ที่
เป'าหมาย
1 องค&กรชุมชน ตำบล มี
สมรรถนะในการจัดการสูง
2 การจัดสรรทรัพยากรอย>าง
เปSนธรรม
3 ความสามารถวิเคราะห&
รายรับ-รายจ>าย

คำอธิบาย
อปท.กลุ>มสังคม องค&กรชุมชน หน>วยงานรัฐและเอกชน
สามารถทำแผนพัฒนาชุมชน พัฒนาตำบล อย>างบูรณา
การและคนทั้งตำบลร>วมกันขับเคลื่อนไปสู>ความสำเร็จ
ทรัพยากรธรรมชาติ เช>น ที่ดิน งบประมาณ และรายไดQ
อื่น ๆ เปSนตQน ไดQรับการจัดสรรอย>างเปSนธรรม ลดความ
เลื่อมล้ำและเกิดความเขQมแข็งทางเศรษฐกิจใหQแก>สังคม
ราษฎรในพื้นที่ปรับตัวใหQเศรษฐกิจเปSนบวก มีสถาบัน
การเงินของชุมชนที่จัดการโดยชุมชน เปSนธนาคารชุมชน
โดยชุมชนและเพื่อชุมชน

4 สัมมาชีพเต็มพื้นที่

ทุกคนในตำบลมีอาชีพ มีรายไดQ มีรายจ>ายนQอยกว>า
รายไดQ ไม>เบียดเบียนตนเอง ผูQอื่น สิง่ แวดลQอม

5 เกษตรพอเพียง

ทำเกษตรทฤษฎีใหม> ผลิตอาหารเพื่อบริโภคอย>าง
พอเพียง

เอกสารหลักฐาน
พิจารณาหลักฐานกระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติงาน การมีส>วนร>วมของ
ชุมชนในการจัดทำแผนพัฒนาทQองถิ่น และหลักฐานแสดงการใชQแผนพัฒนา
เพื่อการดำเนินงานแบบมีส>วนร>วม
- รายงานการประชุ ม คำสั ่ ง แต> ง ตั ้ ง คณะกรรมการ หรื อ รายชื่ อ
คณะกรรมการชุดต>าง ๆ หรือภาพถ>าย รายงานการประชุม
- หลักฐานระบุการจัดสรรทรัพยากรอย>างเปSนธรรม
- เอกสารจัดตั้งกองทุน รูปแบบการดำเนินงาน เป]าหมายของการจัดตั้ง
กองทุน
- ติ ด ตามความต> อ เนื ่ อ งของการดำเนิ น งานและกิ จ กรรมของกองทุ น
หรือภาพถ>ายการทำงานของกองทุน
- ติดตามรายการบัญชีแสดงผลการดำเนินงานของกองทุน
- ติดตามความต>อเนื่องโครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการฝaกอาชีพ
- รายงานผลโครงการ/กิจกรรมชุมชนที่ส>งเสริมความรับผิดชอบต>อตนเอง
ผูQอื่นและสิ่งแวดลQอม เช>น โครงการออมทรัพย&ชุมชน โครงการปลูกปcาชาย
เลน โครงการขยะชุมชน เปSนตQน
- ติตามคงามเคลื่อนไหวของกองทุนเกี่ยวเนื่องกับการสรQางอาชีพ
- โครงการที่ไดQรับการสนับสนุนจากภาครัฐหรือเอกชนเกีย่ วกับ
การส>งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม>/อาหารปลอดภัย
- รายงานผลการดำเนินโครงการกิจกรรมหรือภาพถ>าย
- ติดตามการดำเนินงานดQานนโยบายเกี่ยวกับการดำเนินการ
เกษตรที่มุ>งไปสู>เศรษฐกิจพอเพียง และอาหารปลอดภัย

