ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน ปี 2564
ข้อมูลพื้นฐานระดับหมูบ
่ ้าน (กชช. 2ค)

่
ช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (ปี 2560 – 2564)
ข้อมูลพื้นฐานระดับหมูบ
่ ้าน (กชช. 2ค) คือ ข้อมูลหมู่บ้านทีแ
่ สดงให้เห็นสภาพทัว่ ไป และปัญหาของ
หมู่บ้านชนบทด้านต่าง ๆ เช่น โครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ สภาพแรงงาน สุขภาวะ และอนามัย ความรูแ
้ ละ
การศึกษา การมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของชุ มชน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยจากภัย
พิบัติและความเสี่ยงในชุมชน เป็นข้อมูลทีจ
่ ด
ั เก็บทุกหมู่บา้ นในชนบทเป็นประจําทุก 2 ปีเครอื่ งชีว้ ัดสภาพปัญหาของ
หมู่บ้านในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (ปี 2560-2564) มี 7 ด้าน 33 ตัวชีว้ ัด มีการจัด
ระดับความรุนแรงของปัญหาและระดับการพัฒนาของหมู่บ้าน ทําให้ทราบลําดับความสําคัญของปัญหา และพื้นที่
เป้าหมายทีค
่ วรได้รบ
ั การพัฒนาเป็นพิเศษ
หลักการของข้อมูลพื้นฐานระดับหมูบ
่ า้ น (กชช. 2ค)
ข้อมูล กชช. 2ค เป็นข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บา้ น/ชุมชนทีท
่ าํ ให้สามารถรูส
้ ภาพปัญหาของหมู่บ้านซึง่
จะนําไปสู่การวางแผนแก้ไขปัญหาของหมู่บ้าน ตํ าบล ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง หร ือกลุ่ม/องค์กรประชาชน
เพื่อให้ประชาชนได้มีชวี ิตความเป็นอยู่ทด
ี่ ีขึ้น
ข้อมูล กชช. 2ค เป็นข้อมูลทีต
่ ้องดําเนินการจัดเก็ บทุก 2 ปี ตามมติคณะรัฐมนตร ีเมื่อวันที่ 22
กันยายน 2530 โดยการจัดเก็บข้อมูลจากหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง และการสัมภาษณ์จากผู้นําท้องถิ่นในแต่ละหมู่บา้ น
เพื่อนําข้อมูลทีไ่ ด้ไปใช้ในการวางแผนพัฒนาตําบล แผนพัฒนาอําเภอ และแผนพัฒนาจังหวัด
วัตถุประสงค์ของข้อมูลพื้นฐานระดับหมูบ
่ า้ น (กชช. 2ค)
เพื่อใช้ข้อมูล กชช. 2ค เป็นเครอื่ งมือในการสํารวจสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในแต่ละหมู่บา้ น
ทัว่ ประเทศ สําหรับการวางแผน การกําหนดนโยบายและเป็นข้อมูลการประเมินผลการพัฒนาโดยส่ วนรวม
เพื่อให้หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูล กชช. 2ค ในการวางแผนการติดตามและ
ประเมินผลการพัฒนาชนบท
เพื่อใช้ระดับการพัฒนาของหมู่บ้านจากข้อมูล กชช. 2ค กําหนดพื้นทีเ่ ป้าหมายในการพัฒนาของแต่
ละจังหวัด อําเภอ และตําบล
แนวคิดและความเป็นมาของข้อมูลพื้นฐานระดับหมูบ
่ ้าน (กชช. 2ค)
ปี 2525 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ (สศช.) มอบให้กรม
การพัฒนาชุมชน (พช.) จัดเก็บข้อมูล กชช. 2ค ในพื้นทีเ่ ป้าหมาย 38 จังหวัด 12,586 หมู่บ้าน
ปิ 2527 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ (สศช.) มอบให้กรมการ
พัฒนาชุมชน(พช.) จัดเก็บข้อมูล กชช. 2ค ในพื้นทีเ่ ป้าหมาย 38 จังหวัด 12,586 หมู่บ้าน และคณะอนุกรรมการ
แผนพัฒนาระดับภูมิภาคและท้องถิ่น (อผภ.) เห็นชอบให้กรมการพัฒนาชุมชน (พช.) จัดเก็บข้อมูลนอกพื้นที่
เป้าหมาย 42,246 หมู่บ้าน รวม 54,832 หมู่บ้าน
ปี 2529 ศูนย์ประสานการพัฒนาชนบทแห่งชาติ (ศปช.) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (สศช.) ขอความร่วมมือจากกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู รับผิดชอบงานของคณะอนุกรรมการ
แผนพัฒนาระดับภูมิภาคและท้องถิ่น (อผภ.) มอบหมายให้ กรมการพัฒนาชุมชน (พช.) จัดเก็บข้อมูล กชช. 2ค
ทุกหมู่บ้านทัว่ ประเทศ จํานวน 54,832 หมู่บ้าน

