ความตองการของผูใ ชบริการ
- รายงานการประชุมใหญ
- เว็ ป ไซด และ facebook ของ (๑) มีการสำรวจขอมูลพื้นฐานของผูใชบริการ ไมนอยกวา
รอยละ ๘๐
สหกรณ
(๒) มีการจัดเก็บขอมูลพืน้ ฐานอยางเปนระบบ
- หนังสือพิมพ ถิน่ นาน
(๓) มีการนำขอมูลไปใชในการพัฒนาการดำเนินงานของ
- อืน่ ๆ (ระบุ) ..................
สหกรณ
(๔) มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงขอมูลพื้นฐานและความ
ตองการของผูใ ชบริการอยางนอย ปละ ๑ ครัง้
(๕) มีการนำขอมูลที่เปลี่ยนแปลงไปปรับปรุง การดำเนิน
งานของสหกรณ
(ระดับ ๑ - ๕)
๒. ระดับความสำเร็จในการกำหนดกลยุทธการตลาด
(๑) มีการนำขอมูลพืน้ ฐานและความตองการของผูใ ชบริการ
มาใชในการแบงสวนตลาด
(๒) มีการแบงสวนตลาด (การแบงตลาดออกเปนสวนๆ)
(๓) มีการเลือกตลาดบางสวนหรือทุกสวนมากำหนดเปน
ตลาดเปาหมาย
(๔) มีการกำหนดกลยุทธการตลาดใหสอดคลองกับตลาด
เปาหมาย
(๕) มีการนำกลยุทธการตลาดไปปฏิบตั ิ
(ระดับ ๑ – ๕)
๓. ระดับความสำเร็จในการสรางความสัมพันธและการสนอง
ความพึงพอใจของผูใ ชบริการ
(๑) มีการนำขอมูลเกี่ยวกับผูใชบริการมาใชในการสราง
ความสัมพันธและความพึงพอใจ
(๒) มีการกำหนดกิจกรรม/วิธกี ารสรางความสัมพันธกบั ผูใ ช
บริการ
(๓) มีการนำกิจกรรม/วิธีการสรางความสัมพันธกับผูใช
บริการไปปฏิบตั ิ
(๔) มีการประเมินความพึงพอใจและรับขอรองเรียน/ขอ
เสนอแนะของผูใ ชบริการ
(๕) มีการปรับปรุงกิจกรรมใหสอดคลองกับความตองการ
ของผูใ ชบริการ
(ระดับ ๑ - ๕)
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การวิเคราะหเพือ่ การปรับปรุงและพัฒนา
- รับฟงความตองการของสมาชิกจากการสำรวจ
ขอมูล การประชุมกลุม ขอมูลการรองเรียน รับฟง
ความคิดเห็นผานชองทางตางๆ มาปรับปรุงการ
ดำเนินงาน แตยังไมมีวิธีปฏิบัติอยางเปนระบบใน
การสำรวจขอมูลพืน้ ฐานของสมาชิกตามขอกำหนด
- มีกิจกรรมที่สรางความ พึงพอใจ ความศรัทธา
รั ก ษาสมาชิ ก ให ด ำเนิ น ธุ ร กิ จ กั บ สหกรณ อ ย า ง
ตอเนือ่ ง
- จัดทำทะเบียนสมาชิกสหกรณ โดยมีรายละเอียด
ครบถวนตามคำแนะนำ นายทะเบียนสหกรณ เรือ่ ง
การจัดทำทะเบียนสมาชิกใหสอดคลองกับวิธีแสดง
ตนตามกฎหมายวาดวย การปองกันและปราบ
ปรามการฟอกเงิน

ตัวอยาง การเขียนรายงานการประเมินตนเอง : สวนที่ ๒ เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ
(Cooperative Quality Award : CQA) สหกรณเครดิตยูเนี่ยนหนองขานาง จำกัด จังหวัดเพชรบุรี
รายการ

คำอธิบายวิธกี ารทีใ่ ชอยูใ นสหกรณ
(คำนึงถึง ADLI)

หมวด ๔ การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู
เปนการประเมินการวัด การวิเคราะห การบริการสารสนเทศ
และการจัดการความรูของสหกรณอยางมีประสิทธิผล เพื่อผลัก
ดันใหเกิดการปรับปรุง และเพิ่มความสามารถในการใหบริการ
และการแขงขันกับองคกรอืน่
๔.๑ การวัด การวิเคราะห เพื่อปรับปรุงผลการดำเนินงาน
ของสหกรณ
ก. เครือ่ งมือวัดผลการดำเนินงาน
(๑) สหกรณใชขอมูลทางบัญชี เพื่อการติดตามการปฏิบัติงาน
ประจำวัน
(๒) สหกรณใชขอ มูลทางบัญชี เพือ่ การบริหารของฝายบริหาร
และฝายจัดการโดยสม่ำเสมอ
(๓) มีการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเปาหมายของแผน
ปฏิบตั งิ าน
(๔) สหกรณมรี ะบบการเตือนภัยผลการดำเนินงาน
ข. การวิเคราะห ทบทวน ผลการดำเนินงานของสหกรณ
(๑) สหกรณนำขอมูลทางบัญชีมาวิเคราะห เพือ่ การตัดสินใจ
(๒) สหกรณมกี ารทบทวนผลการดำเนินงานทุกไตรมาส
(๓) สหกรณนำเครื่องมือวัดผลการ ดำเนินงานมาใชในการ
ทบทวน ผลการดำเนินงาน
ค. การปรับปรุงผลการดำเนินงานของสหกรณ
(๑) สหกรณนำผลการวิเคราะห ทบทวนไปปรับปรุงการดำเนิน
งาน เพือ่ ใหไดผลการดำเนินงานตามเปาหมายทีก่ ำหนด
(๒) สหกรณ จั ด ลำดั บ งานที่ ต อ งการปรั บ ปรุ ง โดยคำนึ ง ถึ ง
ทรัพยากรทีม่ อี ยู
๔.๒ การจัดการสารสนเทศ ความรูแ ละเทคโนโลยีสารสนเทศ
ก. ขอมูล สารสนเทศ และการจัดการความรู
(๑) ขอมูลสารสนเทศของสหกรณ
- มีความพรอมใชงาน - เชือ่ ถือได
- สะดวกในการเขาถึง - ปลอดภัย
(๒) สหกรณมีระบบปองกันเพื่อความปลอดภัยของขอมูลที่
สำคัญ
(๓) สหกรณมีการรวบรวมความรูและประสบการณจากแหลง
ตาง ๆ ทัง้ ภายในและภายนอกสหกรณ
(๔) มีการถายทอดความรูแ ละประสบการณทเี่ กีย่ วของกับการ
ดำเนินงานแกผทู เี่ กีย่ วของ
ข. การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ และเทคโนโลยี
(๑) สหกรณมีโปรแกรมสำเร็จรูปในการเก็บขอมูลไดอยาง
ถูกตอง และทันเหตุการณ

(๒) มีอปุ กรณทเี่ พียงพอและพรอมใชงานแมในภาวะฉุกเฉิน
(๓) มีเจาหนาทีท่ ชี่ ำนาญในดานสารสนเทศและเทคโนโลยี

