
ท่ี เป'าหมาย คำอธิบาย เอกสารหลักฐาน 

1 องค&กรชุมชน ตำบล มี

สมรรถนะในการจัดการสูง 

อปท.กลุ>มสังคม องค&กรชุมชน หน>วยงานรัฐและเอกชน 

สามารถทำแผนพัฒนาชุมชน พัฒนาตำบล อย>างบูรณา

การและคนท้ังตำบลร>วมกันขับเคล่ือนไปสู>ความสำเร็จ 

พิจารณาหลักฐานกระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติงาน การมีส>วนร>วมของ

ชุมชนในการจัดทำแผนพัฒนาทQองถิ่น และหลักฐานแสดงการใชQแผนพัฒนา

เพ่ือการดำเนินงานแบบมีส>วนร>วม 

2 การจัดสรรทรัพยากรอย>าง

เปSนธรรม 

ทรัพยากรธรรมชาติ เช>น ท่ีดิน งบประมาณ และรายไดQ

อ่ืน ๆ เปSนตQน ไดQรับการจัดสรรอย>างเปSนธรรม ลดความ

เล่ือมล้ำและเกิดความเขQมแข็งทางเศรษฐกิจใหQแก>สังคม 

- รายงานการประช ุม คำส ั ่ งแต >งต ั ้ งคณะกรรมการ หร ือ รายช่ือ

คณะกรรมการชุดต>าง ๆ หรือภาพถ>าย รายงานการประชุม 

- หลักฐานระบุการจัดสรรทรัพยากรอย>างเปSนธรรม 

3 ความสามารถวิเคราะห& 

รายรับ-รายจ>าย 

ราษฎรในพ้ืนท่ีปรับตัวใหQเศรษฐกิจเปSนบวก มีสถาบัน

การเงินของชุมชนท่ีจัดการโดยชุมชน เปSนธนาคารชุมชน

โดยชุมชนและเพ่ือชุมชน 

- เอกสารจัดตั้งกองทุน รูปแบบการดำเนินงาน เป]าหมายของการจัดต้ัง

กองทุน 

- ติดตามความต>อเนื ่องของการดำเนินงานและกิจกรรมของกองทุน           

หรือภาพถ>ายการทำงานของกองทุน 

- ติดตามรายการบัญชีแสดงผลการดำเนินงานของกองทุน 

4 สัมมาชีพเต็มพ้ืนท่ี ทุกคนในตำบลมีอาชีพ มีรายไดQ มีรายจ>ายนQอยกว>า

รายไดQ ไม>เบียดเบียนตนเอง ผูQอ่ืน ส่ิงแวดลQอม 

- ติดตามความต>อเน่ืองโครงการหรือกิจกรรมเก่ียวกับการฝaกอาชีพ 

- รายงานผลโครงการ/กิจกรรมชุมชนที่ส>งเสริมความรับผิดชอบต>อตนเอง 

ผูQอื่นและสิ่งแวดลQอม เช>น โครงการออมทรัพย&ชุมชน โครงการปลูกปcาชาย

เลน โครงการขยะชุมชน เปSนตQน 

- ติตามคงามเคล่ือนไหวของกองทุนเก่ียวเน่ืองกับการสรQางอาชีพ 

5 เกษตรพอเพียง ทำเกษตรทฤษฎีใหม> ผลิตอาหารเพ่ือบริโภคอย>าง

พอเพียง 

- โครงการท่ีไดQรับการสนับสนุนจากภาครัฐหรือเอกชนเก่ียวกับ 

การส>งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม>/อาหารปลอดภัย 

- รายงานผลการดำเนินโครงการกิจกรรมหรือภาพถ>าย 

- ติดตามการดำเนินงานดQานนโยบายเก่ียวกับการดำเนินการ 

เกษตรท่ีมุ>งไปสู>เศรษฐกิจพอเพียง และอาหารปลอดภัย 
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6 สระน้ำประจำครอบครัว มีสระน้ำชุมชนหรือแหล>งน้ำ ทำใหQมีน้ำใชQตลอดปg เพ่ือ

ดำรงชีพและการทำการเกษตร (ปลูกผัก/เล้ียงปลา ฯลฯ) 