ปี 2530 คณะรัฐมนตร ีมีมติ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2530 เห็นชอบให้มีการจัดเก็บข้อมูล กชช. 2ค
ผนวกกับข้อมูล จปฐ. เป็นประจําทุกสองปี ตั้ งแต่ ปี 2533 เป็นต้นไป
ปี 2536 คณะรัฐมนตร ี มีมติ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2536 “ให้ทก
ุ หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องกั บการ
พัฒนาชนบท นําข้อมูล กชช. 2ค และข้อมูล จปฐ. ไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาชนบททุกระดับ การกําหนด
นโยบายและแนวทางการปฏิบัติ รวมทัง้ การอนุมัติโครงการและการติดตามการพัฒนาชนบทด้วย”
ปี 2559 ได้มีการศึกษาปรับปรุงเครอื่ งชีว้ ัด ข้อมูล กชช. 2ค เพื่อใช้จด
ั เก็บข้อมูลในช่วงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยสรุป เครอื่ งชีว้ ัดและแบบสอบถามข้อมูลพื้นฐาน
ระดับหมูบ
่ ้าน (กชช. 2ค) ทีจ
่ ะนํามาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 12
(ปี 2560-2564) มีเนื้อหา 7 ส่วน มีตัวชีว้ ัด 7 ด้าน 33 ตัวชีว้ ัด
ว ิวัฒนาการของข้อมูล กชช. 2ค ในช่วง 20 ปีทผ
ี่ า่ นมา
มีการปรับปรุงแบบสอบถามและเครอื่ งชีว้ ัดในทุก ช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติ (ทุก
5 ปี)เพื่อใช้เป็นเครอื่ งมือในกําหนดปัญหาและเป้าหมายการพัฒนา เพื่อจัดสรรงบประมาณให้ตรงตามสภาพความ
เป็นจร ิงโดยตั้งแต่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 เป็นต้นมา ข้อมูล กชช. 2ค ได้ใช้เป็นเครอื่ งมือ
ของท้องถิน
่ มากขึ้น ควบคู่ไปกับการสนับสนุนงานพัฒนาชนบท ระดับนโยบาย กระทรวงและภูมิภาค
คําย่อ กชช. 2ค
คําว่า “กชช. 2ค” มักเป็นคําถามสําหรับนักพัฒนารุน
่ หลังว่า มีความหมายอย่างไร
“กชช. 2ค” เป็นหนึ่งในรหัสของชุดข้อมูลที่นักพัฒนาชนบท อาทิ นายโฆสิต ปั้นเปี่ ยมรัษฏ์
และ ดร.ธเนตร นรภูมิพิพัชน์ ทีไ่ ด้ร ิเรมิ่ จัดทําข้อมูลพื้นฐานระดับต่าง ๆ ขึ้น โดย
นําคําว่า “กชช.” มาจาก “คณะกรรมการพัฒนาชนบทแห่งชาติ” ซึง่ ประกอบด้วย
ชุดข้อมูล ดังนี้
กชช. 2ก

หมายถึง ข้อมูลพื้นฐานระดับจังหวัด 38 จังหวัด ซึง่ มีรายชือ
่ ทําเนียบหมู่บ้าน
ยากจน จํานวน 12,555 หมู่บ้าน ทีไ่ ด้ประกาศไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 ขณะนี้ไม่มีการจัดเก็บแล้ว

กชช. 2ข

หมายถึง ข้อมูลพื้นฐานระดับอําเภอ ซึง่ เคยจัดเก็บใน ปี 2526 และ 2528
ขณะนี้ไม่มีการจัดเก็บแล้ว

กชช. 2ค

หมายถึง ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน

ดังนั้น คําว่า “กชช. 2ค” จึงเป็นรหัสของชุดข้อมูลพื้นฐาน ไม่ใช้คําย่อ ซึง่ แตกต่างจากคําว่า “จปฐ.”

