
ส าหรับทุกหน่วยงาน 30/11/2560 
ตัวชี้วัดที่ 2.4 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  
ประเด็นยุทธศาสตร ์ 4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร ์ 3. เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล 
กลุ่ม/ Cluster กลุ่มการคลังและงบประมาณ – FIN 

หน่วยงานเจ้าภาพหลัก กองคลัง 
หน่วยงานที่รับการประเมิน ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย     
ค านิยาม - ความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  

  การให้ความส าคัญและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
โดยประเมินจากร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  2 ประเภท                       
และ 14  โครงการส าคัญ ดงันี้  

  1) งบประมาณรายจา่ยภาพรวม  
  2) งบประมาณรายจา่ยลงทุน 
  3) 14 โครงการส าคัญ (ดูเอกสารแนบ 1) 

- เป้าหมายการเบิกจ่าย                                                                                
การก าหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายอ้างอิงจากมาตรการเพิ่มประสทิธิภาพการใช้จา่ย
งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ส านักงบประมาณก าหนดและ  
จากนโยบายกรมอนามัย โดยแบ่งเป็น 2 รอบ คือ   ณ  เดือนที ่ 5  และ 10                
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561                                           

- เกณฑ์การพิจารณา 
  1) พิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณสะสมตามรายจ่ายภาพรวม  

รายจ่ายลงทุน และ 14 โครงการส าคัญ ของหน่วยงานเทียบกบัวงเงินงบประมาณ         
ที่หน่วยงานได้รบั 

  2) หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจ าไปรายจ่ายลงทนุ  
หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจ า) จะน ายอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแลว้   
มาเป็นฐานในการค านวณ 

 
กลุ่มเป้าหมาย ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย     

วิธีการจัดเก็บข้อมูล หน่วยงานเจา้ภาพ (กองคลงั) จัดเก็บข้อมูลการเบกิจ่ายงบประมาณของหนว่ยงานจากระบบ     
การบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  
 

แหล่งข้อมูล ข้อมูลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  
 

รายการข้อมูล 1 A = ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายภาพรวม/ รายจา่ยลงทุน/ 14 โครงการส าคัญ 

รายการข้อมูล 2  B = วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่หน่วยงานได้รับ/ รายจ่ายลงทุนที่หนว่ยงาน
ได้รับ/                        14 โครงการส าคัญที่ได้รบัจดัสรร  

สูตรค านวณตัวชี้วัด     = (A / B) x 100         
ระยะเวลาประเมินผล รอบที่ 1: 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2560–กุมภาพันธ์ 2561) 

รอบที่ 2: 5 เดือนหลัง (มีนาคม 2561–กรกฎาคม 2561) 
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เกณฑ์การประเมิน:  

รอบที่ 1: 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2560–กุมภาพันธ์ 2561) 
1. กรณีมีงบลงทุน  

ตัวชี้วัด (i) 
น้ าหนัก
(Wi) 

ร้อยละ
ที่ได ้

เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกบั         
เป้าหมายการเบิกจ่าย 

คะแนน  
ที่ได้ 
(SMi) 

คะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก    
(Wi  SMi) 1 2 3 4 5 

1. ร้อยละของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจา่ยภาพรวม 

0.50  45 47 49 51 53 SM1 (W1xSM1) 

2. ร้อยละของการเบิกจ่ายตาม
โครงการส าคัญทีไ่ด้รับ  
(จาก 14 โครงการส าคัญ) 

0.25  45 47 49 51 53 SM2 (W2xSM2) 

3. ร้อยละของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจา่ยลงทุน  

0.25  36 38 40 42 44 SM3 (W3xSM3) 

 รวม 1.0        (WixSMi) 
 
รอบที่ 1: 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2560–กุมภาพันธ์ 2561) 
   2. กรณีไม่มีงบลงทุน  

ตัวชี้วัด (i) 
น้ าหนัก
(Wi) 

ร้อยละ
ที่ได ้

เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกบั         
เป้าหมายการเบิกจ่าย 

คะแนน  
ที่ได้ 
(SMi) 

คะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก    
(Wi  SMi) 1 2 3 4 5 

1. ร้อยละของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจา่ยภาพรวม 

0.75 
 

45 47 49 51 53 SM1 (W1xSM1) 

2. ร้อยละของการเบิกจ่ายตาม
โครงการส าคัญทีไ่ด้รับ  
(จาก 14 โครงการส าคัญ) 

0.25 
 

45 47 49 51 53 SM2 (W2xSM2) 

 รวม 1.0        (WixSMi) 
 
รอบที่ 2: 5 เดือนหลัง (มีนาคม 2561–กรกฎาคม 2561) 

1. กรณีมีงบลงทุน  

ตัวชี้วัด (i) 
น้ าหนัก
(Wi) 

ร้อยละ
ที่ได ้

เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกบั         
เป้าหมายการเบิกจ่าย 

คะแนน  
ที่ได้ 
(SMi) 

คะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก    
(Wi  SMi) 1 2 3 4 5 

1. ร้อยละของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจา่ยภาพรวม 

0.50  88 90 92 94 96 SM1 (W1xSM1) 

2. ร้อยละของการเบิกจ่ายตาม
โครงการส าคัญทีไ่ด้รับ  
(จาก 14 โครงการส าคัญ) 

0.25  88 90 92 94 96 SM2 (W2xSM2) 

3. ร้อยละของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจา่ยลงทุน  

0.25  80 82 84 86 88 SM3 (W3xSM3) 

 รวม 1.0        (WixSMi) 
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รอบที่ 2: 5 เดือนหลัง (มีนาคม 2561–กรกฎาคม 2561) 
   2. กรณีไม่มีงบลงทุน  

ตัวชี้วัด (i) 
น้ าหนัก
(Wi) 

ร้อยละ
ที่ได ้

เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกบั         
เป้าหมายการเบิกจ่าย 

คะแนน  
ที่ได้ 
(SMi) 

คะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก    
(Wi  SMi) 1 2 3 4 5 

1. ร้อยละของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจา่ยภาพรวม 

0.75 
 

88 90 92 94 96 SM1 (W1xSM1) 

2. ร้อยละของการเบิกจ่ายตาม
โครงการส าคัญทีไ่ด้รับ  
(จาก 14 โครงการส าคัญ) 

0.25 
 

88 90 92 94 96 SM2 (W2xSM2) 

 รวม 1.0        (WixSMi) 
     หมายเหตุ :  ดูวิธีการค านวณจากเอกสารแนบ 2 

    W      หมายถึง    น้ าหนักที่ให้ในแต่ละตัวชี้วดั โดยผลรวมของน้ าหนักทุกตัวชี้วัดเทา่กับ  1 
    SM     หมายถึง    คะแนนที่ได้โดยเทียบอัตราร้อยละทีไ่ดก้ับเป้าหมายของการเบิกจ่าย 
     i        หมายถึง    ล าดบัทีข่องตัวชี้วัด 

                                                                                                                                        
เงื่อนไขประกอบเกณฑ์การใหค้ะแนน :  

      ค่าคะแนนทีไ่ด้ในข้างต้นตอ้งอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี ้

1. งบวิจัย 
ถ้าหน่วยงานมีการยกเลิกโครงการ/ คืนเงินงบประมาณกลับกรม ใหด้ าเนินการก่อน 31 ก.ค. 2561 
2. งบรายจ่ายอื่น 
รายการคา่ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศช่ัวคราว ถ้ามีการยกเลิกการเดินทางไปราชการฯ 
ให้แจ้งกองคลังก่อน 30 มิ.ย.2561 

3. การโอนเปลี่ยนแปลง 
  การโอนเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณให้ด าเนินการขอโอนเงินไดไ้มเ่กิน 31 ก.ค. 2561 
  **  ทั้งนี้ ห้ามโอนเปลี่ยนแปลงข้ามแผนงาน *** 

