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หลักเกณฑก์ารจัดอันดับ คปสอ. ปีงบประมาณ 2562

ประสิทธิผล (ตัวชี้วัด = 90 คะแนน) คุณภาพ (ผลงานเด่นระดับ
สูงสุด = 10 คะแนน)MOU (26 ตัวชี้วัด) ต าบลสุขภาวะ (10 ประเด็น 17 ตัวชี้วัด)

ปรับเป็นคะแนนเต็ม 

40 คะแนน
ปรับเป็นคะแนนเต็ม 

20 คะแนน
ปรับเป็นคะแนนเต็ม 

30 คะแนน
ปรับเป็นคะแนนเต็ม 

10 คะแนน

- ประเมินระดับ คปสอ.
- ตัวช้ีวัดละ 5 คะแนน
- ให้คะแนนตามนิยาม

ตัวช้ีวัด 

- ประเมินตัวชี้วัดย่อย
รายตัว

- ประเมินระดับ คปสอ.
- ตัวช้ีวัดละ 5 คะแนน
- ให้คะแนนตามนิยาม

ตัวช้ีวัด

- ประเมินการผ่านเกณฑ์ต าบลสุขภาวะ
- ระดับพื้นฐาน = 25 คะแนน

สูตรค านวณคะแนน 
ต.ผ่านพื้นฐาน x 25          s

ต.ทั้งหมด (ยกเว้น ต.ที่ผ่านดี/ดีมาก)
- ระดับด/ีดีมาก ร้อยละ 30 = 5 คะแนน

- ระดับประเทศ 10 คะแนน
- ระดับภาค 8 คะแนน
- ระดับเขต 6 คะแนน
- ระดับจังหวัด 4 คะแนน

จดักลุ่ม คปสอ. เป็น 5 ระดบั
แบบอิงเกณฑต์ามช่วงคะแนน

o ระดบัดเียีย่ม (คะแนน 90 – 100 %)
o ระดบัดมีาก (คะแนน 80 – < 90 %)
o ระดบัด ี(คะแนน 70 – < 80 %)
o ระดบัปานกลาง (คะแนน 60 – < 70 %)
o ตอ้งพฒันา (คะแนน < 60 %)

ใช้ผลงานปีงบประมาณ 2562
รอบ 12 เดือน 

(ณ 30 กันยายน 2562)



ตัวชี้วัด MOU คปสอ. 
ปีงบประมาณ 2562

(26 ตัวชี้วัด)



ตัวชี้วัด MOU คปสอ. ปีงบประมาณ 2562
ล าดับ

ที่
ชื่อตัวชี้วัด

เกณฑ/์เป้าหมาย
ปีงบฯ 2562

กลุ่มงาน
ที่รับผิดชอบ

ชื่อผู้รับผิดชอบ

1 ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562

ร้อยละ 98 บริหารทั่วไป นางสาคร อักษรพิมพ์

2 โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูลสาเหตุการตาย Ill define
ไม่เกินร้อยละ 25

พัฒนายุทธศาสตร์ นายอนริุธ นาคะวิโรจน์

3 โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (HAIT)

ร้อยละ 100 พัฒนายุทธศาสตร์ 1.นายอนิรุธ นาคะวโิรจน์
2.นายธวัชชัย อรุณรัตน์

4 ระดับความส าเร็จการบริหารจัดการงบค่าบริการทาง
การแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนของ คปสอ. 
ผ่านเกณฑ์ ปี 2562 (งบค่าเสื่อม)

