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รายงานผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
และผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  

(พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปี พ.ศ. 2566 

 

 (1) สรุปคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ประจำปี พ.ศ. 2566 

 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้พิจารณา
ให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีกระทรวงมหาดไทยกำหนด ดังนี้ 

ประเด็นพิจารณา คะแนน คะแนน
ที่ได ้

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 19.78 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 19.50 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 60 55.22 

3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) (5) 4.89 
3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ (5) 4.89 
3.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development  

         Goals: SDGs) 
(5) 1.67 

3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 5.00 
3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

         ในเขตจังหวัด 
(5) 5.00 

3.6 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (5) 5.00 
3.7 วิสัยทัศน์ (5) 4.89 
3.8 กลยุทธ์ (5) 5.00 
3.9 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 4.67 
3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) (5) 4.67 
3.11 แผนงาน (5) 4.67 
3.12 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 4.89 

รวมคะแนน 100 94.50 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้พิจารณาการ
ให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 
2570) ได้คะแนนรวมเฉลี่ยอยู่ที่ 94.50 คะแนน พบว่าประเด็นข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้คะแนน 19.78 คะแนน ประเด็นการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
ได้คะแนน 19.50 คะแนน และประเด็นยุทธศาสตร์ได้คะแนน 55.22 คะแนน 



 (2) สรุปคะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ประจำปี พ.ศ. 2566 

 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้พิจารณา
ให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีกระทรวงมหาดไทยกำหนด ดังนี้ 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 9.67 
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 9.11 
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 8.56 
4. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา 5 4.89 
5. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วย 30 28.67 

5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 4.89 
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 4.89 
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้ง  
     งบประมาณได้ถูกต้อง 

(5) 4.78 

5.4 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 4.89 
5.5 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
     และผลที่คาดว่าจะได้รับ 

(5) 4.56 

5.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ 
     ที่กำหนดไว้ 

(5) 4.67 

6. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วย 35 33.56 
6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
     ในภาพรวม 

(5) 4.78 

6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไข 
     ปัญหาความยากจน 

(5) 4.78 

6.3 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการ 
     บริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 

(5) 4.78 

6.4 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับ 
     สุขภาวะ 

(5) 4.78 

6.5 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับ 
     เกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี   
     และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

(5) 4.78 

6.6 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับ 
     ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

(5) 4.89 

6.7 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับ 
     ด้านการบริหารจัดการน้ำ 

(5) 4.78 

รวม 100 94.44 



 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี  ได้พิจารณา 
การให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 
2570) ได้คะแนนรวมเฉลี่ยอยู่ท่ี 94.44 คะแนน โดยผลคะแนนแยกตามประเด็น ดังนี้ 
 1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา    9.67 คะแนน 
 2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  9.11 คะแนน 
 3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  8.56 คะแนน 
 4. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา    4.89 คะแนน 
 5. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น           28.67 คะแนน 
 6. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี         33.56 คะแนน 