๔.๑
- สหกรณใชขอ มูลทางบัญชีเพือ่ การติดตามงานประจำวันอยางสม่ำเสมอ มีการนำเสนอ
ขอมูลทางบัญชีในทีป่ ระชุมประจำเดือน เพือ่ ติดตามการปฏิบตั งิ านและวางแผนงาน
- มีการเปรียบเทียบแผนปฏิบัติงานกับผลการดำเนินงานเพื่อใหสามารถปรับแผนรับ
สถานการณและเพิม่ ประสิทธิภาพการดำเนินงาน
- สหกรณมีการวัดผลการดำเนินงานโดยเครื่องมือการวิเคราะหทางการเงินเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจและทบทวนผลการดำเนินงาน สหกรณใชโปรแกรม
CFSAW ในการเฝาระวังและเตือนภัยทางการเงิน
- สหกรณนำผลการวิเคราะหทบทวนไปปรับปรุงการดำเนินงาน เพือ่ ใหไดผลการดำเนิน
งานตามเปาหมายที่กำหนด ฝายจัดการมีการจัดทำและรายงานผลการดำเนินงาน
งบทดลองและขอมูลที่สำคัญเปนประจำทุกเดือน เพื่อนำเสนอผูบริหารประกอบการ
ตัดสินใจ มีการจัดทำงบดุล งบกำไรขาดทุน เพือ่ เปรียบเทียบแนวโนมและประมาณการ
มีการนำเสนอรายงานผลการตรวจสอบกิจการและรายงานการสอบบัญชี
๔.๒
- สหกรณพัฒนาโปรแกรมระบบงานใชเอง โดยรวบรวมความรูและประสบการณจาก
แหลงตาง ๆ ทัง้ ภายในและภายนอกสหกรณนำมาพัฒนาโปรแกรมใหสอดคลองกับความ
ตองการของสมาชิก โปรแกรมระบบงานของสหกรณสามารถเพิ่มธุรกิจ/ประเภท
ผลิตภัณฑไดตามตองการตางจากโปรแกรมของเอกชนทีไ่ มสามารถเพิม่ เองไดโปรแกรม
ไดรับการพัฒนาใหสามารถออกไปรับบริการตามกลุมสมาชิกใน หมูบาน ที่ระบบ
Internet เขาไมถงึ
- สหกรณเชือ่ มตอธุรกรรมตางๆ เพือ่ การปดบัญชีรายวันและจัดเก็บขอมูลตางภายใน
สหกรณโดยระบบ LAN (Local Area Network) พัฒนาโปรแกรมบัตรคิวใชเอง รานคา
สวัสดิการใช Barcode ควบคุมรายการสินคาเขาออก พัฒนาโปรแกรมสั่งซื้อสินคา
Online อยูท ไี่ หน ก็สงั่ ซือ้ ได บริการสงถึงบาน และใชงานในสมาคมฌาปนกิจ
- สำหรับการทำธุรกรรมระหวางสหกรณโอนฝาก ถอน ใชระบบ Online
- ขอมูลสารสนเทศของสหกรณ มีความพรอมในการใชงาน สะดวก ในการเขาถึง เชือ่ ถือ
ไดและมีระบบปองกันเพื่อความปลอดภัยของขอมูลที่สำคัญ มีการจัดโครงสรางของ
ขอมูลแยกออกจากโปรแกรม ประยุกตและเก็บเอาไวใน “ฐานขอมูล” โดยใชระบบ
DBMS สำรองและกูค นื ขอมูลไดรวดเร็วปลอดภัย สมาชิกตรวจสอบความถูกตองขอมูล
ของตนเอง ไดแก หุน เงินฝาก เงินปนผล มูลหนี้ ยอดการชำระหนี้ ในสมุดคูม อื ไดทนั ที
จาก Website ของสหกรณ โดยกรอกขอมูลหมายเลขบัตรสมาชิก ซึง่ จัดทำดวยระบบ
Barcode ใชเลข ๑๓ หลัก
- ระบบการจัดเก็บขอมูลจำแนกเปนหมวดหมูตรวจสอบงาย ผูสอบบัญชีดึงขอมูลไป
ตรวจสอบไดทันที ปดบัญชีออกงบการเงินไดภายใน ๑ สัปดาหหลังสิ้นสุดปทางบัญชี
และสามารถจัดประชุมใหญไดภายใน ๓๐ วัน
- สหกรณมหี วั หนาฝายสารสนเทศและเทคโนโลยีทมี่ คี วามชำนาญ การเขียน การพัฒนา
โปรแกรม สามารถถายทอดความรูแ กผเู กีย่ วของ ใหปฏิบตั งิ านไดอยางมีประสิทธิภาพ
ตลอดจนสามารถแกไขปญหา หากเกิดเหตุฉกุ เฉินหรือระบบขัดของไดทนั ที มีอปุ กรณที่
เพียงพอและพรอมใชงานในภาวะฉุกเฉิน
- สหกรณจัดใหมีหองอบรมและเจาหนาที่ที่มีความชำนาญระบบโปรแกรมและความรู
ทางคอมพิวเตอรในการจัดการอบรมแกเจาหนาที่ สมาชิก และบุตรหลานสมาชิกทีส่ นใจ
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เอกสาร/
หลักฐานอางอิง
- รายงานการประชุมประจำเดือน
- รายงานกิจการประจำป
- รายงานผูส อบบัญชี/งบทดลอง/ ทะเบียนคุมสินคา
- สรุปจากแผนงานทีไ่ ดนำไปปฏิบตั ิ
- คูม อื /แผนพับ/วารสาร/
วีดที ศั น /web site ของ สก.
- โครงสรางสหกรณ/คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง/คำสั่ง
มอบหมายงาน/สัญญาจาง
- ระบบงานคอมฯ/ การสำรองขอมูล/ เครือ่ งสำรองไฟ
- อืน่ ๆ (ระบุ....................)

ตัวชีว้ ดั
๑. ระดับความสำเร็จในการวัด
การวิเคราะหเพื่อการปรับปรุงผลการดำเนินงานของ
สหกรณ
(๑) สหกรณนำขอมูลทางการเงินและบัญชีมาใชในการ
บริหารจัดการสหกรณ
(๒) สหกรณ น ำข อ มู ล ทางการเงิ น และบั ญ ชี ม าใช
วิเคราะหผลการดำเนินงานทุกไตรมาส
(๓) สหกรณมกี ารทบทวน ปรับปรุง ผลการดำเนินงาน
โดยใชผลจากการวิเคราะหขอ มูลทางการเงิน และบัญชี
(ระดับ ๑ - ๓)
๒. จำนวนเรื่องของการจัดการความรู ไมนอยกวา ๑
เรือ่ งในรอบป
(๒ เรือ่ ง)
๓. มีเจาหนาที่ที่มีความชำนาญในดาน เทคโนโลยีสาร
สนเทศอยางนอย ๑ คน
(๒ คน)
๔. ระดับความสามารถของสหกรณ ในการจัดการสาร
สนเทศ
(๑) มีขอ มูลพรอมใชงาน สะดวก ในการเขาถึง เชือ่ ถือ
ได
(๒) มีระบบปองกันความปลอดภัยของขอมูลทีส่ ำคัญ
(๓) มีอุปกรณที่เพียงพอพรอมใชงานไดอยางตอเนื่อง
แมในภาวะฉุกเฉิน
(ระดับ ๑ - ๓)
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การวิเคราะหเพือ่
การปรับปรุงและพัฒนา
- การจัดการขอมูลและสารสนเทศ
อยางมีคณุ ภาพ ถูกตอง เชือ่ ถือได และ
ใหสามารถใชงานไดอยางตอเนื่องใน
ทุกสถานการณ
- การรวบรวมและถายทอดความรูข อง
เจาหนาที่
- การแบงปนและเรียนรูวิธีปฏิบัติที่ดี
ภายในสหกรณระหวางฝายจัดการและ
ฝายบริหารของสหกรณ
- การถายทอดความรูจากการอบรม
สัมมนาภายนอกเพือ่ แลกเปลีย่ นเรียนรู
กันภายในและรวบรวมเปนรูปเลมจัด
เก็บเปนแหลงความรู

ตัวอยาง การเขียนรายงานการประเมินตนเอง : คำอธิบายเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ
(Cooperative Quality Award : CQA) สหกรณออมทรัพยครูชลบุรี จำกัด จังหวัดชลบุรี
รายการ
หมวด ๕ การมุง เนนทรัพยากรบุคคล
เปนการประเมินวาสหกรณมวี ธิ กี ารอยางไรในการปฏิบตั ทิ ี่
สำคัญ ดานทรัพยากรบุคคล ซึง่ มุง เนนทีจ่ ะสรางและทำให
สหกรณมีผลการดำเนินงานที่ดีอยูเสมอ รวมทั้งมุงพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลใชศักยภาพใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ
สหกรณ
๕.๑ การสรางความผูกพันของบุคลากรตอสหกรณ
ก. การเพิม่ คุณคาแกบคุ ลากร
(๑) มีวธิ /ี ระบบทีท่ ำใหบคุ ลากร รูส กึ มีคณุ คาตอองคกร
(๒) มีการจัดกิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดการทำงานอยางมี
ประสิทธิภาพ
(๓) มีการเปดโอกาสใหมกี ารสือ่ สารกับผูบ ริหาร
(๔) มีกจิ กรรมหรือโครงการซึง่ มีผลตอความผาสุก ความ
พึงพอใจและแรงจูงใจของบุคลากร
ข. การพัฒนาบุคลากรและผูน ำ
(๑) พัฒนาผูน ำและบุคลากรใหมภี าวะผูน ำ
(๒) สนับสนุนบุคลากรใหมีการพัฒนาความรูและความ
กาวหนาในหนาทีก่ ารงาน
(๓) มีแผนเสนทางความกาวหนาของบุคลากรในสหกรณ
ค. การประเมินความผูกพันของบุคลากร
(๑) มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร
(๒) มีการนำผลการประเมินความพึงพอใจมาปรับปรุงการ