ระดับ 5 พัฒนายุทธศาสตร์ 1.นางจุรินทร์ เจริญผล
2.นางอรสา ยิ่วเหล็ก

5 ระดับความส าเร็จการสอบสวนโรคอุบัติเหตจุราจร
ทางบก

ระดับ 5 ควบคุมโรคไม่ติดต่อ นางเอกอร สว่างนิพัทธ์

6 ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิต
สูงที่ควบคุมได้

- DM 40%
- HT 50%

ควบคุมโรคไม่ติดต่อ นายเจริญ ปราบปรี



ตัวชี้วัด MOU คปสอ. ปีงบประมาณ 2562
ล าดับ

ที่
ชื่อตัวชี้วัด

เกณฑ/์เป้าหมาย
ปีงบฯ 2562

กลุ่มงาน
ที่รับผิดชอบ

ชื่อผู้รับผิดชอบ

7 อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดราย
ใหม่

ร้อยละ 85 ควบคุมโรคติดต่อ นางเกษณี ไชยเพชร

8 ร้อยละของความครอบคลุมการได้รับวัคซีนแต่ละ
ชนิดครบตามเกณฑ์ในเด็กอายุครบ 1 ปี

ร้อยละ 95 ควบคุมโรคติดต่อ นางพัชรี โยมเอียด

9 ร้อยละความครอบคลุมการได้รับวัคซีน MMR2 ใน
เด็กอายุครบ 3 ปี

ร้อยละ 95 ควบคุมโรคติดต่อ นางพัชรี โยมเอียด

10 อัตราส่วนการตายมารดา ไม่เกิน 17 ต่อแสน
การเกิดมีชีพ

ส่งเสริมสุขภาพ นางนารถอนงค์ ประดับ
ทรัพย์

11 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ร้อยละ 57 ส่งเสริมสุขภาพ นางมาณิตา เสรีย์ประเสริฐ
12 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี 38 ต่อหญิงอายุ

15-19 ปี พันคน
ส่งเสริมสุขภาพ นายนพพร สมจิตต์

13 ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล RDU ขั้น 1 100%
RDU ขั้น 2 50%

คุ้มครองผู้บริโภค นางสาวเอมจิตร สุขสกุล



ตัวชี้วัด MOU คปสอ. ปีงบประมาณ 2562
ล าดับ

ที่
ชื่อตัวชี้วัด

เกณฑ/์เป้าหมาย
ปีงบฯ 2562

กลุ่มงาน
ที่รับผิดชอบ

ชื่อผู้รับผิดชอบ

14 ร้อยละของ รพ.สต./ศสม./ศสช. ที่ให้บริการ
สุขภาพช่องปากที่มีคุณภาพ (ตามเกณฑ์)

ร้อยละ 65 ทันตสาธารณสุข นางจิตรา ปราบปรี

15 ร้อยละของการเข้าถึงบริการทันตกรรมของ
ประชาชนในพ้ืนที่

ร้อยละ 40 ทันตสาธารณสุข 1.นางลักขณา พืชมงคล
2.นางจิตรา ปราบปรี

16 ร้อยละชองเด็กอายุ 12 ปี ฟันดีไม่มีผุ (cavity  
free) (เงื่อนไขความครอบคลุมการตรวจ ร้อยละ
40)

ร้อยละ 56 ทันตสาธารณสุข 1.นางลักขณา พืชมงคล
2.นางสุนิสา คงศรี

17 ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤต
การเงิน ระดับ 7

ไม่ประสบภาวะวิกฤติ
การเงิน ระดับ 7 

ประกันสุขภาพ นางไพลิน ฆังครัตน์

18 ร้อยละของอ าเภอมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อ าเภอ (พชอ.) ที่มีคุณภาพ

ร้อยละ 100 พัฒนาคุณภาพฯ นางอรสา เหล่าเจริญสุข

19 ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนา
คุณภาพ รพ.สต.ติดดาว

ร้อยละ 60
(สะสม)

พัฒนาคุณภาพฯ นางอรสา เหล่าเจริญสุข



ตัวชี้วัด MOU คปสอ. ปีงบประมาณ 2562
ล าดับ

ที่
ชื่อตัวชี้วัด

เกณฑ/์เป้าหมาย
ปีงบฯ 2562

กลุ่มงาน
ที่รับผิดชอบ

ชื่อผู้รับผิดชอบ

20 จ านวนหน่วยงานที่เป็นองค์กรแห่งความสุข ผ่านขั้นที่ 5 ร้อยละ 70 บริหารทรัพยากรบุคคล นายสานิตย์ เพชรสุวรรณ
21 ระดับความส าเร็จของส่วนราชการที่ด าเนินการพัฒนา

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ที่ผ่าน
เกณฑ์ก าหนด

ผ่านระดับ 5 
ร้อยละ 100

บริหารทรัพยากรบุคคล นางปิยะมาลย์ ฉ่ าเฉกหงษ์

22 ระดับความส าเร็จองค์กรคุณธรรม ผ่านระดับ 3
ร้อยละ 100

บริหารทรัพยากรบุคคล นางปิยะมาลย์ ฉ่ าเฉกหงษ์

23 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA

ผ่านระดับสูงมาก 
ร้อยละ 100

นิติการ นายเฉลิม ไตรสุวรรณ์

24 ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้
ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital

ผ่านระดับ
ดีมาก Plus

อนามัยสิ่งแวดล้อม นายมานพ รามทอง

25 มูลค่าการใช้ยาสมุนไพรในสถานบริการสาธารณสุขต่อ
ยาแผนปัจจุบัน

เพิ่มข้ึนร้อยละ 5 การแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก

นางเกษร จันทร์สวี

26 ร้อยละของ รพ.สต. ได้รับการตรวจสอบภายใน ร้อยละ 100 ตรวจสอบและควบคุม
ภายใน

นายโชติ ช่วยเนียม



เกณฑ์การประเมินต าบลสุขภาวะ
ปีงบประมาณ 2562



ล าดับ ตัวชี้วัดประเมินต าบลสุขภาวะ กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ

ระดับการประเมิน
พื้นฐาน ดี ดีมาก

1 ต าบลผ่านเกณฑ์ต าบลส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย ผ่าน 4 ข้อ ผ่าน 6 ข้อ ผ่าน 8 ข้อ
1.1 ร้อยละของเด็ก 0-2 ปี ได้รับฟลูออไรด์วานิช ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ทันตสาธารณสุข
1.2 ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ ไม่น้อยกว่า ร้อย

ละ 75
ส่งเสริมสุขภาพ

1.3 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 ส่งเสริมสุขภาพ
1.4 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ และพบสงสัย

พัฒนาการล่าช้า ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20
ส่งเสริมสุขภาพ

1.5 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ และพบสงสัย
พัฒนาการล่าช้า ได้รับการติดตาม/ส่งต่อ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90

ส่งเสริมสุขภาพ

1.6 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ และพบสงสัย
พัฒนาการล่าช้าได้รับการติดตามกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 60

ส่งเสริมสุขภาพ

1.7 ร้อยละของสตรีอายุ 30 - 60 ปี ได้รับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (สะสม ตั้งแต่ 1 
ต.ค. 57 - 30 ก.ย. 62) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90

ควบคุมโรค
ไม่ติดต่อ

1.8 ร้อยละของสตรีอายุ 30 - 70 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม
โดย จนท. ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

ควบคุมโรค
ไม่ติดต่อ



ล าดับ ตัวชี้วัดประเมินต าบลสุขภาวะ กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ

ระดับการประเมิน
พื้นฐาน ดี ดีมาก

2 ต าบลผ่านเกณฑ์ต าบลอนามัยเจริญพันธ์ ส่งเสริมสุขภาพ 60 คะแนน 70 คะแนน 80 คะแนน
3 ต าบลผ่านเกณฑ์ต าบลแพทย์แผนไทย

3.1 ผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกตามเกณฑ์ ร้อยละ 18.5
(รพท.ร้อยละ 11, รพช. ร้อยละ 19, รพ.สต. ร้อยละ 36)

แพทย์แผนไทย ร้อยละ 18.5 ร้อยละ 20.5 ร้อยละ 22.5

4 ต าบลผ่านเกณฑ์การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ควบคุมโรค
ไม่ติดต่อ

มีแผนพัฒนา มี MOU กับ
ต าบล

ที่มีหน่วย FR

มีหน่วย FR

5 ต าบลผ่านเกณฑ์ต าบล GREEN and CLEAN อนามัย
สิ่งแวดล้อม

4-5 คะแนน 6-7 คะแนน 8-9 คะแนน

6 ต าบลผ่านเกณฑ์ต าบลคุ้มครองผู้บริโภค ผ่านระดับ 3
คะแนน 

ผ่านระดับ 4 
คะแนน 

ผ่านระดับ 5 
คะแนน 6.1 ระดับความส าเร็จการด าเนินงานร้านช าคุณภาพ 

(ตรวจ ร้อยละ 90 ผ่านคุณภาพ ร้อยละ 90)
คุ้มครองผู้บริโภค

7 ต าบลผ่านเกณฑ์ต าบลควบคุมโรคเข้มแข็ง ควบคุมโรคติดต่อ ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 90



ล าดับ ตัวชี้วัด กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ

ระดับการประเมิน
พื้นฐาน ดี ดีมาก

8 ต าบลมีระบบการส่งเสริม
สุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะ
ยาว (Long Term Care) 
ในชุมชนผ่านเกณฑ์