4. 14 โครงการส าคัญ 
  หน่วยงานท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณตามเอกสารงบประมาณฉบับท่ี 3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2561 (ขาวคาดแดง) ซึ่งเป็นงบประมาณที่อยู่ภายในใต้ 14 โครงการส าคญั  (ตามเอกสารแนบ 1) ต้องเบิกจ่ายให้
ได้ตามเป้าหมายที่กรมอนามัยก าหนด 
5. การรายงานผลเบิกจ่ายทุกวันที่ 15 ของเดือน 
 ทุกหน่วยงานต้องมีการรายงานผลการเบิกจ่ายทุกวันท่ี 15 ของเดือน โดยรายงานผ่านหัวหน้าหน่วยงาน  และน าขึ้น
เว็บไซต์ของหน่วยงาน  

6. รายจ่ายลงทุน 
รายจ่ายลงทุนรายการค่าครุภณัฑ์ ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง ท่ีเป็นรายการปีเดียวให้ท าสัญญาก่อหนี้ผูกพันภายใน 
ไตรมาสที่ 1 
7. ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม ประชุม และสัมมนา 
ในไตรมาสที่ 1 ให้ด าเนินการเบิกจา่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของวงเงินดังกล่าว  

8. กรณีหน่วยงานไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน 
กรณีที่หน่วยงานไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ให้น าน้ าหนักไปรวมกับงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 
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มาตรการส าคัญ (PIRAB) ที่ท าให้ตัวชี้วัดบรรลุผล :  
(P = Partnership/ I = Investment/ R = Regulation/ A = Advocacy/ B = Building Capacity) 
P :   ทุกหน่วยงานในกรมอนามยัให้ความร่วมมือในการด าเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานเพื่อให้ได้  

ผลการเบิกจ่ายบรรลุเป้าหมายการเบิกจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
I  :   มีการลงทนุผา่นการวางแผนการจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารการเงิน      

การคลังภาครัฐ เพื่อให้ได้ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย 
R :   กองคลังมีการก ากับทุกหนว่ยงานให้มีการรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทุกวันที่ 15 ของเดือน               

โดยรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานทราบและน าขึ้นเวบ็ไซต์ของหน่วยงาน เพื่อให้ผลเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย         
ที่ส านักงบประมาณก าหนด 

A :   มีการรายงานสถานการณ์เบิกจ่ายผา่นการประชุมกรมฯ ทกุเดือน เพื่อให้ผู้บริหารรับทราบสถานการณ์ โดยกองคลัง
ได้ก ากับทุกหน่วยงานให้รายงานผลการเบิกจา่ยต่อหัวหน้าหน่วยงานเพื่อพิจารณาสั่งการเร่งรัดการเบิกจ่ายให้ได้
ตามเป้าหมายทุกวันที่ 15 ของเดือน  

B :   มีการจัดอบรมใหค้วามรู้เรื่องการบริหารการเงินการคลังภาครัฐและพัสดุ  
 
Small Success : 

กลไก 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
ผู้บริหาร 
กรมอนามัย/ 
กองคลัง 

- ก าหนดมาตรการเร่งรัดการ
เบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี 
พ.ศ. 2561                      

- เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ภาพรวมไดไ้ม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 33 

- ประชุมติดตามผล
การเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ      
ผ่านระบบ Web  
Conference 

- ติดตามผลการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายภาพรวมใน
ที่ประชุมกรม
อนามัยทุกเดือน 

- เบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ
รายจ่ายภาพรวมได้
ไม่น้อยกว่า       
ร้อยละ 63 

- ประชุมติดตามผล
การเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณผ่าน
ระบบ Web  
Conference 

- ติดตามผลการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายภาพรวมในท่ี
ประชุมกรมอนามัย
ทุกเดือน 

- เบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่าย
ภาพรวมไดไ้ม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 

- ประชุมติดตามผลการ
เบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ         
ผ่านระบบ Web  
Conference 

- ติดตามผลการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายภาพรวมใน    
ที่ประชุมกรมอนามัย 
ทุกเดือน 

- เบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่าย
ภาพรวมไดไ้ม่น้อย
กว่าร้อยละ 99  

 
 