บริหารงานบุคคล
(๓) การใหความสำคัญกับการรองทุกขของบุคลากร
๕.๒ ปจจัยทีส่ ง ผลตอประสิทธิผลของบุคลากร
ก. ขีดความสามารถและอัตรากำลังบุคลากร
(๑) มี ก ารกำหนดคำบรรยายลั ก ษณะงาน (Job
Description) ของแตละตำแหนงอยางชัดเจน
(๒) มีการกำหนดคุณสมบัติและทักษะที่จำเปน (Job
Specification) ของบุคลากรแตละตำแหนง
(๓) มีการใชระบบที่เปนธรรมในการสรรหาและแตงตั้ง
บุคลากร
ข. บรรยากาศการทำงาน
(๑) มีการจัดสภาพแวดลอมในการทำงาน และอุปกรณที่
เหมาะสม ในการปฏิบัติงาน โดยคำนึงถึงความสะดวก
สบาย ความปลอดภัยและสุขอนามัย
๕.๓ การสรางความผูกพันของสมาชิกตอสหกรณ
ก. การเพิม่ คุณคาแกสมาชิก
(๑) มีวธิ /ี ระบบทีท่ ำใหสมาชิก รูส กึ มีคณุ คาตอสหกรณ
(๒) มีการจัดกิจกรรมทีส่ ง เสริมใหสมาชิกมีสว นรวม
(๓) มีชอ งทางรับฟงความคิดเห็นจากสมาชิก

คำอธิบายวิธกี าร
ทีใ่ ชอยูใ นสหกรณ (คำนึงถึง ADLI)
๕.๑ สหกรณมอี ตั รากำลังเจาหนาที่ ๒๒ อัตรา ใหบริการสมาชิกจำนวน ๘,๙๐๐ คน
- สหกรณมขี อ บังคับ ระเบียบการดำเนินงานและมติคณะกรรมการดำเนินการในแตละเรือ่ ง ที่
มีความชัดเจนเอือ้ ตอการปฏิบตั งิ านใหคลองตัวเปนไปในทิศทางเดียวกัน และสรางความมัน่ ใจ
แกเจาหนาที่
- เจาหนาทีส่ หกรณทกุ ตำแหนงไดรบั สวัสดิการทีส่ หกรณจดั ให อยางครอบคลุม ไดแก เงินคา
ครองชีพรายเดือน เงินประจำตำแหนง สวัสดิการคารักษาพยาบาลสำหรับเจาหนาที่และ
ครอบครัว คาเลาเรียนบุตร ปจจุบนั สหกรณไดปรับปรุงสวัสดิการสำหรับเจาหนาทีโ่ ดยกำหนด
ระเบียบการใหบำเหน็จเปนรายเดือนเปนทางเลือกเมือ่ เกษียณอายุ เชนเดียวกับลูกจางประจำ
ของทางราชการ
- เปดโอกาสใหมกี ารสือ่ สารกับฝายบริหารไดตลอดเวลา ในการประชุมประจำเดือนฝายจัดการ
ระดับหัวหนาฝายขึน้ ไปจะเขารวมประชุมกับคณะกรรมการดำเนินการ เพือ่ รับรูน โยบาย มติ
คำสัง่ ตลอดจนแลกเปลีย่ นความคิดเห็น และใหขอ เสนอแนะเปนประจำทุกเดือน
- มีการสำรวจความพึงพอใจในการทำงานเปนประจำทุกปเพื่อนำมาปรับปรุงการบริหารงาน
บุคคล
- สหกรณกำหนดแผนพัฒนาบุคลากรไวในแผนปฏิบัติงานประจำป สนับสนุนโอกาสในการ
พัฒนาตนเองทัง้ โดยการฝกอบรมตางๆ และการศีกษาตอ ในปบญั ชี ๒๕๕๔ สงบุคลากรเขารับ
การอบรม สัมมนาหลักสูตรตาง ๆ
(๑) กรรมการดำเนินการ ๗ ครัง้ ๑๐ คน
(๒) ผูต รวจสอบกิจการ ๑ ครัง้ ๕ คน
(๓) เจาหนาที่ ๑๕ ครัง้ ๒๗ คน
(๔) สมาชิก ๖ ครัง้ ๖๐๐ คน 

- ใหทนุ การศึกษาแก เจาหนาที่ สมาชิก
๕.๒ - สหกรณกำหนดโครงสรางการบริหารงานไวชดั เจน มีการมอบหมายงานและความรับผิด
ชอบตามตำแหนง อยางเหมาะสมกับความรูค วามสามารถของแตละบุคคล
- มีการกำหนดคำบรรยายลักษณะงานของแตละตำแหนงในคำสัง่ มอบหมายงาน
- มีการกำหนดคุณสมบัตแิ ละทักษะทีจ่ ำเปนของแตละตำแหนง ในระเบียบวาดวยเจาหนาที่
-มีระบบการสรรหา พัฒนาความรู เลื่อนตำแหนง ที่คำนึงถึงความรูความสามารถ ในการ
สรรหาและแตงตั้งเจาหนาที่ มีการประชุมคณะกรรมการกำหนดคุณสมบัติของตำแหนงที่
ตองการ และแตงตัง้ กรรมการสรรหาหรือสอบคัดเลือก
- มีระบบรักษาความปลอดภัย (อุปกรณดับเพลิง กลองวงจรปด) มีมุมน้ำชา กาแฟ และที่
สำหรับรับประทานอาหาร มีมมุ หนังสือพิมพ
๕.๓ - สหกรณอำนวยคามสะดวก โดยเปดบริการสมาชิกเพิม่ ในวันเสารที่ ๑ และ ๒ ของเดือน
และจัดตัง้ หนวยบริการนอกสำนักงานเพิม่ อีกสองจุด คือ ทุกวันอังคารและวันพุธ สรางความ
ประทับใจแกสมาชิกที่ไมตองเดินทางไกล เกิดความรวดเร็วในการสงเอกสารสำคัญ การทำ
ธุรกรรม การขอรับสวัสดิการตางๆ
- จัดประชุมกลุม ยอยเพือ่ ประชาสัมพันธงานสหกรณ รับฟงความคิดเห็นและตอบขอซักถาม
ของสมาชิก ๒๖ กลุม ผูเ ขาประชุม ๓,๐๐๐ คน
- จัดสัมมนานอกสถานที่ ณ จังหวัดตางๆ เพื่อสรางความสุขแกสมาชิกและเสริมสรางความ
สามัคคีเปนประจำทุกป ๖ รุน ๖๐๐ คน
- นำขอเสนอแนะของสมาชิกทัง้ จากแบบสอบถาม การทำประชาพิจารณ การสัมมนากลุม ยอย
มาปรับปรุงการดำเนินงานของสหกรณ
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เอกสาร/
หลักฐานอางอิง
- ขอบังคับ ระเบียบ
- ระเบียบวาดวย ขอบังคับการทำงาน
- ระเบียบวาดวย เจาหนาที่
- ระเบียบตาง ๆ
- คำสัง่ มอบหมายหนาที่
- คำสัง่ ตาง ๆ
- ประกาศแตงตัง้ คณะกรรมการ
ดำเนินการรับฟงความคิดเห็นสมาชิก
สหกรณ
- รายงานการประชุมตาง ๆ
- รายงานกิจการประจำป
- แบบสอบถาม
- รูปภาพ
- รูปภาพ การเบิกจายเงิน
- รายงานสรุปผลการประเมิน
- แผนงาน/โครงการทีจ่ ดั ตาม
ขอเสนอแนะ
- อืน่ ๆ (ระบุ...................................)

