ภาค...........................
จังหวัด...........................
เทศบาล/อบต..........................
เลขที่...............................

แบบประเมินความเขมแข็งของครอบครัว ระดับชุมชน

คําชี้แจงแบบประเมินความเขมแข็งของครอบครัว ระดับชุมชน
o ผูตอบแบบประเมิน คือ ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น คณะทํางานศูนยพัฒนาครอบครัว
ในชุมชน ผูนําชุมชน กรรมการชุมชน และแกนนําชุมชน อยางนอย 3 หรือ 5 คนตอชุมชน
o วัตถุประสงคของการเก็บแบบประเมินความเขมแข็งของครอบครัว ระดับชุมชน
o เพื่อวัดความเขมแข็งของครอบครัวระดับชุมชน เพื่อแสดงถึงความเขมแข็งของชุมชนตอ
การสนับสนุนหรือสงเสริมใหชุมชนสามารถจัดกิจกรรมและโครงการดานครอบครัวโดย
บูรณาการกับกิจกรรมหรือโครงการที่มีอยูแลวกับหนวยงานอื่น หรือ สรางกิจกรรมหรือ
โครงการที่สรางสรรคดานครอบครัว
o แบบประเมินนี้ประกอบดวย 2 สวน
สวนที่ 1 ขอมูลชุมชน
o
o
o
o

สวนที่ 2 แบบประเมินความเขมแข็งของครอบครัว ระดับชุมชน
กรุณาตอบแบบสอบถามตามความเปนจริง ใหครบทั้ง 2 สวน
กรุณาตรวจเช็คจํานวนขอและหนาใหครบถวน
กรุณาใสหมายเลขแบบประเมินและกรอกรายละเอียดของผูใหขอมูลใหครบถวน
ถาขอไหนผูใหขอมูลไมตอบ ใหเขียน...ไมตอบ

กรุณาตรวจแบบสอบถามใหครบถวนกอนออกจากพื้นที่
ลงชื่อผูเก็บแบบสอบถามและหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอได ลงวันเดือนป/สถานที่เก็บ
เปนการประเมินในรอบป (เดือนตุลาคม - เดือนกันยายน)
ขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสอบถามของทานจะนําไปใชประโยชนในการประเมินสถานการณ
ความเขมแข็งของครอบครัว เพื่อการศึกษาวิจัยและกําหนดนโยบายสงเสริมสถาบันครอบครัว
ตอไป
o ขอมูลของทานจะเก็บเปนความลับไมนําไปเปดเผยในที่ใดในสถานะสวนบุคคล
o
o
o
o

สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.)
สถานที่ติดตอ: สํานักสงเสริมสถาบันครอบครัว
255 ถ.ราชวิถี แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท/โทรสาร 02-306-8783 E-mail: family2545@hotmail.com
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สวนที่ 1 ขอมูลชุมชน
1. ชื่อชุมชน…………………….........................................................................................................
2. ที่ตั้งชุมชนหมูที่…….. .... ตําบล……………….………อําเภอ………………………..………
จังหวัด………….………………………………
3. ประเภทของชุมชน
( ) 1. ชุมชนที่เก็บแบบประเมินครอบครัวเขมแข็งระดับครอบครัว
( ) 2. ชุมชนที่ไมไดเก็บแบบประเมินครอบครัวเขมแข็งระดับครอบครัว
4. ผูใหขอมูล
1) ชื่อ-นามสกุล……………………...................................................…………………
( ) 1. หญิง
( ) 2. ชาย
ตําแหนง.........................................................โทรศัพท.................................
2) ชื่อ-นามสกุล……………………...................................................…………………
( ) 1. หญิง
( ) 2. ชาย
ตําแหนง..........................................................โทรศัพท................................
3) ชื่อ-นามสกุล……………………...................................................…………………
( ) 1. หญิง
( ) 2. ชาย
ตําแหนง..........................................................โทรศัพท.......................
4) ชื่อ-นามสกุล……………………...................................................…………………
( ) 1. หญิง
( ) 2. ชาย
ตําแหนง.............................................................โทรศัพท.......................
5) ชื่อ-นามสกุล……………………...................................................…………………
( ) 1. หญิง
( ) 2. ชาย
ตําแหนง..............................................................โทรศัพท.......................
5. จํานวนครอบครัวในชุมชน.......................ครอบครัว
6. จํานวนครอบครัวที่มีผูสงู อายุเลี้ยงดูเด็กตามลําพัง .................ครอบครัว
7. จํานวนครอบครัวพอหรือแมเลี้ยงเดี่ยวในชุมชน.......................ครอบครัว
8. จํานวนครอบครัวที่มีสมาชิกในครอบครัวอายุต่ํากวา 18 ปตั้งครรภ/มีบุตร .................ครอบครัว
9. จํานวนครอบครัวเด็กอยูต ามลําพังไมมีผูดูแล ..............ครอบครัว
10. จํานวนครอบครัวที่มีพอ หรือแมตองโทษจําคุก ..............ครอบครัว
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7