ทุกหน่วยงาน 
ในสังกัดกรม
อนามัย 

- หน่วยงานจัดท าแผนปฏิบตัิการ
และแผนการเบิกจ่าย
งบประมาณ ท่ีสอดคล้องกับ
มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณ ประจ าปี        
พ.ศ. 2561 ของกรมอนามัย 

- หน่วยงานรายงานผลการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณทุกวันท่ี 15  
ของทุกเดือนโดยรายงานผ่าน
หัวหน้าหน่วยงาน และน าขึ้น
เว็บไซตห์น่วยงาน 

 

- หน่วยงานรายงาน
ผลการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณทุกวันท่ี 
15 ของทุกเดือน
โดยรายงานผ่าน
หัวหน้าหน่วยงาน 
และน าขึ้นเว็บไซต์
หน่วยงาน 

 
 
 
 

- หน่วยงานรายงานผล
การเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณทุก วันท่ี 
15 ของทุกเดือนโดย
รายงานผ่านหัวหน้า
หน่วยงาน และน าขึ้น
เว็บไซตห์น่วยงาน 

 
 
 
 
 

- หน่วยงานรายงานผล
การเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณทุก    
วันท่ี 15 ของทุกเดือน
โดยรายงานผ่าน
หัวหน้าหน่วยงาน 
และน าขึ้นเว็บไซต์
หน่วยงาน 
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- เบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายภาพรวมไดไ้ม่น้อยกว่า
ร้อยละ 33 

- เบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ
รายจ่ายภาพรวมได้
ไม่น้อยกว่า       
ร้อยละ 63 

- เบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่าย
ภาพรวมไดไ้ม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 

 

- เบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่าย
ภาพรวมไดไ้ม่น้อย
กว่าร้อยละ 99 

วิธีการประเมินผล :  หน่วยงานเจา้ภาพ (กองคลงั) ประเมินผลจากข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณของหนว่ยงานในระบบ
การบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

เอกสารสนับสนุน :  - 
รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน 
 
 
 

ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ของกรมอนามัย 

Baseline data หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 2559 2560 

รายจ่ายภาพรวม ร้อยละ 99.17 87.15 97.02 
รายจ่ายลงทุน ร้อยละ 99.95 68.53 96.38 

 

ผู้ก ากับตัวชี้วัด 1. นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์    อธิบดีกรมอนามัย 
    โทรศัพท์ 0 2590 4049       E-mail: drwachira99@gmail.com 
2. รองอธิบดีกรมอนามัย (สายสนับสนุน) 
3. นางเกษร  ศุภกุลธาดาศิริ      ผู้อ านวยการกองคลัง  
    โทรศัพท์ 0 2590 4139       โทรศัพท์มือถือ 09 0569 2954 
    โทรสาร  0 2590 4135       E-mail: kesorn.s@anamai.mail.go.th 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

นางสาวฉัตรรัตน์  ตน้ภูบาล       นักวิชาการเงินและบัญชปีฏิบตัิการ  
โทรศัพท์ 0 2590 4601           โทรศัพท์มือถือ 08 5163 5909    
โทรสาร  0 2591 8203           E-mail: Chattrarat.t@anamai.mail.go.th 

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดท าข้อมูล 
(ระดบัส่วนกลาง) 

กลุ่มงบประมาณ กองคลัง 
 

ผู้รับผิดชอบการรายงาน
ผลการด าเนินงานใน
DOC 

นางสาวนภาพร  รอดเมือง        นักวิชาการพัสดุ   
โทรศัพท์ 0 2590 4136           โทรสาร 0 2591 8203     
E-mail: Napapron.r@anamai.mail.go.th 
 

คณะกรรมการตรวจ
ประเมินผลให้คะแนน 
(ไม่ต่ ากว่า 3 ราย) 

1. นางเกษร  ศุภกุลธาดาศิริ (ผูอ้ านวยการกองคลัง)      ประธาน 
2. นางสาวรัตน์ติยา   ข าแก้ว                                 กรรมการ 
3. นางสาวฉัตรรัตน์   ต้นภบูาล                              กรรมการ    
4. นางสาวดวงกมล   คล้ายพึง่สินธุ์                          กรรมการ 
โทรศัพท์ 0 2590 4601            