ตัวชีว้ ดั

การวิเคราะหเพือ่ การปรับปรุงและพัฒนา

๑. จำนวนครัง้ ทีส่ หกรณสนับสนุนบุคลากร.ใหมกี าร
พัฒนาความรูแ ละความกาวหนาอยางนอย ๒ ครัง้ /คน/ป
(๓ ครัง้ /คน/ป)
๒. ความพึงพอใจของบุคลากรทีม่ ตี อ องคกร ในระดับมาก
ไมนอ ยกวา ๘๐ % (๙๐ %)
๓. รอยละ ๑๐๐ ของการจัดการการรองทุกขของบุคลากร
ในรอบป (๑๐๐ %)
๔. ระดับความสามารถของบุคลากรและความพรอมของ
อัตรากำลัง
(๑) มีการกำหนดโครงสรางอัตรากำลัง
(๒) มีการกำหนดคำบรรยายลักษณะงาน
(Job Description) ของแตละตำแหนงอยางชัดเจน
(๓) มีการกำหนดคุณสมบัติและทักษะที่จำเปน (Job
Specification) ของบุคลากรแตละตำแหนง
(๔) มีการใชระบบที่เปนธรรมในการสรรหาและแตงตั้ง
บุคลากร
(๕) มีการกำหนดแผนการพัฒนาอัตรากำลังและเสนทาง
ความกาวหนาของบุคลากร
(ระดับ ๑ – ๕)
๕. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรทีม่ ตี อ สภาพแวดลอม
ในการทำงานในสหกรณ ไมนอ ยกวา ๘๐%
(๙๐%)
๖. ความพึงพอใจของสมาชิกทีม่ ตี อ การให
บริการของสหกรณ ไมนอ ยกวา ๘๐ % (๙๐%)
๗. จำนวนกิจกรรม/โครงการทีส่ หกรณ
ใชสรางความผูกพันกับสมาชิก (๓๐ กิจกรรม)
๘. ร อ ยละของสมาชิ ก ที่ ไ ด รั บ การจั ด สวั ส ดิ ก ารหรื อ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวติ ใหแกสมาชิก
(๑๐๐%)
๙. รอยละของสมาชิกสหกรณทมี่ สี ว นรวม
ในกิ จ กรรมต า งๆของสหกรณ (ธุ ร กิ จ +บริ ก าร+อื่ น ๆ)
(๑๐๐%)

- พั ฒ นาระบบบริ ห ารงานบุ ค คลให มี ค วาม
ส ม บู ร ณ ใ น ทุ ก ด า น นั บ แ ต ก า ร ส ร ร ห า
(recruitment) การพัฒนา (development)
เสนทางความกาวหนา (career path) การ
รักษาดูแล (keeping) การถายทอดความรู/
ประสบการณ (coaching) และการทดแทน
(replacement)
- การพัฒนาเสนทางความกาวหนา (career
path) สำหรับองคกรขนาดเล็กเชนสหกรณอาจ
สรางรูปแบบใหมทมี่ คี วามแตกตางจาก career
path ในองคกรทัว่ ไป ทีห่ มายถึงตำแหนงทีส่ งู
ขึน้ เปนลำดับ แตอาจทดแทนดวยระบบรางวัล
หรือผลตอบแทน
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รายการ
ข. การพัฒนาสมาชิก
(๑) มีการพัฒนาสมาชิกใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
การสหกรณ
(๒) มีการจัดสวัสดิการหรือกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวติ ให
แกสมาชิกสหกรณ
ค. การประเมินความผูกพันของสมาชิก
(๑) มีการสำรวจความพึงพอใจของสมาชิกทีม่ ตี อ สหกรณ
(๒) มี ก ารประเมิ น ระดั บ การมี ส ว นร ว มของสมาชิ ก ใน
กิจกรรมตาง ๆ ของสหกรณ

- สหกรณรบั ฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากสมาชิกไดหลายชองทาง เชน ตูแ สดงความ
เห็นทีจ่ ดั ไวหนาสำนักงานทีส่ มาชิกสังกัด เว็บไซดสหกรณ แบบสอบถาม ประชุมกลุม ยอย
- ใหความรู/ขอมูลเกี่ยวกับสหกรณแกสมาชิกผานการสัมมนา ประชุมกลุมยอย เอกสาร
ประชาสัมพันธ คูม อื สมาชิก เว็บไซด SMS ไปรษณีย ใบเสร็จรับเงิน
- สหกรณจดั สวัสดิการหลายประเภทแกสมาชิก
(๑) สงเคราะหศพโดยจัดตามระยะเวลาการเปนสมาชิก (๖๐,๐๐๐.- ๒๖๐,๐๐๐ บาท)
(๒) คาจัดการศพสมาชิกรายละ ๑๐,๐๐๐ บาท
(๓) สงเคราะหเกีย่ วกับศพบิดา มารดา คูส มรสและบุตรของสมาชิกรายละ ๒,๐๐๐ บาท
(๔) ชดเชยใหแกสมาชิกที่เจ็บปวยเขารับการรักษาที่โรงพยาบาล เปนคนไขใน อัตราวันละ
๒๐๐ บาท ไมเกิน ๓๐ วัน/ป
(๕) ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ๗๒๗ ทุน เงิน ๑,๖๐๗,๐๐๐ บาท
(๖) ทุนศึกษาแกสมาชิก ปริญญาโท ๑๐ ทุนๆละ ๕,๐๐๐ บาท ปริญญาเอก ๕ ทุนๆละ
๑๐,๐๐๐ บาท
- มีการสำรวจความพึงพอใจและการมีสว นรวมของสมาชิกทุกครัง้ ทีจ่ ดั กิจกรรม
- สมาชิกมีสว นรวมในการตัดสินใจทีส่ ำคัญ อาทิ มีการจัดทำประชาพิจารณเพือ่ รับฟงความคิด
เห็นของสมาชิกเกีย่ วกับการพัฒนาทีด่ นิ และการจัดซือ้ ทีด่ นิ เพือ่ สรางสำนักงานใหม โดยทำ ๒
ทาง คือ สุมตัวอยาง ๖๖๘ คน จากสมาชิก ๘,๐๐๐ คน และแสดงความคิดเห็นผานทาง
เว็บไซดของสหกรณ รวมทั้งการแสดงความคิดเห็นในแบบสอบถามตามกระบวนการจัดทำ
แผนกลยุทธของสหกรณ

ตัวอยาง การเขียนรายงานการประเมินตนเอง : สวนที่ ๒ เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ
(Cooperative Quality Award : CQA) สหกรณการเกษตรทาวังผา จำกัด จังหวัดนาน
คำอธิบายวิธกี าร
ทีใ่ ชอยูใ นสหกรณ (คำนึงถึง ADLI)

รายการ
หมวด ๖ การจัดการกระบวนการ
เป น การประเมิ น วิ ธี ก ารออกแบบหรื อ กำหนดระบบ
งานการจัดการ และการปรับปรุงกระบวนการในการสราง
คุณคาสินคาและบริการใหแกผูใชบริการ เพื่อใหสหกรณ
ประสบความสำเร็จไดอยางยัง่ ยืนรวมถึงการประเมินความ
พรอมสำหรับภาวะฉุกเฉิน
๖.๑ การออกแบบระบบงาน
ก. ความสามารถหลัก
(๑) มีการกำหนดความสามารถหลักของสหกรณไว
(๒) พันธกิจที่กำหนดไวมีความสัมพันธกับความสามารถ
หลักของสหกรณ
(๓) สหกรณมกี ารกำหนดระบบงานโดยรวมไวแลว
ข. การออกแบบกระบวนการทำงาน
(๑) มีการกำหนดกระบวนการทำงานทีส่ ำคัญของสหกรณ
ไว

๖.๑ - สหกรณกำหนดความสามารถหลักของสหกรณ คือ การดำเนินธุรกิจและบริการได
อยางหลากหลาย เพื่อสงเสริมการประกอบอาชีพของสมาชิกอยางครบวงจร ดังจะเห็นได
จากผลการปฏิบตั ทิ ปี่ รากฏเปนรูปธรรม ทัง้ ธุรกิจพืน้ ฐาน ไดแก การใหสนิ เชือ่ แกสมาชิก การ
รับฝาก-ถอนเงิน สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงสำนักงานใหญและขยายสถานีบริการสาขา
การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเปนการเพิ่มมูลคา นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่น ที่สง
เสริมการประกอบอาชีพของสมาชิก อาทิ โครงการสงเสริมอาชีพแบบครบวงจรแกสมาชิก
ซึ่งดำเนินการตอเนื่องในแตละป การผลิตปุยอินทรียตราสหกรณการเกษตรทาวังผา จำกัด,
โครงการเศรษฐกิจสหกรณเพื่อสนับสนุนการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียง เปนตน
– สหกรณใชแผนกลยุทธเปนกรอบทิศทางการดำเนินงาน ซึง่ ผานกระบวนการจัดทำอยางมี
สวนรวมของทุกฝายและพันธกิจที่กำหนด มีความสอดคลองกับความสามารถหลักของ
สหกรณ ดังนี้
๑. พัฒนาธุรกิจ เนนการตลาดนำการผลิต
๒. พัฒนาคุณภาพชีวติ ของสมาชิกและชุมชน
๓. พัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศ
๔. พัฒนาการดานบริหารจัดการ
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เอกสาร/
หลักฐานอางอิง

