คํานํา
คู่มือการปฏิบตั ิงานแก้ไขฟื นฟูผเู ้ สพ / ติดยาเสพติด, คู่มือการจัดโปรแกรมแก้ไขฟื นฟูผเู ้ สพ /
ติดยาเสพติด : โปรแกรมพืนฐาน และคู่มือการจัดโปรแกรมแก้ไขฟื นฟูผกู ้ ระทําผิด : โปรแกรมปั ญหา
เฉพาะด้าน ทัง 3 เล่มนี ได้จดั ทําขึนโดยใช้กรอบแนวคิดและข้อสรุ ปจากการสัมมนาผูป้ ฏิบตั ิงาน เพือ
ประเมินผลการฟื นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติด โดยโปรแกรมสํานักงานคุมประพฤติ รวมทังการประชุม
เชิ ง ปฏิ บ ัติ ก ารครั งก่ อ นมาเป็ นแนวทางในการจัด ทํา คู่ มื อ ซึ งดํา เนิ น การในการประชุ ม เชิ ง ปฏิ บ ัติ ก าร
เพือพัฒนาโปรแกรมการแก้ไขฟื นฟูผกู ้ ระทําผิดในชุมชน ซึ งจัดขึนระหว่างวันที 14 – 18 กุมภาพันธ์
2548 ณ โรงแรมรอยัลซิ ตี กรุ งเทพมหานคร โดยมีวตั ถุประสงค์เพือให้พนักงานคุมประพฤติใช้เป็ น
แนวทางในการแก้ไขฟื นฟูผเู ้ สพหรื อติดยาเสพติดในทุกภารกิจของกรมคุมประพฤติให้เป็ นมาตรฐานและ
ไปในแนวทางเดียวกัน
กรมคุมประพฤติหวังเป็ นอย่างยิงว่า สํานักงานต่างๆ จะสามารถนําแนวทางตามคู่มือนี
ไปใช้ในการปฏิ บตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล และมี ความเชื อมันว่าการดําเนิ นงาน
ตามคู่มือนี จะเป็ นส่ วนหนึงของระบบการรับประกันคุณภาพการดําเนิ นงานแก้ไขฟื นฟูผกู ้ ระทําผิด ท้ายนี
กรมคุมประพฤติขอขอบคุณคณะผูจ้ ดั ทํา รวมทังผูเ้ กียวข้องทุกท่านทีให้ความร่ วมมืออย่างดียงิ ทําให้คู่มือ
เล่มนีสําเร็ จลุล่วงไปด้วยดี หากมีขอ้ สังเกตหรื อข้อเสนอแนะประการใดโปรดแจ้งไปยังกลุ่ม แก้ไขฟื นฟู
ผูก้ ระทําผิด เพือประโยชน์ในการปรับปรุ งแก้ไขในโอกาสต่อไป จักเป็ นพระคุณยิง
• กลุ่มแก้ไขฟื นฟูผกู ้ ระทําผิด
• กลุ่ ม งานพัฒ นาระบบการแก้ ไ ขฟื นฟู
สมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติด
เมษายน 2548