ซึง่ เป็นคําย่อของ “ความจําเป็นขั้นพื้นฐาน”

ความสําคัญของข้อมูลพื้นฐานระดับหมูบ
่ ้าน (กชช. 2ค)
ข้อมูล กชช. 2ค เป็นข้อมูลกลางของประเทศทีใ่ ช้เป็นเครอื่ งมือในการบร ิหารการพัฒนาชนบท และ

ยังเป็นข้อมูลชุดเดียวที่จด
ั เก็บทุกหมู่บ้านทัว่ ประเทศ ทีม
่ ีอยู่ในขณะนี้ โดยมีการนําข้อมูล กชช. 2ค มาใช้ประโยชน์ทงั้
ในระดับนโยบาย และการแปลงสู่การปฏิบัติของส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น

ข้อมูล กชช. 2ค เป็นข้อมูลทีห
่ น่วยปฏิบัติในส่วนภูมิภาค สามารถค้นหาปัญหาเบื้องต้นในส่วนที่

เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการกําหนดนโยบายและแนวทางการดําเนินการ เช่น การส่ งเสร ิมอุตสาหกรรมในครัวเร ือนและ
การส่งเสรมฟื้
ิ นฟูสภาพแวดล้อมสําหรับแหล่งท่องเทีย
่ วทีส
่ ามารถก่ อให้เกิดรายได้ในท้องถิ่น ซึง่ หน่วยงานปฏิบัติ
สามารถจัดสรรงบประมาณให้ตรงตามปัญหาทีพ
่ บจากข้อมูล กชช. 2ค ได้ เป็นต้น

ประโยชน์ของข้อมูลพื้นฐานระดับหมูบ
่ ้าน/ชุมชน (กชช. 2ค)
ประชาชนในแต่ละหมูบ
่ ้านทัว่ ประเทศ สามารถทราบถึง คุณภาพชีว ิต สภาพความเป็นอยู่และสภาพ

ปัญหาของหมู่บ้าน/ชุมชนของตนเองว่าเป็นอย่างไร

หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูล กชช. 2ค ใน

การวางแผนการติดตามและประเมินผลการพัฒนาชนบท การจัดระดับการพัฒนาของหมู่บ้าน การจัดทําแผนพัฒนา
ในด้านต่าง ๆ ตลอดจนการกําหนดพื้นทีเ่ ป้าหมายในการพัฒนาของหน่วยงานแต่ละระดับทั้งส่วนกลาง จังหวัด
อําเภอ และตําบล

ภาคเอกชน สามารถนําข้อมูลจาก กชช. 2ค มาใช้ในการตัดสินใจและวางแผนในการบร ิหารจัดการ

เพื่อลงทุนทางธุรกิจ

ตัวชีว้ ัดข้อมูลพื้นฐานระดับหมูบ
่ า้ น (กชช. 2ค)
สําหรับใช้ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (ปี 2560-2564)

จากการศึกษา ปรับปรุงเครอื่ งชีว้ ัดข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บา้ น (กชช. 2ค) ที่จะนํามาใช้ ในการ

จัดเก็บข้อมูลในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 12 (ปี 2560-2564) มีตัวชีว้ ัด 7 ด้าน 33
ตัวชีว้ ัด ดังนี้

ด้านที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน มี 7 ตัวชีว้ ัด
1) ถนน

2) นําดื่ม
3) นําใช้

4) นําเพื่อการเกษตร
5) ไฟฟ้า

6) การมีทด
ี่ ินทํากิน

7) การติดต่อสื่อสาร

ด้านที่ 2 สภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจ มี 7 ตัวชีว้ ัด
8) การมีงานทํา

9) การทํางานในสถานประกอบการ
10) ผลผลิตจากการทํานา
11) ผลผลิตจากการทําไร่

12) ผลผลิตจากการทําเกษตรอื่น ๆ

13) การประกอบอุตสาหกรรมในครัวเร ือน
14) การได้รบ
ั ประโยชน์จากการมีสถานทีท
่ อ
่ งเทีย
่ ว

ด้านที่ 3 สุขภาวะและอนามัย มี 3 ตัวชีว้ ัด

15) ความปลอดภัยในการทํางาน
16) การป้องกันโรคติดต่อ
17) การกีฬา

ด้านที่ 4 ความรูแ
้ ละการศึกษา มี 3 ตัวชีว้ ัด
18) ระดับการศึกษาของประชาชน

19) อัตราการเร ียนต่อของประชาชน
20) การได้รบ
ั การศึกษา

ด้านที่ 5 การมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของชุมชน มี 5 ตัวชีว้ ัด
21) การมีส่วนร่วมของชุมชน
22) การรวมกลุ่มของชุมชน

23) การเข้าถึงแหล่งเง ินทุน
24) การเร ียนรูโ้ ดยชุมชน

25) การได้รบ
ั การคุ้มครองทางสังคม

ด้านที่ 6 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มี 5 ตัวชีว้ ัด
26) คุณภาพดิน