ตัวชีว้ ดั
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เอกสาร/
หลักฐานอางอิง

ตัวชีว้ ดั
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๑. รอยละของระบบงานที่มีการออกแบบไวอยางชัดเจน
(๙๐ %)
๒. ระดั บ ความสำเร็ จ ของการออกแบบกระบวนการ
ทำงาน
(๑) มี ก ารกำหนดกระบวนการทำงานที่ ส ำคั ญ ของ
สหกรณไว
(๒) มีการนำขอมูลจากผูใ ชบริการและผูม ี สวนเกีย่ วของ
กั บ การดำเนิ น งานมาใช ใ นการออกแบบกระบวนการ
ทำงาน
(๓) มีการนำองคความรู เทคโนโลยีและเทคนิคการ
จัดการทีจ่ ำเปนมาใชในการออกแบบกระบวนการทำงาน
(ระดับ ๑ - ๓)
๓. ระดับความสำเร็จของการจัดการและ การปรับปรุง
กระบวนการทำงาน
(๑) มีการกำหนดตัวชีว้ ดั ในกระบวนการ เพือ่ ควบคุมและ
ปรับปรุงกระบวนการทำงานใหดขี นึ้

- กระบวนการออกแบบระบบงาน การจัดการ
ที่สหกรณกำหนดขึ้นจากขอมูลซึ่งเปนขอเท็จ
จริงที่ผานมา เมื่อเวลาผานไปสภาพแวดลอม
เปลี่ยนแปลง เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลง ความ
คาดหวังในการรับบริการของมวลสมาชิกมี
มากขึ้น สหกรณควรนำผลการดำเนินงานงาน
ปจจุบัน มาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงาน
ในอดี ต เพื่ อ เป น ฐานข อ มู ล ในการปรั บ ปรุ ง
แกไข ระบบงาน การจัดการตามความเห็นรวม
กั น ของเจ า หน า ที่ แ ละคณะกรรมการ เพื่ อ
ใหการทำงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

- เอกสารแผนผังการจัดระบบงาน แตละฝาย
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน แตละขั้นตอนการ
ใหบริการทีช่ ดั เจน เห็นไดงา ย
- รายงานการประชุมคณะทำงานโครงการ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การสหกรณ
(CQA)
- รายงานการประชุมประจำเดือน
- รายงานผลการปฏิบตั งิ านและ การประเมิน
ผล
- ตัวชีว้ ดั ทีใ่ ชควบคุมกระบวนการทำงาน
- อืน่ ๆ (ระบุ .............................)
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รายการ
(๒) สหกรณไดทำขอมูลจากผูใชบริการและผูที่เกี่ยวของ
กั บ การดำเนิ น งานมาใช ใ นการออกแบบกระบวนการ
ทำงาน
(๓) สหกรณไดนำองคความรู เทคโนโลยี และเทคนิคการ
จัดการทีจ่ ำเปนมาใชในการออกแบบกระบวนการทำงาน
ค. ความพรอมตอภาวะฉุกเฉิน
(๑) สหกรณไดเตรียมความพรอมในการแกไขปญหาเมื่อ
เกิดภัยพิบตั หิ รือภาวะฉุกเฉิน เพือ่ ใหสามารถดำเนินงานได
อยางตอเนือ่ ง
๖.๒ การจัดการและการปรับปรุงกระบวนการทำงาน
ก. การจัดการกระบวนการทำงาน
(๑) สหกรณมกี ารนำกระบวนการทำงานทีอ่ อกแบบไวไป
ปฏิบตั ิ
(๒) สหกรณมกี ารติดตาม ประเมินผลการปฏิบตั งิ านตาม
กระบวนการทำงานอยางสม่ำเสมอ
(๓) มีการกำหนดตัวชี้วัดในกระบวนการเพื่อควบคุมและ
ปรับปรุงกระบวนการทำงานใหดขี นึ้
ข. การปรับปรุงกระบวนการทำงาน
(๑) สหกรณมีการปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อใหผล
การดำเนินงานดีขนึ้
(๒) สหกรณมกี ารแบงปนขอมูลการปรับปรุงกระบวนการ
ทำงานระหวางแผนกงานในสหกรณเพื่อใหเกิดการเรียนรู
และ มีการพัฒนาอยางตอเนือ่ ง

– สหกรณไดออกแบบระบบงานทีเ่ ชือ่ มโยงกันทัง้ ระบบ ทัง้ งานธุรการ สารบรรณ งานบัญชีการเงิน งานตลาด (ธุรกิจซื้อ) งานการรวบรวมผลผลิต (ธุรกิจขาย) งานบริการน้ำมันและ
งานแปรรูป
ทุกงานมีการกำหนดขั้นตอนการใหบริการแกสมาชิก และระยะเวลาในการใหบริการ มีการ
กำหนดลักษณะงาน (Job Description) ของเจาหนาที่ ทุกตำแหนงไวอยางชัดเจน พรอมกับ
มีการมอบหมายการปฏิบตั งิ านของเจาหนาทีแ่ ละลูกจางทุกตำแหนงไวเปนลายลักษณอกั ษร
มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยนำขอมูลจากผูใชบริการและผูมีสวนเกี่ยวของ
จากแบบสอบถาม สัมภาษณ การสังเกต ตูรับความคิดเห็น และแบบสื่อสารสองทางผาน
เว็บไซดของสหกรณ คือ www.cooptp.com และผานสือ่ สถานีวทิ ยุชมุ ชนของสหกรณเอง
(สามารถรับฟงโดยตรงและทางออนไลน) สหกรณไดนำองคความรู เทคโนโลยี และเทคนิค
การจัดการทีจ่ ำเปนมาใช ในการออกแบบกระบวนการทำงาน โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
ของบริษทั ไอโซแครซสิ เตมส จำกัด (Isocare Systems Co.Ltd) และสหกรณไดเตรียมความ
พรอมในการแกไขปญหาเมือ่ เกิดภัยพิบตั หิ รือภาวะฉุกเฉิน เพือ่ ใหสามารถดำเนินงานไดอยาง
ตอเนือ่ ง มีการนำเครือ่ งมือในการเตือนภัยทาง การเงิน (โปรแกรม CFSAWS) มาใชประกอบ
การพิจารณาพิจารณาตัดสินใจของฝายบริหารอยางสม่ำเสมอ
- สหกรณมีการติดตั้งกลองวงจรปดไวในทุกจุดที่สำคัญทั้งภายในสำนักงานสหกรณบริเวณ
โดยรวม สถานีบริการน้ำมันสาขา มีเครื่องสำรองไฟกรณีฉุกเฉิน และเก็บแผนสำรองขอมูล
ของสหกรณไวในที่ปลอดภัย ตลอดจนมีการซักซอมเพื่อเตรียมความพรอมในการรับ
สถานการณทอี่ าจเกิดขึน้
๖.๒ - สหกรณมีการนำกระบวนการทำงานที่ออกแบบไวไปปฏิบัติ โดยกำหนดขั้นตอนการ
เริ่มปฏิบัติจนสิ้นสุดกระบวนการ กำหนดระยะเวลาและการเชื่อมโยงงานแตละฝาย มีการ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามกระบวนการทำงานอยางตอเนื่องสม่ำเสมอ เปนราย
เดือน รายไตรมาส และรายป มีการกำหนดตัวชีว้ ดั ในแตละกระบวนการเพือ่ ควบคุม และ
ปรับปรุงกระบวนการทำงานใหดีขึ้น โดยใชเกณฑมาตรฐานทั่วไปและตัวชี้วัดที่สหกรณ
กำหนดขึ้นเอง มีการแบงปนขอมูลระหวางแผนกงานในสหกรณเพื่อใหเกิดการเรียนรูและมี
การพัฒนาอยางตอเนื่อง สหกรณไดกำหนดรูปแบบของขั้นตอนการติดตองานภายในและ
ภายนอกของสหกรณไวอยางชัดเจน โดยมีแผนผังแสดงความเชื่อมโยงของระบบงานให
บริการทั้งระบบแสดงไว ซึ่งผูบริหารและผูใชบริการสามารถติดตามงานไดอยางสะดวก
มีคมู อื การปฏิบตั งิ านของทุกฝาย
- สหกรณไดมกี ารปรับปรุงกระบวนการทำงานเพือ่ ใหผลการดำเนินงานดีขนึ้ และใหเกิดความ
พึงพอใจและตอบสนองตอสมาชิก ไดแก การเพิ่มเวลาการใหบริการรับฝาก-ถอนเงิน,
สินเชือ่ , เปดเวลาทำการในฝายการตลาดใหเร็วขึน้ คือ เริม่ ตัง้ แตเวลา ๐๗.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.,
มี ก ารแจกจ า ยเมล็ ด พั น ธุ พื ช ให กั บ สมาชิ ก ผู ที่ ม าติ ด ต อ งานฟรี เ พื่ อ สร า งรายได เ สริ ม
มีจดุ บริการน้ำชา กาแฟ น้ำดืม่ ฟรี มีจดุ อานหนังสือ จุดพักผอน
- สหกรณจดั ใหมแี บบสอบถามความพึงพอใจ มีตรู บั ความคิดเห็น ของสมาชิกทีม่ าใชบริการ
เพือ่ นำมาเปนขอมูลปรับปรุงการดำเนินงาน
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ตัวชีว้ ดั