ที่
เป'าหมาย
6 สระน้ำประจำครอบครัว

คำอธิบาย
เอกสารหลักฐาน
มีสระน้ำชุมชนหรือแหล>งน้ำ ทำใหQมีน้ำใชQตลอดปg เพื่อ - ภาพถ>ายประปา /สระน้ำสำรอง /การสัมภาษณ&ชุมชน
ดำรงชีพและการทำการเกษตร (ปลูกผัก/เลี้ยงปลา ฯลฯ) - แผนงานการป]องกันสาธารณภัยชุมชน
- ติดตามการใชQน้ำ และการจัดการระบบน้ำของชุมชน (บิลค>าน้ำ)
- ติดตามสถานการณ&เกี่ยวกับน้ำท>วม และมาตรการการป]องกัน
7 การจัดการวิสาหกิจชุมชน
มีการประกอบการของชุมชน เช>น สามารถแปรรูป
- ติดตามความและตQองการการรับรูQ ของประชาชนเกี่ยวกับ
อาหาร มีอตุ สาหกรรมชุมชน ท>องเที่ยวชุมชน เปSนตQน วิสาหกิจชมซุน
เกิดการพึ่งพาตนเองและเศรษฐกิจของชุมชนเขQมแข็ง
- เอกสารจดทะเบียนหรือจัดตัง้ และภาพถ>ายการดำเนินกิจกรรม
- แผนการปรับปรุง ส>งเสริมและ สนับสนุน วิสาหกิจชุมชน
(ส>งเสริมวิสาหกิจเดิม สนับสนุนการจัดตั้งวิสาหกิจใหม>)
- ติดตามการกิจกรรมการปรับปรุง ส>งเสริมและ สนับสนุนเพื่อการ
ขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชน
8 การฝaกอบรมทักษะอาชีพ
มีการฝaกอบรมตามความถนัดและความชอบ เช>น ช>าง - แผนพัฒนาอาชีพ และกิจกรรมขับเคลื่อนการฝaกอบรมอาชีพ
เกษตร คQาขาย เทคโนโลยีสื่อสาร วิทยาศาสตร&
- ตัวอย>าง รายงานผลโครงการ/กิจกรรมชุมชน ที่ส>งเสริมการ
เทคโนโลยีเพื่อลดตQนทุนและสรQางมูลค>าเพิ่ม เปSนตQน
ฝaกอบรมดQานสังคม (อบรมดQานทักษะอาชีพ เทคโนโลยี ฯลฯ)
- พิจารณากระบวนการและผลการฝaกอบรมดQานอาชีพ
9 การจัดการโครงสรQางพื้นฐาน มีการจัดการดQานกายภาพ สิ่งแวดลQอม และพลังงาน
- แผนพัฒนาทQองถิ่น ระบุหนQาที่เกี่ยวขQอง กับทางดQานโครงสรQาง
เช>น ภูมิทัศน&สวยงาม คมนาคมสะดวกและปลอดภัย
พื้นฐาน สิ่งแวดลQอมและพลังงาน และหลักฐานแสดงการใชQแผน
ปราศจากมลพิษ มีการจัดการขยะ ปcาไมQเพิ่มขึ้น
- พิจารณาเป]าหมายโครงการกิจกรรมของแผน และผลการ
สามารถผลิตพลังงานทางเลือกใหQพอใชQหรือเหลือใชQ
ดำเนินการตามแผน

