องค์ความรูด้ า้ นครอบครัว
“ครอบครัวเป็ นสถาบันพืนฐานทีเป็ นหลักสําคัญทีสุดของสังคม ทําหน้าทีหล่อหลอมและขัดเกลา
ความเป็ นมนุษย์ให้แก่สมาชิกของครอบครัว ด้วยการอบรมเลียงดู ให้ความรัก ความเอืออาทร ความช่วยเหลือ
เกือกูลกัน พร้อมทังปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และถ่ายทอดวัฒนธรรมทางสังคมให้แก่สมาชิกใน
ครอบครัว เพือให้เป็ นบุคคลทีมีคุณภาพ มีความพร้อมทีจะทํางานอย่างเต็มทีและสร้างสรรค์ เป็ นพลังสําคัญใน
การพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป ดังนัน ครอบครัวจึงมีความสําคัญและมีอทิ ธิพลทีสุดต่อชีวติ ของทุกคน”
ซึงหมายถึงชีวติ ของทุกคนทุกเพศ ทุกวัย ความเป็ นปึ กแผ่นเข ้มแข็งของครอบครัวในสังคม เป็ นเป้ าหมายสําคัญ
ของการพัฒนาประเทศไปสู่ความสงบสุข เจริญรุ่งเรือง แต่ในสังคมจะมีครอบครัวทีมีความเข ้มแข็งระดับต่างๆ
กันจากอ่อนแอถึงเข ้มแข็งมาก
การจัดทํามาตรฐานครอบครัวเขม้ แข็งจะเป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินงานพัฒนา
สถาบันครอบครัวให้มคี วามเข้มแข็งดียิงขึน
สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคง
ของมนุ ษย์ จึงได้ร่วมกับสถาบันแห่งชาติเพือการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ดําเนินโครงการ
จัดทํามาตรฐานการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงและมาตรฐานครอบครัวเข้มแข็งขึน
สําหรับมาตรฐาน
ครอบครัวเข ้มแข็งเป็ นการพัฒนาต่อยอด สังเคราะห์ขนจากดั
ึ
ชนีชวัี ดความอยู่ดมี สี ุขด้านชีวติ ครอบครัว ซึงทาง
สถาบันฯ ดําเนินการร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในปี พ.ศ.
และ
ผลการวิจยั ครอบครัวใน จังหวัด ภูมภิ าค ในปี พ.ศ.
มาพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการวิจยั ค้นคว้าจาก
เอกสารวิชาการ รายงานโครงการในประเทศและนานาชาติ ทังนีคณะผู ้ทํางานได้รบั ความสนับสนุ นร่วมมือเป็ น
อย่างดียิงจากผู ้ทรงคุณวุฒิสาขาต่างๆ
จากสถาบันวิชาการ และหน่วยงานทีเกียวข ้องทังภาครัฐและเอกชน
ผลของโครงการสังเคราะห์ได้เป็ นมาตรฐานครอบครัวเข ้มแข็งในบริบทเชิงสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมไทย
ด้าน คือ สัมพันธภาพ การพึงพาตนเอง ทุนทางสังคม การปรับตัวในภาวะยากลําบาก และการหลีกเลียง/
จัดการความเสียง ประกอบด้วย มาตรฐาน ข้อ มีตวั ชีวัดระดับประเทศ/ จังหวัด จํานวน ข้อ และตัวชีวัด
ครอบครัวเข ้มแข็งระดับครอบครัว
ข ้อ ซึงจะนําไปใช้ประเมินเพือพัฒนาความเข้มแข็งของครอบครัวได้ดว้ ย
ตนเอง
มาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง
) มาตรฐานที ด้านสัมพันธภาพ
มาตรฐานครอบครัวเข้มแข็งด้านสัมพันธภาพ หมายถึง ครอบครัวทีสมาชิกมีความมุ่งมันในการสร้าง
และคงความเป็ นครอบครัวร่วมกัน มีความรัก ความผูกพันต่อกัน ซึงแสดงออกโดยการสือความหมาย ยกย่อง
รับฟัง ทํากิจกรรมร่วมกัน เอาใจใส่ ดูแลทุกข์สุขกันและกัน อย่างสมําเสมอ