การวิเคราะหเพือ่ การปรับปรุงและพัฒนา

(๒) มีการนำกระบวนการทำงานทีอ่ อกแบบไวไปปฏิบตั ิ
(๓) มี ก ารติ ด ตาม ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านตาม
กระบวนการทำงาน
(๔) มีการปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อใหผลการ
ดำเนินงานดีขนึ้
(๕) มีการแบงปนขอมูลการปรับปรุงกระบวนการทำงาน
ระหวางแผนกงานในสหกรณ เพื่อใหเกิดการเรียนรูและมี
การพัฒนาอยางตอเนือ่ ง
(ระดับ ๑ - ๕)

- แมวาสหกรณจะไดปรับปรุงกระบวนการ
ทำงานอยูในระดับดีมากแลวก็ตาม แตก็ยัง
ตองมีการยอนกลับไปทบทวนระบบงานที่มี
การออกแบบไว ใ นแต ล ะแผนกว า จะต อ ง
ปรั บ ปรุ ง ระบบงานให ดี ม ากขึ้ น กว า เดิ ม ได
อยางไร ทบทวนขั้นตอนการทำงานเพื่อลด
ระยะเวลาการทำงาน สะสางงานและเอกสาร
ต า งๆ โดยนำเทคนิ ค การบริ ห ารจั ด การที่
เหมาะสม รวมทั้งการควบคุมคาใชจายในการ
ดำเนินงานใหรัดกุม มีความคุมคา โดยอยูบน
พื้นฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและการ
อนุรกั ษสงิ่ แวดลอม
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ตัวอยาง การเขียนรายงานการประเมินตนเอง : สวนที่ ๒ เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ
(Cooperative Quality Award : CQA) สหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จำกัด จังหวัดเชียงใหม
คำอธิบายวิธกี าร
ทีใ่ ชอยูใ นสหกรณ (คำนึงถึง ADLI)

รายการ
หมวด ๖ การจัดการกระบวนการ
เปนการประเมินวิธีการออกแบบหรือกำหนดระบบ
งานการจัดการ และการปรับปรุงกระบวนการในการ
สรางคุณคาสินคาและบริการใหแกผูใชบริการ เพื่อให
สหกรณประสบความสำเร็จไดอยางยั่งยืนรวมถึงการ
ประเมินความพรอมสำหรับภาวะฉุกเฉิน
๖.๑ การออกแบบระบบงาน
ก. ความสามารถหลัก
(๑) มีการกำหนดความสามารถหลักของสหกรณไว
(๒) พันธกิจทีก่ ำหนดไวมคี วามสัมพันธกบั ความสามารถ
หลักของสหกรณ
(๓) สหกรณมกี ารกำหนดระบบงานโดยรวมไวแลว
ข. การออกแบบกระบวนการทำงาน
(๑) มี ก ารกำหนดกระบวนการทำงานที่ ส ำคั ญ ของ
สหกรณไว
(๒) สหกรณไดนำขอมูลจากผูใ ชบริการและผูท เี่ กีย่ วของ
กับการดำเนินงานมาใชใน การออกแบบกระบวนการ
ทำงาน
(๓) สหกรณไดนำองคความรู เทคโนโลยี และเทคนิค
การจัดการที่จำเปนมาใขในการออกแบบกระบวนการ
ทำงาน
ค. ความพรอมตอภาวะฉุกเฉิน
สหกรณไดเตรียมความพรอมในการแกไขปญหา เมือ่ เกิด
ภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉิน เพื่อใหสามารถดำเนินงานได
อยางตอเนือ่ ง
๖.๒ การจัดการและการปรับปรุงกระบวนการทำงาน
ก. การจัดการกระบวนการทำงาน
(๑) สหกรณมีการทำกระบวนการทำงานที่ออกแบบไว
ไปปฏิบตั ิ
(๒) สหกรณมกี ารติดตาม ประเมินผลการปฏิบตั งิ านตาม
กระบวนการทำงานอยางสม่ำเสมอ
(๓) มีการกำหนดตัวชีว้ ดั ในกระบวนการเพือ่ ควบคุมและ
ปรับปรุงกระบวนการทำงานดีขนึ้
ข. การปรับปรุงกระบวนการทำงาน
(๑) สหกรณมกี ารปรับปรุงกระบวนการทำงานเพือ่ ใหผล
การดำเนินงานดีขนึ้
(๒) สหกรณ มี ก ารแบ ง ป น ข อ มู ล การปรั บ ปรุ ง
กระบวนการทำงานระหวางแผนกงานในสหกรณเพื่อให
เกิดการเรียนรูแ ละมีการพัฒนาอยางตอเนือ่ ง

๖.๑ - ความสามารถหลักของสหกรณ คือ การใหบริการทางการเงินแกสมาชิกที่อยูหางไกล
และมีจำนวนมาก (๒๘,๓๐๙ คน : เจาหนาที่ ๓๖ คน) โดยมีระบบการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพและกระจายอำนาจไปยังหนวยบริการ ๓๑ หนวย ซึง่ ประจำทุกอำเภอทัว่ จังหวัด
แผนกลยุทธของสหกรณกำหนดพันธกิจ ๗ ประการ ทีม่ คี วามสัมพันธกบั ความสามารถหลัก
– สหกรณใหบริการทางการเงินเพือ่ สงเสริมการออมของสมาชิก ทัง้ ในรูปของทุนเรือนหุน และ
เงินฝากประเภทตางๆ การใหสินเชื่อประเภทตางๆ การดูแลสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของ
สมาชิก ระบบงานโดยภาพรวมของสหกรณจงึ ถูกกำหนดไวใหครอบคลุมการใหบริการอยางมี
ประสิทธิภาพ อำนวยความสะดวกแกสมาชิก ภายใตการดูแลของผูจัดการและรองผูจัดการ
ประกอบดวยงานหลัก ๔ ดาน ซึ่งใชโปรแกรมสำเร็จรูปที่เชื่อมโยงกันในทุกระบบงาน ทำให
สามารถปดบัญชีประจำวันไดภายใน ๑๕.๓๐ น. ระบบงานดังกลาว ไดแก
* งานสินเชือ่ และนิตกิ ร รับผิดชอบการใหบริการเงินกู
* งานการเงิน รับผิดชอบบริการรับฝาก - ถอน เงินทัง้ ดวยตนเองและผานระบบธนาคาร (ATM)
* งานประมวลผลและบัญชี รับผิดชอบการรับสมัครสมาชิก รับโอนยายสมาชิกระหวาง
สหกรณประมวลผล เงินคาหุน เงินฝาก เงินตนและดอกเบีย้
* งานธุรการ สวัสดิการและสถานที่ รับผิดชอบ การจัดสวัสดิการแกสมาชิก ประกันชีวติ และ
อุบตั เิ หตุ จัดประชุมสัมมนาและประชาสัมพันธ ดูแล บำรุงรักษาอาคารสถานที่ รับสงหนังสือ
- กระบวนการทำงานในแตละดานไดถูกออกแบบไวอยางชัดเจน โดยนำขอมูลพื้นฐานและ
ความตองการของสมาชิกมาใชประกอบการพิจารณาออกแบบกระบวนการทำงาน และใช
เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อใหบริการที่มีประสิทธิภาพภายใตขอกำหนดที่เหมาะสมของ แตละ
งาน อาทิ ความถูกตอง กระชับ รวดเร็ว เทคโนโลยีทใี่ ชในกระบวนการทำงานไดแก
* การใชบตั รคิว
* เครือ่ งปรับสมุดเงินฝากอัตโนมัติ
* การสืบคนขอมูลสมาชิกภาพผานระบบอินเทอรเน็ต
* บริการเงินดวน ATM
* บริการแจงขอมูลแกสมาชิกผานโทรศัพทมอื ถือ
- ทุกระบบงานมีการกำหนดขั้นตอนการใหบริการแกสมาชิก และระยะเวลาในการใหบริการ
มีการกำหนดลักษณะงาน (Job Description) ของเจาหนาที่ทุกตำแหนงไวอยางชัดเจน
พร อ มกั บ มี ก ารมอบหมายการปฏิ บั ติ ง านของเจ า หน า ที่ แ ละลู ก จ า งทุ ก ตำแหน ง ไว เ ป น
ลายลักษณอักษร ฝายจัดการจะมีการประชุมเจาหนาที่เปนประจำทุกเดือน เพื่อนำเสนอผล
การปฏิบัติงานของแตละงาน แบงปนขอมูลระหวางกัน แลกเปลี่ยนเอกสารที่เกี่ยวของของ
แตละงานตลอดจนปญหาและขอคิดเห็นระหวางกัน ฝายจัดการ ในทุกฝายทุกงานจะมี
การหมุนเวียนเปลีย่ นตำแหนงหนาทีป่ ฏิบตั งิ านกันสม่ำเสมอ เจาหนาทีไ่ ดรบั การพัฒนาความรู
และคุณภาพอยางทัว่ ถึง สม่ำเสมอและตอเนือ่ ง
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เอกสาร/
หลักฐานอางอิง
- รายงานการประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ (CQA)
- รายงานผลการปฏิบตั งิ านและ การประเมินผล
- ตัวชีว้ ดั ทีใ่ ชควบคุมกระบวนการทำงาน
- ขอมูลรายชือ่ หนวยบริการ ภารกิจ บทบาทและการ
จัดสรรผลตอบแทน แกหนวยบริการ
- อืน่ ๆ (ระบุ...................................)