8

9

10

11

12

สวนที่ 2 แบบประเมินความเขมแข็งของครอบครัว ระดับชุมชน
1) ดานสัมพันธภาพ
(1) ชุมชนสนับสนุนใหมีกิจกรรมที่สงเสริมสัมพันธภาพครอบครัว
คําตอบ
คําถาม
ไมมี มี
1.
ชุมชนมีการจัดพื้นที่สวนกลางเพื่อสงเสริมการทํา
กิจกรรมครอบครัวในสถานที่ดังตอไปนี้
(1) ลานกีฬา
(2) หองสมุด
(3) สวนสาธารณะ
(4) วัด/โบสถคริสต/มัสยิด
(5) โรงเรียน
2. ชุ ม ชนมี ก ารสนั บ สนุ น ทรั พ ยากรในการทํ า กิ จ กรรม
ครอบครัวรวมกัน เชน เงิน แรงงาน และอื่นๆ เปนตน
3. ชุมชนมีการจัดกิจกรรมครอบครัวในวาระและโอกาสสําคัญตางๆ
เชน วันครอบครัว วันรณรงคยุติ ความรุนแรงในครอบครัว
วันพอ/แมแหงชาติ เปนตน
4. ชุ ม ชนมี ก ารรณรงค ใ ห ค รอบครั ว ตระหนั ก ในการทํ า
บทบาทหนาที่ของครอบครัว
5. ชุมชนมีการจัดกิจกรรมเพื่อสรางแนวทางลด ละ เลิก
อบายมุข เชน ลดเหลาเขาพรรษา เลิกหวย พนันบอล เปนตน
6. ชุมชนมีการจัดกิจกรรมสงเสริมความเสมอภาคหญิงชายใน
ชุมชนโดยเริ่มจากครอบครัวเปนฐาน
(2) ชุมชนมีการจัดการปญหาความขัดแยงของครอบครัว
คําตอบ
คําถาม
ไมมี มี
7. ชุ ม ชนมี ที่ ป รึ ก ษาด า นครอบครั ว ในชุ ม ชนที่ ส ามารถ
แกไขขอขัดแยงของครอบครัว
(1) ผูอาวุโส
(2) พระ /โตะอิหมาม / บาทหลวง
(3) ครู
(4) อื่นๆ โปรดระบุ..................................
8. ชุมชนมีอาสาสมัครชวยเฝาระวังและดูแลความรุนแรง
ของครอบครัวในชุมชน เชน คณะทํางาน ศพค./ อพม.
9.
ชุมชนมีการจัดกิจกรรมสงเสริมใหสมาชิกในชุมชน
3

จํานวน

จํานวน......แหง
จํานวน......แหง
จํานวน.....แหง
จํานวน.....แหง
จํานวน..... แหง
-

จํานวน......กิจกรรม
ตอป
จํานวน......กิจกรรม
ตอป
จํานวน....กิจกรรม
ตอป
จํานวน....กิจกรรม
ตอป
จํานวน

จํานวน.......คน
จํานวน........คน
จํานวน........คน
จํานวน........คน
จํานวน....คน
จํานวน......