ตัวชีวัดครอบครัวเข้มแข็งด้านสัมพันธภาพระดับประเทศ
1. ร้อยละของอัตราการจดทะเบียนสมรสต่อ 1,000 ครัวเรือน ในรอบปี เปรียบเทียบกับ
ปี เป้ าหมายทีมีอตั ราการจดทะเบียนสมรสสูงทีสุด
2. ร้อยละของอัตราการจดทะเบียนหย่าต่อ 1,000 ครัวเรือน ในรอบปี เปรียบเทียบกับกับ
ปี เป้ าหมายทีมีอตั ราการจดทะเบียนหย่าตําทีสุด
3. ร้อยละของครัวเรือนทีมีความอบอุ่น1 มีการเอาใจใส่ ดูแล ช่วยเหลือสนับสนุนซึงกันและ
กัน แสดงซึงความรัก และสัมพันธภาพทีดีต่อกัน (จปฐ.)
4. อัตราการลดลงของครัวเรือนทีมีผูถ้ ูกทอดทิง/ หนีออกจากบ้าน/ ฆ่าตัวตายในแต่ละปี เมือ
เทียบกับปี เป้ าหมาย
ตัวชีวัดครอบครัวเข้มแข็งด้านสัมพันธภาพระดับครอบครัว
1. จํานวนคู่สมรสทีมีการบอกกล่าวการใช้ชีวติ คู่ตามประเพณีให้เป็ นทีรับทราบ และยอมรับใน
หมู่ญาติมติ ร
2. สมาชิกในครอบครัวมีการแสดงออกถึงความรัก เคารพนับถือ และเอืออาทรซึงกันและกัน
ทางกาย วาจา ใจ (เช่น ไหว้ผู ้ใหญ่ ลูบหัวลูก กอด สัมผัสอย่างอ่อนโยน ถามทุกข์สุข)
3. สมาชิกในครอบครัวมีโอกาสอยู่พร้อมหน้ากัน และทํากิจกรรมร่วมกันเป็ นประจําอย่างน้อย
1 ครัง/สัปดาห์
4. สมาชิกในครอบครัวมีสว่ นร่วมในการปรึกษาหารือ และตัดสินใจเรืองสําคัญต่างๆ ของ
ครอบครัว และลงมือทําร่วมกัน
5. ครอบครัวทีมีสมาชิกร่วมกันรับผิดชอบภาระการงานของครอบครัว
1

ลักษณะครอบครัวอบอุ่น ประกอบด้วย
1) คนในครัวเรื อนมีโอกาสอยูพ่ ร้อมหน้ากัน (พ่อ แม่ ลูก หรื อญาติพีน้องทีอาศัยอยูป่ ระจําใน
ครัวเรื อน ได้ทาํ กิจกรรมร่ วมกัน เช่น รับประทานอาหารด้วยกัน ใช้เวลาพูดคุยกัน พักผ่อน
หย่อนใจด้วยกัน ดูหรื อฟังความบันเทิงด้วยกัน เล่นกีฬาด้วยกัน หรื อร่ วมกันปรับปรุ งทีอยู่
อาศัย เป็ นต้น)
2) คนในครัวเรื อนมีความเคารพนับถือซึงกันและกัน
3) คนในครัวเรื อนมีการปรึ กษาหารื อเพือแก้ไขปัญหาในครอบครัว
4) คนในครัวเรื อนไม่เคยหนีออกจากบ้าน
5) กรณีทีอยูค่ นเดียว ถ้าดํารงชีวติ อยูไ่ ด้อย่างมีความสุ ข ถือว่าเป็ นครอบครัวอบอุ่น แต่ถา้
ดํารงชีวติ โดยไม่มีความสุขให้ถือว่าเป็ นครอบครัวไม่อบอุ่น

6. สมาชิกในครอบครัวแก้ปญั หาข้อขัดแย้งด้วยเหตุผล ไม่ใช้ความรุนแรง
วาจา จิตใจ และเพศต่อกัน และต่อตนเอง
7. คู่สามีภรรยารักใคร่ปรองดองกัน
8. สมาชิกในครอบครัวได้รบั การยอมรับเป็ นส่วนหนึงของครอบครัว