ตัวชีว้ ดั

การวิเคราะหเพือ่ การปรับปรุงและพัฒนา

๑. รอยละของระบบงานทีม่ กี ารออกแบบ ไวอยาง - จั ด ทำแผนผั ง การจั ด ระบบงาน (work
ชัดเจน
flow) ทั้งระบบ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
(๙๐ %)
แตละขัน้ ตอนการใหบริการทีช่ ดั เจน
๒. ระดับความสำเร็จของการออกแบบกระบวนการ
ทำงาน
(๑) มีการกำหนดกระบวนการทำงานทีส่ ำคัญของ
สหกรณไว
(๒) มีการนำขอมูลจากผูใชบริการและผูมีสวน
เกี่ยวของกับการดำเนินงานมาใชในการออกแบบ
กระบวนการทำงาน
(๓) มีการนำองคความรู เทคโนโลยีและเทคนิค
การจั ด การที่ จ ำเป น มาใช ใ นการออกแบบ
กระบวนการทำงาน
(ระดับ๑ - ๓)
๓. ระดับความสำเร็จของการจัดการและ การ
ปรับปรุงกระบวนการทำงาน
(๑) มีการกำหนดตัวชี้วัดในกระบวนการ เพื่อ
ควบคุมและปรับปรุงกระบวนการทำงานใหดขี นึ้
(๒) มีการนำกระบวนการทำงานทีอ่ อกแบบไวไป
ปฏิบตั ิ
(๓) มีการติดตาม ประเมินผลการปฏิบตั งิ านตาม
กระบวนการทำงาน
(๔) มีการปรับปรุงกระบวนการทำงาน เพือ่ ใหผล
การดำเนินงานดีขนึ้
(๕) มีการแบงปนขอมูลการปรับปรุงกระบวนการ
ทำงานระหวางแผนกงาน ในสหกรณ เพื่อใหเกิด
การเรียนรูแ ละมีการพัฒนาอยางตอเนือ่ ง
(ระดับ ๑ - ๕)
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คำอธิบายวิธกี าร
ทีใ่ ชอยูใ นสหกรณ (คำนึงถึง ADLI)

รายการ

- สหกรณมคี วามพรอมในการเผชิญกับภัยพิบัตแิ ละภาวะฉุกเฉิน สามารถสรางความมัน่ ใจได
วา จะสามารถดำเนินงานไดอยางตอเนื่อง โดยมีอุปกรณเครื่องสำรองไฟ มีการติดตั้งกลอง
วงจรปดไวในจุดสำคัญๆ มีการสำรองขอมูลทางการเงินการบัญชีและขอมูลสมาชิก มี
โปรแกรมคอมพิวเตอรสำหรับเตือนภัยทางการเงิน มีการจัดสรรเงินทุนสาธารณประโยชนไว
อยางสม่ำเสมอเพือ่ เปนสวัสดิการสำหรับสมาชิกทีป่ ระสบภัยพิบตั ิ
๖.๒ - สหกรณไดมีการปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ สราง
ความพึงพอใจแกสมาชิกและการมีสว นรวมของสมาชิก โดยริเริม่ ใหมกี ารกระจายอำนาจไปยัง
หนวยบริการตามอำเภอตางๆ เพื่ออำนวยความสะดวกใหสมาชิกสามารถเขาถึงบริการของ
สหกรณไดอยางรวดเร็ว มีการกำหนดโครงสราง (ประธาน กรรมการ และหัวหนาหนวย
บริการทำหนาที่เลขานุการหนวยฯ) รูปแบบการบริหารงาน หนาที่และผลตอบแทนไวโดย
ชัดเจนเปนที่พอใจของผูเกี่ยวของทุกฝาย นอกจากนี้หนวยบริการจะประเมินความพึงพอใจ
ของสมาชิกตอบริการของสหกรณเปนประจำทุกเดือน ผลจากการมีหนวยบริการครอบคลุม
ทุกอำเภอทำใหการบริการสมาชิกมีความคลองตัว สมาชิกไดรบั ขอมูลขาวสารตางๆ ไดรวดเร็ว
ทันตอเหตุการณและทัว่ ถึง
- สหกรณติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามกระบวนการทำงานอยางสม่ำเสมอ โดย
กำหนดตัวชีว้ ดั คือ ความพึงพอใจของสมาชิก ๑๐๐ % ในการใหบริการของสหกรณทถี่ กู ตอง
รวดเร็ว ยุตธิ รรมและระบบบัญชีในทุกธุรกรรมของสหกรณสามารถปดบัญชีไดอยางถูกตองทุก
วัน ฝายจัดการจะนำขอมูลสรุปจากแบบประเมินความพึงพอใจของสมาชิกเมื่อมาใชบริการ
และจากตูรับความคิดเห็น มาปรับปรุงระบบปฏิบัติการเปนประจำทุกเดือน และในทุก ๆ
ไตรมาสจะมีการประชุมรวมกันของประธานหนวยบริการและหัวหนาหนวยบริการทุกแหง
เพือ่ รับฟงปญหา ซึง่ ฝายจัดการจะสรุปขอมูล ความคิดเห็นจากหนวยบริการและความคิดเห็น
จากสมาชิก จัดลำดับความสำคัญเพื่อเสนอตอผูบริหารเปนขอมูลสวนหนึ่งในการใชวางแผน
พัฒนาการดำเนินงานตอไป
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เอกสาร/
หลักฐานอางอิง

ตัวชีว้ ดั
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แนวทางการใหคำแนะนำแกสหกรณในการพัฒนาและ
ปรับปรุงการบริหารจัดการสหกรณ

145

146

แนวทางการดำเนินงานศึกษาวิเคราะหและใหคำแนะนำ
การพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการสหกรณ
.......................................................
ศึกษาขอมูล ของสหกรณและใหคำแนะนำการพัฒนา/ปรับปรงโดยใชกรอบประเมินตามเกณฑ
คุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ และตัวชี้วัดที่กำหนด ๓๔ ตัว เพื่อใหสหกรณใชเปนแนวทางในการ
ประเมินผลการปฏิบัติในเรื่องนั้นๆ ทั้งนี้ สหกรณจะเปนผูกำหนดเปาหมายของแตละตัวชี้วัดไดเอง รวม
ทั้งเพิ่มตัวชี้วัดไดตามเหมาะสม
สวนที่ ๑ : ลักษณะสำคัญขององคกร พิจารณาขอมูลแตละหัวขอ ใหมีความสมบูรณใน