31
32
48-49

48-49
48-49

คําตอบ
ไมมี มี

คําถาม
เคารพและยอมรับความคิดเห็นที่แตกตางกัน

จํานวน
กิจกรรม

2) ดานการพึ่งตนเอง
ดานที่ 1 การพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจ
(3 ) ชุมชนมีการสนับสนุนครอบครัวเพื่อพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจ
คําตอบ
คําถาม
ไมมี มี
10. ชุมชนมีการสงเสริมครอบครัวใหดําเนินชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
11. ชุมชนมีการจัดกิจกรรมสงเสริมทักษะทางอาชีพ เพื่อ
เพิ่มรายไดใหครอบครัว
12. ชุมชนมีการสงเสริมการจัดทําบัญชีครัวเรือนใหแก
ครอบครัว
13. ชุมชนมีการสงเสริมการออมทรัพยใหครอบครัวในรูปแบบ
ตางๆ เชน ออมทรัพย ออมทอง ออมตนไม ออมที่ดิน
ออมอสังหาริมทรัพย พันธบัตร เปนตน
14. ชุ ม ชนมี ก ารสนั บ สนุ น กิ จ กรรมการรวมกลุ ม เพื่ อ
ชวยเหลือครอบครัวทางเศรษฐกิจ เชน กลุมสหกรณ กลุมออม
ทรัพย กลุมรานคากลุมอาชีพ กลุมวิสาหกิจชุมชน เปนตน

จํานวน
จํานวน.........
กิจกรรม/โครงการ
จํานวน.........
กิจกรรม/โครงการ
จํานวน........
กิจกรรมการออม
ทรัพย
จํานวน........
กิจกรรมการ
รวมกลุม

ดานที่ 2 การพึ่งตนเองดานสุขภาพ
(4) ชุมชนสนับสนุนใหครอบครัวมีทักษะการสรางเสริมสุขภาพ
คําถาม
จํานวน
คําตอบ
ไมมี มี
15. ชุมชนมีการสงเสริมกิจกรรมการดูแลสุขภาพเบื้องตน
ของสมาชิกใหแกครอบครัว
จํานวน.............
(1) ทางกาย
กิจกรรมการดูแล
สุขภาพ
(2) ทางจิตใจ
จํานวน.............
กิจกรรมการดูแล
สุขภาพ
(3) ทางสังคม
จํานวน.............
4
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คําตอบ
ไมมี มี

คําถาม

16. ชุมชนมีกิจกรรมการเฝาระวังดานสุขภาพในชุมชน
อยางเปนระบบและตอเนื่อง

17. ชุมชนมีกิจกรรมการดูแลปองกันปญหาสุขภาพใน
ชุมชนอยางเปนระบบและตอเนื่อง

จํานวน
กิจกรรมการดูแล
สุขภาพ
จํานวน.........
กิจกรรมการเฝา
ระวังดานสุขภาพ
จํานวน..........
กิจกรรมการดูแล
ปองกันปญหา
ดานสุขภาพ

18. ชุมชนมีกิจกรรมการแกไขปญหาสุขภาพในชุมชนอยาง
มีระบบและตอเนื่อง

จํานวน.......
กิจกรรมการ
แกไขปญหาดาน
สุขภาพ
(5) ชุมชนจัดสภาพแวดลอมที่สงเสริมการมีสุขภาพที่ดีของครอบครัวในชุมชน
คําตอบ
คําถาม
จํานวน
ไมมี มี
19. ชุมชนมีกิจกรรม/โครงการจัดสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ
จํานวน.....
ที่สรางเสริมการมีสุขภาพดีในชุมชน เชน ขยะแลกไข กิจกรรม
กิจกรรม/
ทําความสะอาดชุมชน หนาบานนามอง รณรงคไมทิ้งขยะลงใน
โครงการ
แมน้ํา ทิ้งขยะเปนที่เปนทาง คัดแยกขยะ เปนตน
20. ชุมชนมีกิจกรรม/โครงการจัดสภาพแวดลอมทางสังคมที่
สรางเสริมการมีสุขภาพดีในชุมชน เชน งดการตั้งวงเหลา วง
พนันในชุมชนในงานบุญ งานศพ หรืองานเทศกาลตางๆ