ด้านร่างกาย

) มาตรฐานที ด้านการพึงพาตนเองทางเศรษฐกิจ
มาตรฐานครอบครัวเข้มแข็งด้านการพึงพาตนเองทางเศรษฐกิจ หมายถึง ครอบครัวสามารถ
บริหารจัดการรายรับรายจ่าย ให้เกิดความมันคงในความเป็ นอยู่และอาชีพ
ตัวชีวัดครอบครัวเข้มแข็งด้านการพึงพาตนเองทางเศรษฐกิจระดับประเทศ
1. ร้อยละของครัวเรือนทีมีรายได้มากกว่ารายจ่ายอย่างน้อย ร้อยละ 10 ต่อ
ครัวเรือนทังหมด
2. ร้อยละของครัวเรือนทีมีการทําบัญชีรายรับ-รายจ่าย
3. อัตราการลดลงของหนีสินครัวเรือนในแต่ละปี เมือเทียบกับปี เป้ าหมาย
4. ร้อยละของครัวเรือนทีมีทอยู
ี ่อาศัยเป็ นของตนเอง
ตัวชีวัดครอบครัวเข้มแข็งด้านการพึงพาตนเองทางเศรษฐกิจระดับครอบครัว
1. ครอบครัวมีรายได้และทรัพย์สินเพียงพอสําหรับรายจ่ายทีจําเป็ นในการดํารงชีวติ
ครอบครัวตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
2. ครอบครัวมีเงินออมสามารถนํามาใช้จ่ายในยามฉุกเฉินหรือจําเป็ นได้
3. ครอบครัวปราศจากหนีสินหรือในกรณีทมีี หนีก็มคี วามสามารถในการปลดหนี
4. ครอบครัวมีทอยู
ี ่อาศัยทีมันคง โดยไม่ตอ้ งกังวลว่าจะมีปญั หาไร้ทอยู
ี ่
) มาตรฐานที ด้านการพึงพาตนเองทางสุขภาพ
มาตรฐานครอบครัวเข้มแข็งด้านการพึงพาตนเองทางสุขภาพ หมายถึง ครอบครัวสามารถส่งเสริม
และดูแลสุขภาพของสมาชิกได้
ตัวชีวัดครอบครัวเข้มแข็งด้านการพึงพาตนเองทางสุขภาพระดับประเทศ
1. สัดส่วนครัวเรือนทีสมาชิกมีสทิ ธิได้รบั หลักประกันสุขภาพ
ตัวชีวัดครอบครัวเข้มแข็งด้านการพึงพาตนเองทางสุขภาพระดับครอบครัว
. ครอบครัวดูแลการกินการอยู่อย่างถูกสุขลักษณะ
2. ครอบครัวทีสามารถดู แลรักษาสุขภาพของสมาชิกเบืองต้น เช่น มีตู/้ กล่องยา
สามัญประจําบ้าน

3. ครอบครัวทีมีการออกกําลังเป็ นประจํา อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน
4. ครอบครัวทีมีการป้ องกันอุบตั เิ หตุในบ้าน และในการเดินทาง
. สมาชิกครอบครัวได้รบั การตรวจสุขภาพ และสร้างภูมคิ มุ ้ กันด้วยวัคซีนตาม
กําหนด
) มาตรฐานที ด้านการพึงพาตนเองทางข้อมูลข่าวสารและโอกาสในการเรียนรู ้
มาตรฐานครอบครัวเข้มแข็งด้านการพึงพาตนเองทางข้อมูลข่าวสารและโอกาสในการเรียนรู ้
หมายถึง ครอบครัวสามารถเข้าถึงข ้อมูลข่าวสาร และมีโอกาสเรียนรูเ้ พือพัฒนาคุณภาพชีวติ ครอบครัวได้
ตัวชีวัดครอบครัวเข้มแข็งด้านการพึงพาตนเองทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและโอกาสในการเรียนรู ้
ระดับประเทศ
1. อัตราส่วนของครัวเรือนทีสมาชิกใช้เทคโนโลยีในการสือสาร เช่น คอมพิวเตอร์
โทรศัพท์
. สัดส่วนสือทีมีเนือหาสาระเอือต่อชีวิตครอบครัว
. จํานวนปี เฉลียของการศึกษาของประชากรทีมีอายุเกิน ปี
. สัดส่วนของครัวเรือนทีมีสมาชิกเข้ารับการฝึ กอบรม ฝึ กอาชีพ และ/หรือ
การศึกษาต่อเนือง
. ร้อยละของหลักสู ตรการศึกษาทุกระดับทีจัดการเรียนรูเ้ กียวกับทักษะชีวติ และ
ชีวติ ครอบครัวศึกษา
ตัวชีวัดครอบครัวเข้มแข็งด้านการพึงพาตนเองทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและโอกาสในการเรียนรู ้
ระดับครอบครัว
1. สมาชิกในครอบครัวได้รบั ความรู ้ และทักษะด้านชีวติ ครอบครัว อาชีพ การงาน
โดยการศึกษาต่อเนือง / ตามอัธยาศัย
2. ครอบครัวทีมีเด็กอายุตากว่
ํ า ปี ได้รบั การศึกษาอย่างเป็ นระบบ
. ครอบครัวได้รบั ข้อมูลข่าวสารจากสือ สิงพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และนํามาพูดคุย
อย่างสร้างสรรค์
4. สมาชิกในครอบครัวร่วมกันศึกษา และปฏิบตั เิ พือพัฒนาจิตใจและคุณธรรม
) มาตรฐานที ด้านทุนทางสังคม
มาตรฐานครอบครัวเข้มแข็งด้านทุนทางสังคม หมายถึง ครอบครัวมีความไว้วางใจ รูส้ กึ ปลอดภัย
และภาคภูมใิ จทีเป็ นส่วนหนึงของชุมชน/สังคม
ตัวชีวัดครอบครัวเข้มแข็งด้านทุนทางสังคมระดับประเทศ