27) การใช้ประโยชน์ทด
ี่ ิน
28) คุณภาพนํา

29) การปลูกป่าและไม้ยืนต้น
30) การจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม

ด้านที่ 7 ความเสี่ยงของชุมชนและภัยพิบัติ มี 3 ตัวชีว้ ัด
31) ความปลอดภัยจากยาเสพติด
32) ความปลอดภัยจากภัยพิบัติ

33) ความปลอดภัยจากความเสี่ยงในชุมชน
ผลการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานระดับหมูบ
่ ้าน (กชช. 2ค) ปี 2564

ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) คือ ข้อมูลหมู่บ้านทีแ
่ สดงให้เห็นสภาพทัว่ ไป และปัญหาของ

หมู่บ้านชนบทด้านต่าง ๆ เช่น โครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ สภาพแรงงาน สุขภาวะ และอนามัย ความรูแ
้ ละการศึกษา

การมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของชุ มชน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม ความปลอดภั ยจาก ภั ยพิ บัติและ
ความเสี่ยงในชุมชน เป็นข้อมูลทีจ
่ ด
ั เก็บทุกหมู่บ้านในชนบทเป็นประจําทุก 2 ปี

เคร อื่ งชี้วัด สภาพปั ญหาของหมู่ บ้า นในช่วงแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ ฉบั บ ที่ 12

(ปี 2560-2564) มี 7 ด้าน 33 ตัวชีว้ ัด มีการจัดระดับความรุนแรงของปัญหาและระดับการพัฒนาของหมู่บ้าน ทําให้
ทราบลําดับความสําคัญของปัญหา และพื้นทีเ่ ป้าหมายทีค
่ วรได้รบ
ั การพัฒนาเป็นพิเศษ

สรุปผลการจัดเก็บข้อมูล กชช. 2ค ปี 2564 จํานวน 586 หมู่บ้าน 81 ตําบล 8 อํา เภอ
ลําดับที่

อําเภอ

ตําบล

หมูบ
่ ้าน

1

อําเภอเมืองเพชรบุร ี

19

160

2

อําเภอเขาย้อย

9

43

3

อําเภอหนองหญ้าปล้อง

4

31

4

อําเภอชะอํา

5

40

5

อําเภอท่ายาง

11

98

6

อําเภอบ้านลาด

17

107

7

อําเภอบ้านแหลม

10

55

8

อําเภอแก่งกระจาน

6

52

81

586

รวม

รายงานระดับการพัฒนาหมูบ
่ ้าน
การจัดระดับการพัฒนาของหมูบ
่ ้าน

จากคะแนนทีไ่ ด้จะนําไปสู่การจัดระดับการพัฒนาของหมู่บ้านว่า เป็นหมู่บ้านระดับใด ทัง้ นี้ใช้ตัวชีว้ ัดทีไ่ ด้

คะแนน 1 คะแนน เป็นหลักในการพิจารณา ดังนี้

ถ้าได้ 1 คะแนน จํานวน 11-33 ตัวชีว้ ัด จัดเป็นหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ 1 (ล้าหลัง)

ถ้าได้ 1 คะแนน จํานวน 6-10 ตัวชีว้ ัด จัดเป็นหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ 2 (ปานกลาง)
ถ้าได้ 1 คะแนน จํานวน 0-5 ตั วชีว้ ัด จัดเป็นหมู่บ้านเร่งรัดพั ฒนาอันดับ 3 (ก้าวหน้า)

การเร ียงลําดั บหมู่ บ้า นที่ควรได้ รบ
ั การพิ จารณาแก้ ไขปั ญหาให้ ยึดหมู่ บ้านเร่งรัดพั ฒนาอั นดั บ 1 (ล้าหลั ง)

เป็ น เป้ า หมายอั น ดั บ แรก หมู่ บ้า นเร่งรัด พั ฒ นาอั น ดั บ 2 และหมู่ บ้า นเร่งรัด พั ฒ นาอั น ดั บ 3 เป็ น เป้ า หมายถั ด ไป
ตามลําดับ

ในกรณี ที่มี ห มู่ บ้า นเร่งรัด พั ฒ นาอั น ดั บ 1 หลายหมู่ บ้า น ให้ จัด หมู่ บ้า นที่มี ตั วชี้วัด ที่ไ ด้ ค ะแนน 1 มากกว่ า

หมู่บ้านอื่นๆ ทีค
่ วรได้รบ
ั การพิจารณาแก้ไขปัญหาก่อน แต่ถ้ายังมีจาํ นวนตัวชีว้ ัดทีไ่ ด้คะแนน 1 เท่ากันอีก ให้พิจารณา
หมู่บ้านทีม
่ ีจาํ นวนประชากรมากกว่าอยู่ในลําดับแรกทีค
่ วรได้รบ
ั การพิจารณาแก้ไขปัญหาก่อน
อําเภอ