ที่
เป'าหมาย
10 ตำบลปลอดภัย

11 การพัฒนาคุณภาพกลุ>ม
เปราะบางอย>างทัว่ ถึง

12 ระบบสุขภาพตำบล

13 ศูนย&การเรียนรูQตำบล

คำอธิบาย
เอกสารหลักฐาน
ตำบลไม>มีการฆ>า ข>มขืน จี้ปลQน หรือมีระบบป]องกัน
- ติดตามการดำเนินโครงการดQานความปลอดภัย เช>น การเฝ]า
อุบัติเหตุทั้งทางบกและทางน้ำ รวมทั้งระบบการปกป]อง ระวังปrญหายาเสพติด การเฝ]าระวัง COVID-19
ดูแลกรณีที่เกิดเหตุโดยหน>วยกูQภัยที่มีความเชี่ยวชาญ
- สรุปผลการดำเนินการกิจกรรม หรือภาพถ>ายกิจกรรมการ
ดำเนินงาน ของกลุ>มต>าง ๆ ที่มีการจัดตั้ง เช>น ชรบ. อสม . อพปร.
เกี่ยวกับปrญหายาเสพติด การเฝ]าระวัง COVID-19 และการดูแล
ความปลอดภัยดQานอื่น ๆ
มีระบบการจัดการ การดูแล และการพัฒนาศักยภาพ
- ติดตามโครงการและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพเกี่ยวกับสวัสดิการ
ใหQกลุ>มเปราะบางทุกคนในตำบล อันไดQแก> เด็ก เยาวชน ดQานต>างๆ แก>กลุ>มในสังคม
ผูQสูงวัย คนพิการ เด็กกำพรQา
- ตัวอย>างสรุปการดำเนินกิจกรรมโครงการ/ ภาพถ>ายกิจกรรม
โครงการ
- ติดตามการดำเนินการเกี่ยวกับการส>งเสริมอาชีพแก>กลุ>ม
เปราะบางสามารถพึ่งพาตนเองไดQ โดยไม>ตQองรับการช>วยเหลือ
มีระบบสุขภาพตำบลที่มีคุณภาพสูง ดูแลทุกคนในตำบล กิจกรรม อสม. ภาพถ>าย รถฉุกเฉิน
ประดุจญาติ เช>น มีศูนย&การแพทย&แผนไทย ศูนย&
ภาพถ>ายการลงพื้นที่การดูแลสุขภาพในชุมชน
พยาบาลชุมชน เปSนตQน
ระบบการรับแจQงการดูแลสุขภาพในกรณีฉุกเฉิน
มีศูนย&การเรียนรูQ 5 ประเภท คือ หQองสมุดตำบล
ภาพถ>าย หรือหลักฐานการใชQศูนย&การเรียนรูQ
พิพิธภัณฑ&ตำบล ศูนย&ศิลปะ ศูนย&กีฬา และศูนย&เรียนรูQ
พิเศษ หรือระบบการประชุม กิจกรรมการแลกเปลี่ยน
เรียนรูQ องค&ความรูQประสบการณ&ซึ่งกันและกันอย>าง
สม่ำเสมอ

ที่
เป'าหมาย
14 ระบบความยุติธรรมชุมชน

คำอธิบาย
ชุมชนสามารถไกล>เกลี่ยความขัดแยQงดQวยสันติวิธี มีการ
พัฒนาระบบความยุติธรรมแบบมีส>วนร>วม ทุกคนใน
ชุมชนไดQรับความยุติธรรม

15 ระบบสื่อสารชุมชน

มีระบบการสื่อสารที่ ถูกตQอง ครบถQวน ทั่วถึงทั้งตำบล
และสามารถสื่อสารกับภายนอกไดQทุกช>องทางรวมถึง
สื่อดิจิตัล
ทำสิ่งที่ถูกตQอง ดีงาม การช>วยเหลือผูQอื่น การดูแล
ผูQสูงอายุอนุรักษ&สิ่งแวดลQอม ทะนุบำรุงวัฒนธรรม การ
ปฏิบัติธรรม

16 ตำบลทำความดี

เอกสารหลักฐาน
- รายชื่อการจัดตั้งคณะกรรมการยุติธรรมชุมชน
- ติดตามกลไก และกระบวนการทำงาน การขับเคลื่อน การ
ส>งเสริมการทำงานของคณะกรรมการยุติธรรมชุมชน ใหQเกิด
ประสิทธิผล
- หลักฐานแสดงซ>องทางรับเรื่องการรQองเรียน รQองทุกข&
กระบวนการบริหารจัดการกี่ยวับการรับเรื่องรQองเรียน
รQองทุกข& หรือภาพถ>ายการแกQปrญหา
ภาพถ>าย หรือลิงค&ขQอมูลแสดงกลุ>มต>าง ๆ

ตัวอย>างรายงานผลโครงการ/กิจกรรม หรือภาพถ>ายการทำ
กิจกรรมรูปแบบต>าง ๆ ตามเป]าหมาย
(ถูกตQอง ดีงาม ช>วยเหลือผูQอื่น)