1. ร้อยละของครัวเรือนทีมีสมาชิกในครอบครัวเป็ นสมาชิกกลุ่มทีช่วยเหลือเกือกูลกัน
ในชุมชน เช่น กลุ่มอาชีพ
2. อัตราการลดลงของคดีอาชญากรรมเปรียบเทียบกับปี เป้ าหมาย
3. ร้อยละของครัวเรือนทีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมเพือส่วนรวม / สาธารณประโยชน์
ในรอบปี ทผ่ี านมา
ตัวชีวัดครอบครัวเข้มแข็งด้านทุนทางสังคมระดับครอบครัว
. สมาชิกในครอบครัวมีความรูส้ ึกปลอดภัย และไว้วางใจต่อบุคคลในครอบครัว
. สมาชิกในครอบครัวมีความรูส้ ึกปลอดภัย และไว้วางใจต่อบุคคลในชุมชน
. เมือมีปญั หาสมาชิกในครอบครัวได้รบั ความช่วยเหลือจากภายในครอบครัว
เพือน คนรูจ้ กั หรือญาติ
. ครอบครัวมีผูเ้ ป็ นสมาชิกกลุ่มในชุมชน เช่น กลุ่มอาชีพ / มีส่วนร่วมให้
ความช่วยเหลือเพือนบ้าน/ ชุมชน
5. ครอบครัวสร้างคุณค่าความเป็ นอันหนึงอันเดียว โดยการทํากิจกรรมทางศาสนา/
ส่งเสริมคุณธรรม หรือสุนทรียภาพร่วมกัน
. เมือประสบปัญหายากลําบาก สมาชิกเชือมันว่าครอบครัวจะสนใจใยดี รับฟังและ
ช่วยเหลือ
) มาตรฐานที ด้านการปรับตัวได้ในภาวะยากลําบาก
มาตรฐานครอบครัวเข้มแข็งด้านการปรับตัวได้ในภาวะยากลําบาก หมายถึง ครอบครัวมีการ
ติดตามรูเ้ ท่าทันสถานการณ์ สามารถปรับตัวได้อย่างสร้างสรรค์ และฟื นตัวได้เมือเผชิญกับภาวะยากลําบาก
ตัวชีวัดครอบครัวเข้มแข็งด้านการปรับตัวได้ในภาวะยากลําบาก
ระดับประเทศ
1. สัดส่วนครอบครัวทีสามารถฟื นตัวได้เมือประสบปัญหาและเหตุภยั พิบตั ิ
2. ประเทศมีระบบเฝ้ าระวังและเตือนภัย เตรียมพร้อมรับมือกับอันตรายทีมีต่อ
ครอบครัว เช่น ภัยพิบตั ,ิ เศรษฐกิจตกตํา, โรคระบาด
. อัตราการเพิมขึนของจํานวนเงินต่อครัวเรือนของการทําประกันชีวติ ประกันภัย
ประกันอุบตั เิ หตุเปรียบเทียบกับปี เป้ าหมาย