 
               
 
 
 
 
 

mailto:drwachira99@gmail.com
mailto:kesorn.s@anamai.mail.go.th
mailto:Chattrarat.t@anamai.mail.go.th
mailto:Napapron.r@anamai.mail.go.th
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เอกสารแนบ 1 
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เอกสารแนบ 2 
 
ตัวอย่าง – การค านวณคะแนนรอบที่ 2: 5 เดือนหลัง (แบบมีงบลงทุน) 

 หน่วยงาน ก. สามารถเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมได้ร้อยละ  89.5  มีโครงการส าคัญจ านวน 7 โครงการ
สามารถเบิกจ่ายได้ร้อยละ  90  และงบลงทนุสามารถเบิกจ่ายไดร้้อยละ 89 
 

ตัวชี้วัด (i) 
น้ าหนัก
(Wi) 

ร้อยละ
ที่ได้ 

เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับ         
เป้าหมายการเบิกจ่าย 

คะแนน  
ที่ได้ 
(SMi) 

คะแนนถ่วง
น้ าหนัก    

(Wi  SMi) 1 2 3 4 5 
1. ร้อยละของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายภาพรวม 

0.50 89.5 88 90 92 94 96 1.7500 0.8750 

2. ร้อยละของการเบิกจ่ายตาม
โครงการส าคัญทีไ่ดร้ับ  
(จาก 14 โครงการส าคญั) 

0.25 90 
 

88 90 92 94 
96 

2.0000 0.5000 

3. ร้อยละของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายลงทุน  

0.25 89 80 82 84 86 88 5 1.2500 

 รวม 1.0        2.6250 

 เทียบคะแนนรอบ 5 เดือนหลัง  (1) เบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมได้คะแนนร้อยละ 89.5 (เบิกจ่ายอยู่ระหว่าง
ตารางเกณฑ์การให้คะแนนช่วง  88 = 1 คะแนน และ 90 =  2 คะแนน)  

           เทียบผลตา่งจากร้อยละของเบิกจ่าย = (88 - 90) = 2.0  เทียบคะแนนที่ได้ตา่งกัน  = (2 –1)  = 1  คะแนน 
     ผลเบิกจ่ายที่ต่างกนั  = (88 - 89.5) = 1.5  คะแนนทีไ่ด้ตา่งกัน = 1.5  x  1   =  0.7500  คะแนน 

                     2 
                                   คะแนนทีไ่ด ้  =   1 + 0.7500  = 1.7500   คะแนน  

ดังนั้น คะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก = 0.50 x 1.7500 = 0.8750 คะแนน (จากคะแนนเต็มรอบ 5 เดือนหลัง = 2.50 คะแนน) 

 เทียบคะแนนรอบ 5 เดือนหลัง  (2) โครงการส าคัญ 7 โครงการที่ได้รับ สามารถเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายได้
ร้อยละ 90 เบิกจ่ายได้ตามตารางเกณฑ์การให้คะแนน เบิกได้ร้อยละ  90   ได้คะแนนที่  =  2.0000 คะแนน 

ดังนั้น คะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก = 0.25 x 2.0000 = 0.5000 คะแนน (จากคะแนนเต็มรอบ 5 เดือนหลัง = 1.25 คะแนน) 
                                                                 

 เทียบคะแนนรอบ 5 เดือนหลัง  (3) เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายได้ร้อยละ 89       
เบิกจ่ายได้สงูกว่าตารางเกณฑ์การให้คะแนน เบิกได้ร้อยละ 89   ได้คะแนนที่ = 5.0000 คะแนน      

ดังนั้น คะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก = 0.25 x 5.0000 = 1.2500 คะแนน (จากคะแนนเต็มรอบ 5 เดือนหลัง = 1.25 คะแนน) 

***สรุปคะแนนที่หน่วยงานได ้(1+2+3) = 0.8750+0.5000+1.2500 = 2.6250 คะแนน*** 
 
 