ส่งเสริมสุขภาพ ประเมินผ่าน / ไม่ผ่าน
ต้องผ่านเกณฑ์ ข้อ 1 - 4 ทุกข้อ
1. หน่วยบริการสาธารณสุขมีระบบการประเมินคัดกรองปัญหาสขุภาพ และมีข้อมูลกลุ่มเป้าหมายที่จ าเป็นต้อง

ได้รับการดูแลช่วยเหลือระยะยาวในชุมชน โดยมีการประเมินคัดกรองครอบคลุม จ านวน 6 เรื่อง คือ
(1) คัดกรอง ADL ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
(2) คัดกรองสุขภาพช่องปาก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
(3) คัดกรองสมองเสื่อม AMT ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
(4) คัดกรอง:ซึมเศร้า 2Q ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
(5) คัดกรองข้อเข่า ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
(6) คัดกรองภาวะหกล้ม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

2. มีแผนการดูแลผู้สูงอายุรายบุคคล (Care plan) กลุ่มติดบ้าน กลุ่มติดเตียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย

3. มีการดูแลผู้สูงอายุ กลุ่มติดบ้าน  กลุ่มติดเตียง ตามแผนการดูแลผู้สูงอายุรายบุคคล (Care plan) โดย
ผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ (Care manager) ผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care giver) หรืออาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ อย่าง
ต่อเนื่อง

4. อปท.มีการสนับสนุนงบประมาณในการดูแลผู้สูงอายุ กลุ่มติดบ้าน  กลุ่มติดเตียง ตามแผนการดูแลผู้สูงอายุ
รายบุคคล (Care plan) อย่างต่อเนื่อง



ล าดับ ตัวชี้วัด กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ

ระดับการประเมิน
พื้นฐาน ดี ดีมาก

9 ต าบลผ่านเกณฑ์การจัดการสุขภาพได้ตามเกณฑ์
มาตรฐานต าบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ 
(TPAR)

พัฒนาคุณภาพ ประเมินผ่าน / ไม่ผ่าน
ต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 
T = team  มีทีมสุขภาพระดับต าบลที่มีศักยภาพ
P = plan มีการจัดท าแผนสุขภาพต าบลแบบมีส่วนร่วม
A = activity มีการจัดกิจกรรมหรือบริการสุขภาพกลุ่มวัย
R = result มีผลลัพธ์ด้านสุขภาพในชุมชน
(ใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์ www.thaiphc.net)

10 ต าบลมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตในประเด็นปัญหาที่
เลือกอย่างมีคุณภาพ

พัฒนาคุณภาพ ประเมินผ่าน / ไม่ผ่าน
(ผ่าน UCCARE ระดับ 3)



เงื่อนไขการประเมิน

• เกณฑ์ข้อที่มีการประเมินเป็นรายสถานบริการ กรณีต าบลที่มีสถานบริการมากกว่า 1 แห่ง 
ต าบลจะผ่านเกณฑ์ ก็ต่อเม่ือสถานบริการในต าบลนั้นผ่านเกณฑ์ทุกสถานบริการ

• การประเมินต าบลควบคุมโรคเข้มแข็ง กรณีต าบลที่มีสถานบริการมากกว่า 1 แห่ง 
ผลการประเมินใช้คะแนนของสถานบริการที่ได้คะแนนต่ าสุด



การวัดผลต าบลสุขภาวะ ปีงบประมาณ 2562

ระดับต าบลสุขภาวะ เกณฑ์ข้อที่ 1 – 7 เกณฑ์ข้อที่ 8 - 10
พื้นฐาน ผ่านระดับพื้นฐานขึ้นไปทุกข้อ ผ่านเกณฑ์ทุกข้อ

ดี ผ่านระดับดีข้ึนไปทุกข้อ ผ่านเกณฑ์ทุกข้อ

ดีมาก ผ่านระดับดีมากทุกข้อ ผ่านเกณฑ์ทุกข้อ
*** ประเมินโดยผู้รับผิดชอบงานระดับจังหวัด และส่งกลับข้อมูลให้ คปสอ. ตรวจสอบและรับรอง



การให้คะแนนต าบลสุขภาวะ เพื่อประกอบการจัดอันดับ คปสอ. ปีงบประมาณ 2562
รายการ รูปแบบการประเมิน คะแนน