ตัวชีวัดครอบครัวเข้มแข็งด้านการปรับตัวได้ในภาวะยากลําบาก
ระดับครอบครัว
1. ครอบครัวมีการติดตามสถานการณ์ และวางแผนเตรียมรับมือกับความ
เปลียนแปลงทีจะเกิดขึน
. ครอบครัวมีการทําประกันชีวติ ประกันภัย ประกันอุบตั เิ หตุ
3. ครอบครัวมีประสบการณ์แก้ไขปัญหา มีความสําเร็จปรับตัวได้
) มาตรฐานที ด้านการหลีกเลียงภาวะเสียง
มาตรฐานครอบครัวเข้มแข็งด้านการหลีกเลียงภาวะเสียง หมายถึง ครอบครัวสามารถป้ องกันและ
แก้ไขปัญหา ทําให้ไม่ตอ้ งเกิดปัญหา หรือตกอยู่ในภาวะเสียง
ตัวชีวัดครอบครัวเข้มแข็งด้านการหลีกเลียงภาวะเสียงระดับประเทศ
. อัตราการลดลงของครัวเรือนทีสมาชิกเล่นการพนันและ ติดสิงเสพติด ได้แก่ สุรา บุหรี สาร
เสพติด เป็ นต้นในแต่ละปี เทียบกับปี เป้ าหมาย
. ร้อยละของพืนทีทีมีบริการปรึกษาแนะแนวแก่ครอบครัวในระดับท้องถิน
. การลดลงของร้อยละของครัวเรือนทีมีพ่อ หรือแม่ทเลี
ี ยงลูกตามลําพัง
ตัวชีวัดครอบครัวเข้มแข็งด้านการหลีกเลียงภาวะเสียงระดับครอบครัว
1. คู่สมรสทีได้รบั การเตรียมความพร้อมชีวติ ครอบครัว/ การเป็ นพ่อแม่/
เตรียมสู่วยั ทอง
. ครอบครัวทีไม่มสี มาชิกหนีออกจากบ้าน ฆ่าตัวตาย
3. ครอบครัวทีสมาชิกไม่มสี มาชิกเสียชีวิต หรือพิการจากอุบตั เิ หตุ
4. สมาชิกในครอบครัวไม่เล่นการพนันและไม่ใช้สงเสพติ
ิ
ด ได้แก่ สุรา บุหรี
สารเสพติด เป็ นต้น
5. ครอบครัวสามารถจัดการกับความเสียงได้ เช่น ย้ายของก่อนนําท่วม
6. ครอบครัวทีสมาชิกไม่ใช้ความรุนแรงในการแก้ปญั หาความขัดแย้ง
. ครอบครัวดํารงชีวติ โดยไม่ประมาท รูจ้ กั เฝ้ าระวัง อุบตั ภิ ยั อุบตั ิเหตุ
สิงเสพติด ความรุนแรง การพนัน และพฤติกรรมเสียงทางเพศ

 ระบบเตือนภัย
 คุ้มครองผู้บริโภค

และการตอบสนองทันเหตุการณ์

. สัมพันธภาพ

. การปรับตัวได้
ในสังคมทีเปลียนแปลง
 IT รู ้ทนั และใช้ประโยชน์
 เฝ้ าระวังหลีกเลียงภัยอันตราย

และเตรี ยมพร้อมรับมือ
 ฟื นตัวได้เมื อประสบปั ญหา

ภัยพิบตั ิ

. ทุนทางสังคม

ครอบครัว
เข้ มแข็ง
ครอบครัว
เป็ นปึ กแผ่น
เพิมความมันคง

. พึงพาตนเอง

พืนฐาน

 เพือน/ ญาติ

ทีช่วยเหลือพึงพาได้
 กลุ่มในชุมชนทีเกือกูลกัน
 ปลอดภัยไว้ใจได้

ระดับตํากว่า พืนฐานปกติ
(มีความเสียงต่ างๆ)

. ปัจจัยเสียง / ตัวชีวัด

 สุ ขภาพ -ประกันสุ ขภาพ
 เศรษฐกิจ - ประกันสังคม

- หลักประกันในชีวิต
 เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
 บริ การทางสังคม

- ศึกษา  ชีวิตครอบครัว
ศึกษา
ทักษะชีวิต
- สุขภาพ
-สวัสดิการ
-กฎหมาย
-บริ การดูแลเด็กปฐมวัย
และผูส้ ูงอายุ

เครื อข่าย/ ประชาคม ช่วยกันเฝ้ าระวัง กํากับดูแล
 นโยบายสาธารณะพัฒนาครอบครัว
 กฎหมาย และการบังคับใช้