จํานวน........
กิจกรรม/
โครงการ

ดานที่ 3 การพึ่งตนเองดานขอมูลขาวสารและการเรียนรู
(6) ชุมชนสนับสนุนใหครอบครัวพึง่ ตนเองดานขอมูลขาวสารและการเรียนรู
คําตอบ
คําถาม
จํานวน
ไมมี มี
21.
ชุมชนสงเสริมใหมีแหลงเรียนรูในรูปแบบตางๆ แก
ครอบครัว ไดแก วัด / โบสถคริสต / มัสยิด ที่อานหนังสือพิมพ
จํานวน.....แหง
ประจํ า หมู บ า น อิ น เตอร เ น็ ต ประจํ า ตํ า บล ศู น ย เ รี ย นรู ที่ เ ป น
แหลงภูมิปญญา โรงเรียน / ปอเนาะ เปนตน
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คําตอบ
ไมมี มี

คําถาม
22. ชุมชนสงเสริมการจัดกิจกรรม/โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางครอบครัวกับชุมชน (เชน การจัดเวทีประชาคม เวที
ชาวบาน เวทีนี้เพื่อคุณ)
23. ชุมชนสงเสริมใหมีชองทางการเรียนรูกับครอบครัว ในสื่อ
ตอไปนี้
(1) สื่อบุคคล
(2) สื่อชุมชน (วิทยุชุมชน หอกระจายขาวชุมชน)

จํานวน.....
กิจกรรม/
โครงการ

จํานวน.......คน
จํานวน......
แหง
จํานวน......
แหง
จํานวน......
แหง
จํานวน......
แหง
จํานวน.....
กิจกรรม/
โครงการ
จํานวน...
กิจกรรม/
โครงการ
จํานวน...
กิจกรรม/
โครงการ

(3) สื่อหองสมุดชุมชน
(4) สื่อบอรดตามหมูบาน
(5) สื่ออิเลคทรอนิกส
24. ชุมชนมีกิจกรรม/โครงการดูแลและเฝาระวังสื่อที่มเี นื้อหาไม
เหมาะสมสําหรับครอบครัว ( เชน การควบคุม/เฝาระวังการเผยแพร
ขอมูลทีไ่ มเหมาะสมจากรานเกมสในชุมชน /วิทยุชุมชน)
25. ชุมชนมีกิจกรรม/โครงการสงเสริมใหครอบครัวสามารถนํา
ขอมูล ขาวสาร ความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน
26. ชุมชนมีกิจกรรม/โครงการสงเสริมใหครอบครัวที่มีเด็กอายุ
ต่ํากวา 18 ปไดรับการศึกษาอยางตอเนื่อง
3) ดานทุนทางสังคม
(7) ชุมชนสรางกิจกรรมดานครอบครัว
คําถาม

คําตอบ
ไมมี มี

27. ชุมชนมีการจัดทําแผนดานครอบครัวโดยเนนการมีสวน
รวมของครอบครัว
28. ชุมชนมีการจัดกิจกรรม/โครงการตางๆ สําหรับครอบครัว
ไดแก กิจกรรมวันอาทิตยวันครอบครัว กิจกรรมจูงลูกจูงหลาน
เขาวัด / โบสถคริสต / มัสยิด คายครอบครัว เปนตน
29. ชุมชนมีการจัดพื้นที่ที่ปลอดภัยและสรางสรรคสําหรับ
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จํานวน

จํานวน
จํานวน.....
แผน/
โครงการ
จํานวน...
กิจกรรม/
โครงการ
จํานวน.........