- ประเมินตัวชี้วัด
รายข้อย่อย

- ประเมินเป็นภาพรวมระดับ คปสอ.
- ให้คะแนนตามนิยามตัวชี้วัดข้อละ 5 คะแนน

เทียบเป็นคะแนนเต็ม 20 คะแนน

- ประเมินการ
ผ่านเกณฑ์
ต าบลสุขภาวะ

- ประเมินการผ่านเกณฑ์ต าบล
สุขภาวะตามเงื่อนไข

ผ่านระดับพื้นฐาน (25 คะแนน)
A = จ านวนต าบลทั้งหมด ที่ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน 
B = จ านวนต าบลทั้งหมด (ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ระดับดี/ดีมาก)

คะแนนที่ได้ = A x 25
B

ผ่านระดับดี/ดีมาก (5 คะแนน)
- ผ่านระดับดี/ดีมาก ร้อยละ 30 ขึ้นไป = 5 คะแนน 

(ช่วงการปรับคะแนน +/- 6% ต่อ 1 คะแนน)

รวม 50 คะแนน



เป้าหมายการพัฒนาต าบลสุขภาวะ ปีงบประมาณ 2562

อ าเภอ จ านวนต าบล
เป้าหมาย

ผ่านระดับพื้นฐาน ผ่านระดับดี/ดีมาก
o เมืองพัทลุง 14 9 5
o กงหรา 5 3 2
o เขาชัยสน 5 3 2
o ตะโหมด 3 2 1
o ควนขนุน 12 8 4
o ปากพะยูน 7 4 3
o ศรีบรรพต 3 2 1
o ป่าบอน 5 3 2
o บางแก้ว 3 2 1
o ป่าพะยอม 4 2 2
o ศรีนครินทร์ 4 2 2

รวม 65 40 25



หลักเกณฑ์การพิจารณาผลงานเด่น ปีงบประมาณ 2562

1. ผลงานเด่นที่น ามาใช้ประเมิน 
o ต้องเป็นผลงานที่ได้รับการตัดสินรางวัล/ประกวด/ประเมิน ในปีงบประมาณ 2562
o ต้องมีประกาศ โล่ เกียรติบัตร หนังสือรับรอง หรือหลักฐานรับรองอื่น ๆ ที่ออกให้โดยหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานจัดประกวด/

ประเมิน กรณียังไม่ได้รับมอบรางวัลต้องมีเอกสารรับรอง เช่น ประกาศ หนังสือแจ้งผล เป็นต้น
o ต้องเป็นผลงานในระดับหน่วยงาน (รางวัลระบุเป็นชื่อหน่วยงาน) โดยผลงานระดับบุคคล นับเฉพาะ อสม.ดีเด่น เท่านั้น
o ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4 Excellence)

1. ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
2. บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
3. บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)
4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภบิาล (Governance Excellence)

2. ระดับของผลงานเด่น (ประเทศ ภาค เขต จังหวัด) หากรายละเอียดของรางวัลไม่ชัดเจน ให้พิจารณาจากระดับของหน่วยงานผู้จัด
ประกวด/ประเมิน/ให้รางวัล ว่าเป็นหน่วยงานระดับประเทศ ภาค เขต หรือ จังหวัด (การประเมินรับรองคุณภาพ นับเป็นระดับจังหวัด)



เกณฑ์การให้คะแนนผลงานเด่น ปีงบประมาณ 2562
คะแนน เงื่อนไขรางวัล หมายเหตุ

10 ได้รับรางวัลระดับประเทศ อย่างน้อย 1 รางวัล
(ชนะเลิศ หรือ รองชนะเลิศอันดับ 1 หรือ รองชนะเลิศอันดับ 2)  

8 ได้รับรางวัลระดับภาค อย่างน้อย 1 รางวัล
(ชนะเลิศ หรือ รองชนะเลิศอันดับ 1 หรือ รองชนะเลิศอันดับ 2)  

6 ได้รับรางวัลระดับเขต อย่างน้อย 1 รางวัล
(ชนะเลิศ หรือ รองชนะเลิศอันดับ 1 หรือ รองชนะเลิศอันดับ 2)  

4 ได้รับรางวัลระดับจังหวัด อย่างน้อย 1 รางวัล
(ชนะเลิศ หรือ รองชนะเลิศอันดับ 1 หรือ รองชนะเลิศอันดับ 2)  

ให้คะแนนตามเงื่อนไข เฉพาะรางวัลระดับสูงสุดที่ คปสอ. ได้รับเท่านั้น