แผนผังครอบครัวเข้ มแข็ง

สื อ

สื อ

สรุปมาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง
มาตรฐานที ด้านสัมพันธภาพ : ครอบครัวทีสมาชิกมีความมุง่ มันในการสร้างและคงความเป็ นครอบครัว
ร่วมกัน มีความรัก ความผูกพันต่อกัน ซึงแสดงออกโดยการสือความหมาย ยกย่อง รับฟัง ทํากิจกรรม
ร่วมกัน เอาใจใส่ ดูแลทุกข์สุขกันและกัน อย่างสมําเสมอ
ตัวชีวัดระดับประเทศ
ตัวชีวัดระดับครอบครัว
1. ร้อยละของอัตราการจดทะเบียนสมรสต่อ 1,000 1. จํานวนคู่สมรสทีมีการบอกกล่าวการใช้ชีวติ คู่ ตาม
ครัวเรือน ในรอบปี เปรียบเทียบกับ ปี เป้ าหมายทีมี
ประเพณี ให้เป็ นทีรับทราบ และยอมรับในหมู่ญาติ
อัตราการจดทะเบียนสมรสสูงทีสุด
มิตร
2. ร้อยละของอัตราการจดทะเบียนหย่าต่อ 1,000 2. สมาชิกในครอบครัวมีการแสดงออกถึงความรัก
ครัวเรือน ในรอบปี เปรียบเทียบกับ ปี เป้ าหมายทีมี เคารพนับถือ และเอืออาทรซึงกันและกัน ทางกาย
อัตราการจดทะเบียนหย่าตําทีสุด
วาจา ใจ ( เช่น ไหว้ผูใ้ หญ่ ลูบหัวลูก กอด สัมผัส
3. ร้อยละของครัวเรือนทีมีความอบอุ่น มีการเอาใจ อย่างอ่อนโยน ถามทุกข์สุข)
ใส่ ดูแล ช่วยเหลือสนับสนุนซึงกันและกัน แสดง
. สมาชิกในครอบครัวมีโอกาสอยู่พร้อมหน้ากัน
ซึงความรัก และสัมพันธภาพทีดีต่อกัน (จปฐ.)
และทํากิจกรรมร่วมกันเป็ นประจําอย่างน้อย ครัง/
. อัตราการลดลงของครัวเรือนทีมีผูถ้ ูกทอดทิง/ หนี สัปดาห์
ออกจากบ ้าน/ ฆ่าตัวตายในแต่ละปี เมือเทียบกับปี . สมาชิกในครอบครัวมีส่วนร่วมในการ
เป้ าหมาย
ปรึกษาหารือ และตัดสินใจเรืองสําคัญต่างๆ ของ
ครอบครัว และลงมือทําร่วมกัน
5. ครอบครัวทีมีสมาชิกร่วมกันรับผิดชอบภาระการ
งานของครอบครัว
. สมาชิกในครอบครัวแก้ปญั หาข้อขัดแย้งด้วย
เหตุผล ไม่ใช้ความรุนแรง ด้านร่างกาย วาจา
จิตใจ และเพศต่อกัน และต่อตนเอง
. คู่สามีภรรยารักใคร่ปรองดองกัน
8. สมาชิกในครอบครัวได้รบั การยอมรับเป็ นส่วน
หนึงของครอบครัว
มาตรฐานที ด้านการพึงพาตนเองทางเศรษฐกิจ : ครอบครัวสามารถบริหารจัดการรายรับรายจ่าย ให้เกิด
ความมันคงในความเป็ นอยู่และอาชีพ
ตัวชีวัดระดับประเทศ
ตัวชีวัดระดับครอบครัว
. ร้อยละของครัวเรือนทีมีรายได้มากกว่ารายจ่ายอย่าง .ครอบครัวมีรายได้และทรัพย์สนิ เพียงพอสําหรับ
น้อย ร้อยละ 10 ต่อครัวเรือนทังหมด
รายจ่ายทีจําเป็ นในการดํารงชีวติ ครอบครัวตามหลัก
6. ร้อยละของครัวเรือนทีมีการทําบัญชีรายรับ-รายจ่าย เศรษฐกิจพอเพียง
7. อัตราการลดลงของหนีสินครัวเรือนในแต่ละปี เมือ
.ครอบครัวมีเงินออมสามารถนํามาใช้จ่ายในยาม