- ภาพถ>ายประปา /สระน้ำสำรอง /การสัมภาษณ&ชุมชน 

- แผนงานการป]องกันสาธารณภัยชุมชน 

- ติดตามการใชQน้ำ และการจัดการระบบน้ำของชุมชน (บิลค>าน้ำ) 

- ติดตามสถานการณ&เก่ียวกับน้ำท>วม และมาตรการการป]องกัน 

7 การจัดการวิสาหกิจชุมชน มีการประกอบการของชุมชน เช>น สามารถแปรรูป

อาหาร มีอุตสาหกรรมชุมชน ท>องเท่ียวชุมชน เปSนตQน 

เกิดการพ่ึงพาตนเองและเศรษฐกิจของชุมชนเขQมแข็ง 

- ติดตามความและตQองการการรับรูQ ของประชาชนเก่ียวกับ 

วิสาหกิจชมซุน 

- เอกสารจดทะเบียนหรือจัดต้ัง และภาพถ>ายการดำเนินกิจกรรม 

- แผนการปรับปรุง ส>งเสริมและ สนับสนุน วิสาหกิจชุมชน 

(ส>งเสริมวิสาหกิจเดิม สนับสนุนการจัดต้ังวิสาหกิจใหม>) 

- ติดตามการกิจกรรมการปรับปรุง ส>งเสริมและ สนับสนุนเพ่ือการ 

ขับเคล่ือนวิสาหกิจชุมชน 

8 การฝaกอบรมทักษะอาชีพ มีการฝaกอบรมตามความถนัดและความชอบ เช>น ช>าง 

เกษตร คQาขาย เทคโนโลยีส่ือสาร วิทยาศาสตร&

เทคโนโลยีเพ่ือลดตQนทุนและสรQางมูลค>าเพ่ิม เปSนตQน 

- แผนพัฒนาอาชีพ และกิจกรรมขับเคล่ือนการฝaกอบรมอาชีพ 

- ตัวอย>าง รายงานผลโครงการ/กิจกรรมชุมชน ท่ีส>งเสริมการ 

ฝaกอบรมดQานสังคม (อบรมดQานทักษะอาชีพ เทคโนโลยี ฯลฯ) 

- พิจารณากระบวนการและผลการฝaกอบรมดQานอาชีพ 

9 การจัดการโครงสรQางพ้ืนฐาน มีการจัดการดQานกายภาพ ส่ิงแวดลQอม และพลังงาน 

เช>น ภูมิทัศน&สวยงาม คมนาคมสะดวกและปลอดภัย 

ปราศจากมลพิษ มีการจัดการขยะ ปcาไมQเพ่ิมข้ึน 

สามารถผลิตพลังงานทางเลือกใหQพอใชQหรือเหลือใชQ 

- แผนพัฒนาทQองถ่ิน ระบุหนQาท่ีเก่ียวขQอง กับทางดQานโครงสรQาง 

พ้ืนฐาน ส่ิงแวดลQอมและพลังงาน และหลักฐานแสดงการใชQแผน 

- พิจารณาเป]าหมายโครงการกิจกรรมของแผน และผลการ 

ดำเนินการตามแผน 
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10 ตำบลปลอดภัย ตำบลไม>มีการฆ>า ข>มขืน จ้ีปลQน หรือมีระบบป]องกัน

อุบัติเหตุท้ังทางบกและทางน้ำ รวมท้ังระบบการปกป]อง

ดูแลกรณีท่ีเกิดเหตุโดยหน>วยกูQภัยท่ีมีความเช่ียวชาญ 

- ติดตามการดำเนินโครงการดQานความปลอดภัย เช>น การเฝ]า 

ระวังปrญหายาเสพติด การเฝ]าระวัง COVID-19 

- สรุปผลการดำเนินการกิจกรรม หรือภาพถ>ายกิจกรรมการ 

ดำเนินงาน ของกลุ>มต>าง ๆ ท่ีมีการจัดต้ัง เช>น ชรบ. อสม . อพปร. 