คําตอบ
ไมมี มี

คําถาม
ครอบครั ว เช น ลานกี ฬ า ศู น ย สุ ข ภาพ การปรั บ พื้ น ที่ ใ ห
เหมาะสม
30. ชุมชนมีรูปกิจกรรม/โครงการสงเสริม สืบสานภูมิปญญา
และวัฒนธรรมทองถิ่นดานการอบรมเลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัว
เชน การถายทอดความรูของคนในชุมชนในดานหัตถกรรม จัก
สาน เพลงพื้นบาน เพลงกลอมลูก เปนตน

(8) ชุมชนมีการสงเสริมใหนําหลักคิดคุณธรรมมาใชในครอบครัว
คําตอบ
คําถาม
ไมมี มี
31. ชุมชนมีกิจกรรม/โครงการสงเสริมใหครอบครัวนําหลักคิด
คุณธรรมมาใชปฏิบัติ เชน ความกตัญู ความเมตตากรุณา
การใหอภัย การเสียสละ ความซื่อสัตย อาชีพที่สุจริต ความ
ขยันหมั่นเพียร ความเอื้ออาทร เปนตน
32. ชุ ม ชนมี กิ จ กรรม/โครงการส ง เสริ ม ให เ กิ ด ตั ว อย า ง
ครอบครัวคุณธรรมในชุมชน

(9) ชุมชนสรางเครือขายการสนับสนุนทางสังคมในรูปแบบตางๆ
คําตอบ
คําถาม
ไมมี มี
33. ชุมชนจัดและประสานใหสถาบันทางสังคมเขามามีสวน
รวมในการพัฒนาความเขมแข็งของครอบครัว ไดแก วัด/
โ บ ส ถ ค ริ ส ต / มั ส ยิ ด โ ร ง เ รี ย น / ป อ เ น า ะ อ ง ค ก ร
สาธารณประโยชน องค ก รสวั ส ดิ ก ารชุ ม ชน ศู น ย พั ฒ นา
ครอบครัวในชุมชน ฯ
34. ชุมชนมีรูปแบบ/วิธีการ/กิจกรรม/โครงการสงเสริมการ
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ก ารทํ า งานด า นครอบครั ว ระหว า ง
เครือขาย

35. ชุมชนมีกิจกรรม/โครงการสงเสริมใหสมาชิกครอบครัวมี
สวนรวมในการพัฒนาชุมชน
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จํานวน
แหง
จํานวน...........
กิจกรรม/
โครงการ

จํานวน
จํานวน...........
กิจกรรม/
โครงการ
จํานวน...........
กิจกรรม/
โครงการ

จํานวน

จํานวน.....
แหง
จํานวน....
รูปแบบ/
วิธีการ/
กิจกรรม/
โครงการ
จํานวน....
กิจกรรม/
โครงการ

4 ) ดานการหลีกเลี่ยงภาวะเสี่ยงและการปรับตัวไดในภาวะยากลําบาก
(10) ชุมชนมีการดูแลพื้นที่ในชุมชนเพื่อสงเสริมสวัสดิภาพของครอบครัว
คําตอบ
40
จํานวน
ไมมี มี
จํานวน....
36. ชุมชนมีอาสาสมัครเฝาระวังพื้นที่เสี่ยงในชุมชน เชน
กิจกรรม/
รานเกมส ผับ บาร คาราโอเกะ พื้นที่ราง/เปลี่ยวในชุมชน
โครงการ
37. ชุมชนมีการปรับปรุงพื้นที่เสี่ยงในชุมชน เชน การติดตั้ง
จํานวน.....แหง
ไฟฟาตามทางเดิน ตั้งจุดตรวจ เปนตน
(11) ชุมชนสราง/แสวงหาทรัพยากรเพือ่ ดูแลครอบครัวที่มีภาวะพึ่งพิงสูง
คําตอบ
คําถาม
จํานวน
ไมมี มี
38. ชุมชนมี กิจกรรม/โครงการสงเสริมสนับสนุนใหครอบครัว
สามารถดูแลสมาชิกที่มีภาวะพึ่งพิงสูง เชน เด็กเล็ก คนพิการ
จํานวน…....
ผูสูงอายุ ผูปวยโรคเรื้อรังที่ชวยเหลือตนเองไมได
กิจกรรม/
โครงการ
39. ชุมชนมีกิจกรรม/โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน
เพื่อดูแลสมาชิกในครอบครัวที่มีภาวะพึ่งพิงสูง