เทียบกับปี เป้ าหมาย
8.ร้อยละของครัวเรือนทีมีทอยู
ี ่อาศัยเป็ นของตนเอง

ฉุกเฉินหรือจําเป็ นได้
.ครอบครัวปราศจากหนีสินหรือในกรณีทมีี หนีก็มี
ความสามารถในการปลดหนี
.ครอบครัวมีทอยู
ี ่อาศัยทีมันคง โดยไม่ตอ้ งกังวล
ว่าจะมีปญั หาไร้ทอยู
ี ่
มาตรฐานที ด้านการพึงพาตนเองทางสุขภาพ : ครอบครัวสามารถส่งเสริม และดูแลสุขภาพของสมาชิกได้
ตัวชีวัดระดับประเทศ
ตัวชีวัดระดับครอบครัว
9.สัดส่วนครัวเรือนทีสมาชิกมีสทิ ธิได้รบั หลักประกัน 13.ครอบครัวดูแลการกินการอยู่อย่างถูกสุขลักษณะ
สุขภาพ
14.ครอบครัวทีสามารถดูแลรักษาสุขภาพของสมาชิก
เบืองต้น เช่น มีต/ู ้ กล่องยาสามัญประจําบ ้าน
15. ครอบครัวทีมีการออกกําลังกายเป็ นประจํา อย่าง
น้อยสัปดาห์ละ 3 วัน
16.ครอบครัวทีมีการป้ องกันอุบตั เิ หตุในบ ้าน และใน
การเดินทาง
.สมาชิกครอบครัวได้รบั การตรวจสุขภาพ และ
สร้างภูมคิ ุม้ กันด้วยวัคซีนตามกําหนด
มาตรฐานที
ด้านการพึงพาตนเองทางข้อมูลข่าวสารและโอกาสในการเรียนรู แ้ ละพัฒนา : ครอบครัว
สามารถเข ้าถึงข้อมูลข่าวสารและมีโอกาสเรียนรูเ้ พือพัฒนาคุณภาพชีวติ ครอบครัวได้
ตัวชีวัดระดับประเทศ
ตัวชีวัดระดับครอบครัว
10. อัตราส่วนของครัวเรือนทีสมาชิกใช้เทคโนโลยีใน 18. สมาชิกในครอบครัวได้รบั ความรู ้ และทักษะ
การสือสาร เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์
ด้านชีวติ ครอบครัว อาชีพ การงาน โดยการศึกษา
. สัดส่วนสือทีมีเนือหาสาระเอือต่อชีวติ ครอบครัว ต่อเนือง / ตามอัธยาศัย
. จํานวนปี เฉลียของการศึกษาของประชากรทีมีอายุ 19. ครอบครัวทีมีเด็กอายุตากว่
ํ า ปี ได้รบั
เกิน ปี
การศึกษาอย่างเป็ นระบบ
. สัดส่วนของครัวเรือนทีมีสมาชิกเข้ารับการ
.ครอบครัวได้รบั ข้อมูลข่าวสารจากสือ สิงพิมพ์
ฝึ กอบรม ฝึ กอาชีพ และหรือการศึกษาต่อเนือง
วิทยุ โทรทัศน์ และนํามาพูดคุยอย่างสร้างสรรค์
. ร้อยละของหลักสูตรการศึกษาทุกระดับทีจัดการ 21. สมาชิกในครอบครัวร่วมกันศึกษา และ
เรียนรูเ้ กียวกับทักษะชีวติ และชีวติ ครอบครัวศึกษา ปฏิบตั ิเพือพัฒนาจิตใจและคุณธรรม
มาตรฐานที ด้านทุนทางสังคม หมายถึง ครอบครัวมีความไว้วางใจ รูส้ กึ ปลอดภัย และภาคภูมใิ จทีเป็ น
ส่วนหนึงของชุมชน/สังคม
ตัวชีวัดระดับประเทศ
ตัวชีวัดระดับครอบครัว
15. ร้อยละของครัวเรือนทีมีสมาชิกในครอบครัวเป็ น . สมาชิกในครอบครัวมีความรูส้ กึ ปลอดภัย และ
สมาชิกกลุม่ ทีช่วยเหลือเกือกูลกัน ในชุมชน เช่น ไว้วางใจต่อบุคคลในครอบครัว