ระยะเริ่มตน
ใหความสำคัญกับสวนนี้ใหมากที่สุด ติดตามรายงานของผูสอบบัญชีปลาสุดมาใชประกอบการวิเคราะห
อยางจริงจัง
สวนที่ ๒ : เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ แนะนำใหสหกรณเลือกประเด็น
การปรับปรุงและพัฒนา
ที่สามารถดำเนินการไดเลยในหมวดหนึ่งหมวดใดหรือหลายหมวด ตามศักยภาพและความเหมาะสม
ของแตละสหกรณ
หมวดที่ ๑ การนำองคกร เปนการประเมินวาผูบริหารไดชี้นำและทำใหสหกรณยั่งยืนได
อยางไร รวมทั้งประเมินระบบธรรมาภิบาล และการดำเนินการเกี่ยวกับจริยธรรม กฎหมายและความ
เอื้ออาทรตอชุมชนและสังคมของสหกรณ
(ตัวอยาง : แนวทางปฏิบัติที่ดีของ สก.ประมงแมกลอง จำกัด, สอ.รพ.หาดใหญ จำกัด, สอ.ตำรวจแหง
ชาติ จำกัด)
ประเด็นที่สามารถปรับปรุง / พัฒนาไดกอน
u การนำองคกรโดยผูบริหารของสหกรณ : การกำหนดวิสัยทัศนและคานิยม
ขององคกร ขอ (๒) ขอ (๔) - ขอ (๖)
u ธรรมาภิบาลและความเอื้ออาทรตอชุมชนและสังคม : การปฏิบัติตามกรอบ
ธรรมาภิบาล
u การจัดกิจกรรมเอื้ออาทรตอชุมชนและสังคม
หมวดที่ ๒ การวางแผนกลยุทธ เปนการประเมินวา สหกรณจัดทำแผนกลยุทธและแผน
ปฏิบัติการของสหกรณอยางไร รวมทั้งประเมินการถายทอดกลยุทธและแผนไปสูการปฏิบัติ การ
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ปรับปรุงแผนในสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงและวิธีการวัดผลความกาวหนา ควรเปนหมวดที่สหกรณ
ใหความสำคัญและปฏิบัติใหไดอยางจริงจัง
(ตัวอยาง : แนวทางปฏิบัติที่ดีของ สกก.แมทา จำกัด, สกก.ไทรนอย จำกัด, สอ.ครูสุราษฎรธานี จำกัด)
u ตรวจสอบแผนกลยุทธของสหกรณ : กระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ (๑) – (๔)
I แนะนำใหมีการทบทวน SWOT เพื่อการปรับปรุงแผน
I ทบทวนวิสัยทัศน / วัตถุประสงค / กลยุทธ
uตรวจสอบแผนกลยุทธของสหกรณ : การนำแผนกลยุทธไปสูการปฏิบัติ
I การจัดทำแผนปฏิบัติการและถายทอดสูการปฏิบัติ ขอ (๑) – (๕)
I การคาดการณผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธและตามแผนปฏิบตั กิ าร
หมวดที่ ๓ การมุงเนนผูใชบริการ เปนการประเมินกระบวนการที่สหกรณใชในการ
ดำเนินการ เพื่อรูความตองการของผูใชบริการในปจจุบันและอนาคต เพื่อนำเสนอสินคาและบริการที่
เหมาะสม ทำความเข า ใจความต อ งการและความคาดหวั ง ใหม ๆ ของผู ใช บ ริ ก าร ติ ด ตามการ
เปลี่ยนแปลงของตลาดและพัฒนาวิธีการดำเนินธุรกิจ การสรางความสัมพันธกับผูใชบริการ เพื่อรักษา
ตลาดเดิมและสรางโอกาสในตลาดใหม
(ตัวอยาง : แนวทางปฏิบัติที่ดีของ สกก.บานลาด จำกัด, สก.แท็กซี่สุวรรณภูมิ จำกัด)
ประเด็นที่สามารถปรับปรุง / พัฒนาไดกอน
u ขอมูลเกี่ยวกับผูใชบริการ : การสำรวจขอมูลพื้นฐานและความตองการของผูใช
บริการ การติดตามการเปลี่ยนแปลงขอมูลพื้นฐานและความตองการของผูใชบริการ การกำหนด
ตลาดเปาหมาย การกำหนดกลยุทธการตลาด การแสวงหาตลาดใหม
u ความสั ม พั น ธ แ ละความพึ ง พอใจของผู ใช บ ริ ก าร : การสร า งความสั ม พั น ธ
การประเมินความพึงพอใจ
หมวดที่ ๔ การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู เปนการประเมินการวัด
การวิเคราะห การบริการสารสนเทศ และการจัดการความรูของสหกรณอยางมีประสิทธิผล เพื่อผลักดัน
ใหเกิดการปรับปรุงและเพิ่มความสามารถ ในการใหบริการและการแขงขันกับองคกรอื่น
(ตัวอยาง : แนวทางปฏิบัติที่ดีของ สก. เครดิตยูเนี่ยนหนองขานาง จำกัด)
ประเด็นที่สามารถปรับปรุง / พัฒนาไดกอน
u การวัด การวิเคราะห เพื่อปรับปรุงผลการดำเนินงานของสหกรณ :
ก. เครื่องมือวัดผลการดำเนินงาน ขอ (๑) – (๔)
ข. การวิเคราะห ทบทวนผลการดำเนินงาน ขอ (๑) – (๓)
ค. การปรับปรุงผลการดำเนินงานของสหกรณ ขอ (๑) – (๒)
F การจัดการสารสนเทศ ความรู และเทคโนโลยีสารสนเทศ
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หมวดที่ ๕ การมุงเนนทรัพยากรบุคคล เปนการประเมินวาสหกรณมีวิธีการอยางไรใน
การปฏิบัติที่สำคัญดานทรัพยากรบุคคล ซึ่งมุงเนนที่จะสรางและทำใหสหกรณมีผลการดำเนินงานที่ดีอยู
เสมอ รวมทั้งมุงพัฒนาทรัพยากรบุคคล ใชศักยภาพใหเกิดประโยชนสูงสุดตอสหกรณ
(ตัวอยาง : แนวทางปฏิบัติที่ดีของ สอ.ครูชลบุรี จำกัด)
ประเด็นที่สามารถปรับปรุง / พัฒนาไดกอน
u ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลของบุคลากร :
ก. ขีดความสามารถและอัตรากำลังของบุคลากร ขอ (๑) – (๓)
ข. บรรยากาศการทำงาน
u การสรางความผูกพันของบุคลากร :
ก. การเพิ่มคุณคาแกบุคลากร ขอ (๓) – (๔)
ข. การพัฒนาบุคลากรและผูนำ ขอ (๑) – (๒)
ค. การประเมินความผูกพันของบุคลากร ขอ (๑) – (๓)
u การสรางความผูกพันของสมาชิกตอสหกรณ :
ก. การเพิ่มคุณคาแกสมาชิก ขอ (๑) – (๓)
ข. การพัฒนาสมาชิก ขอ (๑) - (๒)
ค. การประเมินความผูกพันของสมาชิก ขอ (๑) - (๒)
หมวดที่ ๖ การจัดการกระบวนการ เปนการประเมินวิธีการออกแบบหรือการกำหนด
ระบบงาน การจัดการ และปรับปรุงกระบวนในการสรางคุณคาสินคาและบริการใหแกผูใชบริการ เพื่อ
ใหสหกรณประสบความสำเร็จไดอยางยั่งยืน รวมถึงการประเมินความพรอมสำหรับภาวะฉุกเฉิน
(ตัวอยาง : แนวทางปฏิบัติที่ดีของ สกก. ทาวังผา จำกัด, สอ.ครูเชียงใหม จำกัด)
ประเด็นที่สามารถปรับปรุง / พัฒนาไดกอน
u การออกแบบระบบงาน :
ก. ความสามารถหลัก ขอ (๑)
ข. การออกแบบกระบวนการทำงาน ขอ (๑)
u การจัดการและปรับปรุงกระบวนการทำงาน ขอ (๑)
หมายเหตุ ดู ตั ว อย า งสหกรณ ที่ มี แ นวทางปฏิ บั ติ ง านที่ ดี ๑๒ แห ง ได ที่ Url:Http://
webhost.cpd.go.th/cmsdocpd/tqa.html
............................................................ 
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