เก่ียวกับปrญหายาเสพติด การเฝ]าระวัง COVID-19 และการดูแล 

ความปลอดภัยดQานอ่ืน ๆ 

11 การพัฒนาคุณภาพกลุ>ม

เปราะบางอย>างท่ัวถึง 

มีระบบการจัดการ การดูแล และการพัฒนาศักยภาพ 

ใหQกลุ>มเปราะบางทุกคนในตำบล อันไดQแก> เด็ก เยาวชน 

ผูQสูงวัย คนพิการ เด็กกำพรQา 

- ติดตามโครงการและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพเก่ียวกับสวัสดิการ 

ดQานต>างๆ แก>กลุ>มในสังคม 

- ตัวอย>างสรุปการดำเนินกิจกรรมโครงการ/ ภาพถ>ายกิจกรรม 

โครงการ 

- ติดตามการดำเนินการเก่ียวกับการส>งเสริมอาชีพแก>กลุ>ม 

เปราะบางสามารถพ่ึงพาตนเองไดQ โดยไม>ตQองรับการช>วยเหลือ 

12 ระบบสุขภาพตำบล มีระบบสุขภาพตำบลท่ีมีคุณภาพสูง ดูแลทุกคนในตำบล

ประดุจญาติ เช>น มีศูนย&การแพทย&แผนไทย ศูนย&

พยาบาลชุมชน เปSนตQน 

กิจกรรม อสม. ภาพถ>าย รถฉุกเฉิน 

ภาพถ>ายการลงพ้ืนท่ีการดูแลสุขภาพในชุมชน 

ระบบการรับแจQงการดูแลสุขภาพในกรณีฉุกเฉิน 

13 ศูนย&การเรียนรูQตำบล มีศูนย&การเรียนรูQ 5 ประเภท คือ หQองสมุดตำบล 

พิพิธภัณฑ&ตำบล ศูนย&ศิลปะ ศูนย&กีฬา และศูนย&เรียนรูQ

พิเศษ หรือระบบการประชุม กิจกรรมการแลกเปล่ียน

เรียนรูQ องค&ความรูQประสบการณ&ซ่ึงกันและกันอย>าง

สม่ำเสมอ 

 

ภาพถ>าย หรือหลักฐานการใชQศูนย&การเรียนรูQ 
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14 ระบบความยุติธรรมชุมชน ชุมชนสามารถไกล>เกล่ียความขัดแยQงดQวยสันติวิธี มีการ

พัฒนาระบบความยุติธรรมแบบมีส>วนร>วม ทุกคนใน

ชุมชนไดQรับความยุติธรรม 

- รายช่ือการจัดต้ังคณะกรรมการยุติธรรมชุมชน 

- ติดตามกลไก และกระบวนการทำงาน การขับเคล่ือน การ 

ส>งเสริมการทำงานของคณะกรรมการยุติธรรมชุมชน ใหQเกิด 

ประสิทธิผล 

- หลักฐานแสดงซ>องทางรับเร่ืองการรQองเรียน รQองทุกข& 

กระบวนการบริหารจัดการก่ียวับการรับเร่ืองรQองเรียน 

รQองทุกข& หรือภาพถ>ายการแกQปrญหา 

15 ระบบส่ือสารชุมชน มีระบบการส่ือสารท่ี ถูกตQอง ครบถQวน ท่ัวถึงท้ังตำบล 

และสามารถส่ือสารกับภายนอกไดQทุกช>องทางรวมถึง

ส่ือดิจิตัล 

ภาพถ>าย หรือลิงค&ขQอมูลแสดงกลุ>มต>าง ๆ 

16 ตำบลทำความดี ทำส่ิงท่ีถูกตQอง ดีงาม การช>วยเหลือผูQอ่ืน การดูแล

ผูQสูงอายุอนุรักษ&ส่ิงแวดลQอม ทะนุบำรุงวัฒนธรรม การ

ปฏิบัติธรรม 

ตัวอย>างรายงานผลโครงการ/กิจกรรม หรือภาพถ>ายการทำ 

กิจกรรมรูปแบบต>าง ๆ ตามเป]าหมาย 

(ถูกตQอง ดีงาม ช>วยเหลือผูQอ่ืน) 

 