กลุม่ อาชีพ
.สมาชิกในครอบครัวมีความรู ส้ กึ ปลอดภัย และ
.อัตราการลดลงของคดีอาชญากรรมเปรียบเทียบ ไว้วางใจต่อบุคคลในชุมชน
กับปี เป้ าหมาย
. เมือมีปญั หาสมาชิกในครอบครัวได้รบั ความ
.ร้อยละของครัวเรือนทีสมาชิกเขา้ ร่วมกิจกรรมเพือ ช่วยเหลือจากภายในครอบครัว เพือน คนรูจ้ กั หรือ
ส่วนรวม/สาธารณประโยชน์ในรอบปี ทผ่ี านมา
ญาติ
. ครอบครัวมีผูเ้ ป็ นสมาชิกกลุม่ ในชุมชน เช่น
กลุม่ อาชีพ / มีส่วนร่วมให้ความช่วยเหลือเพือนบ้าน/
ชุมชน
26. ครอบครัวสร้างคุณค่าความเป็ นอันหนึงอันเดียว
โดยการทํากิจกรรมทางศาสนา/ ส่งเสริมคุณธรรม
หรือสุนทรียภาพร่วมกัน
. เมือประสบปัญหายากลําบาก สมาชิกเชือมันว่า
ครอบครัวจะสนใจใยดี รับฟังและ ช่วยเหลือ
มาตรฐานที ด้านการปรับตัวได้ในภาวะยากลําบาก หมายถึง ครอบครัวมีการติดตามรูเ้ ท่าทันสถานการณ์
สามารถปรับตัวได้อย่างสร้างสรรค์ และฟื นตัวได้เมือเผชิญกับภาวะยากลําบาก
ตัวชีวัดระดับประเทศ
ตัวชีวัดระดับครอบครัว
18. สัดส่วนครอบครัวทีสามารถฟื นตัวได้เมือ
. ครอบครัวมีการติดตามสถานการณ์ และวางแผน
ประสบปัญหาและเหตุภยั พิบตั ิ
เตรียมรับมือกับความเปลียนแปลงทีจะเกิดขึน
19.ประเทศมีระบบเฝ้ าระวังและเตือนภัย
. ครอบครัวมีการทําประกันชีวติ
ประกันภัย
เตรียมพร้อมรับมือกับอันตรายทีมีต่อครอบครัว เช่น ประกันอุบตั ิเหตุ
ภัยพิบตั ิ, เศรษฐกิจตกตํา, โรคระบาด
30. ครอบครัวมีประสบการณ์แก้ไขปัญหา
มี
. อัตราการเพิมขึนของจํานวนเงินต่อครัวเรือนของ ความสําเร็จปรับตัวได้
การทําประกันชีวติ ประกันภัย ประกันอุบตั เิ หตุ
เปรียบเทียบกับปี เป้ าหมาย
มาตรฐานที ด้านการหลีกเลียงภาวะเสียง : ครอบครัวสามารถป้ องกันและแก้ไขปัญหา ทําให้ไม่ตอ้ งเกิด
ปัญหา หรือตกอยู่ในภาวะเสียง
ตัวชีวัดระดับประเทศ
ตัวชีวัดระดับครอบครัว
. อัตราการลดลงของครัวเรือนทีสมาชิกเล่นการ
. คู่สมรสทีได้รบั การเตรียมความพร้อมชีวติ
พนันและ ติดสิงเสพติด ได้แก่ สุรา บุหรี สารเสพติด ครอบครัว/ การเป็ นพ่อแม่/ เตรียมสู่วยั ทอง
เป็ นต้น ในแต่ละปี เทียบกับปี เป้ าหมาย
. ครอบครัวทีไม่มสี มาชิกหนีออกจากบ้าน
. ร้อยละของพืนทีทีมีบริการปรึกษาแนะแนวแก่
ฆ่าตัวตาย
ครอบครัวในระดับท้องถิน
33. ครอบครัวทีสมาชิกไม่มสี มาชิกเสียชีวิต หรือ
. การลดลงของร้อยละของครัวเรือนทีมีพอ่ หรือ พิการจากอุบตั ิเหตุ

แม่ทเลี
ี ยงลูกตามลําพัง

34. สมาชิกในครอบครัวไม่เล่นการพนันและไม่ใช้สงิ
เสพติด ได้แก่ สุรา บุหรี สารเสพติด เป็ นต้น
35. ครอบครัวสามารถจัดการกับความเสียงได้ เช่น
ย้ายของก่อนนําท่วม
36. ครอบครัวทีสมาชิกไม่ใช้ความรุนแรงในการ
แก้ปญั หาความขัดแย้ง
. ครอบครัวดํารงชีวติ โดยไม่ประมาท รูจ้ กั เฝ้ า
ระวัง อุบตั ภิ ยั อุบตั ิเหตุ สิงเสพติด ความรุนแรง
การพนัน และพฤติกรรมเสียงทางเพศ