หมูบ
่ ้านเร่งรัดพัฒนา

หมูบ
่ ้านเร่งรัดพัฒนา

หมูบ
่ ้านเร่งรัดพัฒนา

อันดับ 1

อันดับ 2

อันดับ 3

อําเภอเมืองเพชรบุร ี

0

0

160

อําเภอเขาย้อย

0

2

41

อําเภอหนองหญ้าปล้อง

0

19

12

อําเภอชะอํา

0

1

39

อําเภอท่ายาง

0

29

69

อําเภอบ้านลาด

0

17

90

อําเภอบ้านแหลม

0

9

46

อําเภอแก่งกระจาน

0

43

9

รวมทัง้ จังหวัด

0

120

466

รายงานสรุปข้อมูลตัวชีว้ ัด

การจัดเก็ บข้อมูลในช่วงแผนพั ฒนาเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 12 (ปี 2560-2564) มีตัวชีว้ ัด 7
ด้าน 33 ตัวชีว้ ัด เมื่อทําการว ิเคราะห์ ข้อมูลและเปร ียบเทียบกั บเกณฑ์การชีว้ ัดแล้ว จะทําให้ทราบว่าในแต่ละตั วชี้วัด
อยู่ในคะแนนระดับใด ซึง่ มีทงั้ หมด 3 ระดับ ดังนี้

ถ้าได้ 1 คะแนน หมายถึง ตัวชีว้ ัดนั้นมีปัญหามาก (ต่ากว่าเกณฑ์)
ถ้าได้ 2 คะแนน หมายถึง ตัวชีว้ ัดนั้นมีปัญหาปานกลาง (อยู่ในเกณฑ์)

ถ้าได้ 3 คะแนน หมายถึง ตั วชีว้ ัดนั้นมีปัญหาน้อย/ไม่มีปัญหา (สูงกว่าเกณฑ์)
ตัวชีว้ ัด

ได้คะแนน 1

มี

ได้คะแนน 2

มี

ได้คะแนน 3 มี

ปัญหามาก

ปัญหาปานกลาง

ปัญหาน้อย/ไม่มี

1. ถนน

15

117

454

2. นําดื่ม

12

10

564

3. นําใช้

13

14

559

โครงสร้างพื้นฐาน

4. นําเพื่อการเกษตร

18

148

401

5. ไฟฟ้า

7

6

564

6. การมีทด
ี่ ินทํากิน

88

139

359

7. การติดต่อสื่อสาร

72

430

84

8. การมีงานทํา

101

85

400

9. การทํางานในสถานประกอบการ

32

22

75

10. ผลผลิตจากการทํานา

11

6

227

11. ผลผลิตจากการทําไร่

32

21

67

12. ผลผลิตจากการทําการเกษตรอื่นๆ

198

61

86

13. การประกอบอุตสาหกรรมในครัวเร ือน

1

0

12

14. การได้รบ
ั ประโยชน์จากการมีสถานทีท
่ อ
่ งเทีย
่ ว

9

30

80

15. ความปลอดภัยในการทํางาน

0

8

578

16. การป้องกันโรคติดต่อ

2

7

577

359

210

17

18. ระดับการศึกษาของประชาชน

50

53

483

19. อัตราการเร ียนต่อของประชาชน

27

49

438

240

85

261

21. การมีส่วนร่วมของชุมชน

182

176

228

22. การรวมกลุ่มของชุมชน

102

210

271

23. การเข้าถึงแหล่งเง ินทุน

190

51

345

24. การเร ียนรูโ้ ดยชุมชน

96

27

463

2

2

582

26. คุณภาพดิน

52

12

522

27. การใช้ประโยชน์ทด
ี่ ิน

28

367

1

28. คุณภาพนํา

55

58

219

29. การปลูกป่าหร ือไม้ยืนต้น

35

79

48

30. การจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม

16

5

565

31. ความปลอดภัยจากยาเสพติด

3

164

419

32. ความปลอดภัยจากภัยพิบัติ

253

305

28

33. ความปลอดภัยจากความเสี่ยงในชุมชน

44

72

470

สภาพพื้นฐานฐานทางเศรษฐกิจ

ด้านสุขภาวะและอนามัย

17. การกี ฬา
ด้านความรูแ
้ ละการศึกษา

20. การได้รบ
ั การศึกษา
ด้านการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของชุมชน

25. การได้รบ
ั ความคุ้มครองทางสังคม
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ด้านความเสี่ยงของชุมชนและภัยพิบัติ