จํานวน....
กิจกรรม/
โครงการ
จํานวน....
กิจกรรม/
โครงการ
จํานวน...แหง

40.ชุมชนมีกิจกรรม/โครงการสงเสริมกิจกรรมดานคุณธรรม
จริยธรรมของครอบครัวในการดูแลกันในชุมชน
41. ชุมชนจัดใหสมาชิกในครอบครัวที่มีภาวะพึ่งพิงสูง
สามารถใชพนื้ ที่ประโยชน เชน หองน้ําคนพิการ ทางลาด
ราวจับเดิน ฯลฯ
(12) ชุมชนสรางระบบปองกันภัย/ความรุนแรงในชุมชน
คําถาม
42.ชุมชนมีกิจกรรม/โครงการสงเสริมการเฝาระวังและปองกัน
ปญหาสังคมที่ สงผลกระทบต อครอบครัว เชน การรณรงค
ตอตานยาเสพติด การตั้งครรภในวัยเรียน เปนตน
43.ชุมชนมีกิจกรรม/โครงการสงเสริมการเฝาระวังและปองกัน
ภัยพิบัติ เชน การเตือนภัยพายุฤดูรอน น้ําทวม ภัยแลง
แผนดินไหว แผนดินถลม ไฟปา คลื่นยักษ (สึนามิ) เปนตน
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คําตอบ
ไมมี มี

จํานวน
จํานวน....
กิจกรรม/
โครงการ
จํานวน....
กิจกรรม/
โครงการ

(13) ชุมชนสงเสริมใหครอบครัวมีทกั ษะในการเผชิญหนา และการปรับตัวไดในภาวะ
ยากลําบาก
คําตอบ
คําถาม
จํานวน
ไมมี มี
44. ชุมชนมีกิจกรรม/โครงการเพื่อสรางทักษะที่จําเปน
จํานวน....
สําหรับครอบครัวในการเผชิญหนาและปรับตัวไดในภาวะ
กิจกรรม/
ยากลําบาก เชน การอบรมใหความรูเกี่ยวกับครอบครัวเลี้ยง
โครงการ
เดี่ยว การปรับตัวและเตรียมความพรอมสําหรับครอบครัว
หยาราง ครอบครัวพอแมวยั ใส เปนตน
45.ชุมชนมีกิจกรรม/โครงการสงเสริมใหเกิดเครือขายที่
จํานวน....
ชวยเหลือครอบครัวที่ประสบภาวะยากลําบาก เชน การระดม
กิจกรรม/
ความชวยเหลือจากเครือขายใน/นอกชุมชนมาชวยเหลือ
โครงการ
ครอบครัวที่ยากลําบาก การประสานสงตอ
46.ชุมชนมีการติดตามและประเมินผลใหความชวยเหลือ
ครอบครัวที่ประสบภาวะยากลําบากใหสามารถฟนตัวได เชน
การเยี่ยมบาน ใหคําปรึกษาแนะนํา

จํานวน....
กิจกรรม/
โครงการ

ขอขอบคุณที่ใหความรวมมือในการตอบแบบประเมินฯ
ชื่อ-นามสกุลผูเก็บขอมูล……………………………………………………………………………..
โทรศัพท/มือถือ.......…………………………………………………………………………………
E-mail.......………………………………………………………………………………………….
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