สารบัญ
หน้า
• บทนํา
- วัตถุประสงค์
- เนือหาและการใช้คู่มือ
• การแก้ไขฟื นฟูผถู ้ ูกคุมความประพฤติคดียาเสพติดให้โทษตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 56
• การดําเนินการฟื นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติด ตามแผนแบบไม่ควบคุมตัว
โดยโปรแกรมสํานักงานคุมประพฤติ ( 6 เดือน )
• การฟื นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติดโปรแกรมปรับตัวกลับสู่สงั คม
ของสํานักงานคุมประพฤติ ( 2 เดือน )
ภาคผนวก ก
• แบบประเมินและแบบฟอร์มต่างๆ
- แบบประเมินด้านจิตใจ
- แบบสรุ ปการประเมินด้านจิตใจ (สําหรับพนักงานเจ้าหน้าที)
- แบบสอบถามความคิดเห็นทัวไป (บฟ 1-14/1)
- แบบประเมินทางกายและการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ
- แบบประเมินทางกายและการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ
- แบบประเมินภูมิหลังทางสังคม
- แบบสรุ ปผลการประเมินผูถ้ ูกคุมความประพฤติ (สําหรับพนักงานคุมประพฤติ)
( บฟ.1 – 16/1 )
- แบบสรุ ปผลการประเมินผูถ้ ูกคุมความประพฤติ
- แผนการแก้ไขฟื นฟูตามสภาพปัญหา / ความต้องการ
- แบบประเมินพฤติกรรมระหว่างการฟื นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติด
แบบไม่ควบคุมตัว
- คําชีแจงประกอบการใช้แบบประเมินพฤติกรรมระหว่างการฟื นฟูสมรรถภาพ
ผูต้ ิดยาเสพติดแบบไม่ควบคุมตัว
- แบบรายงานผลการฟื นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติด (เมือครบกําหนดระยะเวลา)
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หน้า
- แบบสํารวจความพึงพอใจของสมาชิกทีเข้ารับการบําบัดฟื นฟูฯ
- แบบรายงานการประเมินผลระหว่างการฟื นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติด
ภาคผนวก ข
• โปรแกรมการปฐมนิเทศและปัจฉิ มนิเทศ
- การปฐมนิเทศผูเ้ ข้ารับการฟื นฟูฯ และผูถ้ ูกคุมความประพฤติ
- แผนการจัดกิจกรรมที 1
- แผนการจัดกิจกรรมที 2
- แบบสํารวจความประสงค์ขอรับการสงเคราะห์ ( ส.ค.1 )
- แผนการจัดกิจกรรมที 3
- การปั จฉิมนิเทศผูถ้ ูกคุมความประพฤติ / ผูเ้ ข้ารับการฟื นฟูฯ
ภาคผนวก ค
- แนวทางการวิเคราะห์เพือคัดเลือกกิจกรรมให้เหมาะสม
สอดคล้องกับสภาพปั ญหา

(47)
(52)

(53)
(55)
(57)
(59)
(60)
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บทนํา
การแก้ไขฟื นฟูผูก้ ระทําผิดทีเสพหรื อติดยาเสพติด เป็ นภารกิ จทีสําคัญประการหนึ งของ
กรมคุมประพฤติ โดยผูก้ ระทําผิดที เข้าสู่ ระบบของกรมคุมประพฤติ มีทงผู
ั ถ้ ูกคุมความประพฤติตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 เด็กและเยาวชน ตลอดจนผูท้ ีได้รับการพักการลงโทษจากกรมราชทัณฑ์
รวมทังผูเ้ ข้ารับการฟื นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติดในระบบบังคับรักษา ในระยะเวลาทีผ่านมา การแก้ไข
ฟื นฟูผกู ้ ระทําผิดกลุ่มดังกล่าวมีการดําเนินการทีหลากหลาย แตกต่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิงการแก้ไขฟื นฟู
ผูเ้ สพหรื อติ ดยาเสพติ ดที ดําเนิ นการโดยสํานักงานคุ มประพฤติ กรมคุ มประพฤติจึงเห็ นสมควรจัดทํา
แนวทางการปฏิบตั ิงานแก้ไขฟื นฟูผเู ้ สพ / ติดยาเสพติดในความดูแลของกรมคุมประพฤติในทุกภารกิจขึน
เพือให้ใช้เป็ นแนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับสภาพปั ญหา ความต้องการและความจําเป็ นในการแก้ไข
ฟื นฟูผเู ้ สพ / ติดยาเสพติด
ในการจัดทําแนวทางการปฏิบตั ิงานแก้ไขฟื นฟูผเู ้ สพ / ติดยาเสพติดนี ใช้กรอบแนวคิดจาก
การประชุมเชิงปฏิบตั ิการและข้อสรุ ปจากการสัมมนาผูป้ ฏิบตั ิงาน มาจัดทําเป็ นคู่มือ เพือใช้เป็ นแนวทาง
ในการปฏิบตั ิงาน จํานวน 3 เล่ม ได้แก่
1. คู่มือการปฏิบตั ิงานแก้ไขฟื นฟูผเู ้ สพ / ติดยาเสพติด
2. คูม่ ือการจัดโปรแกรมการแก้ไขฟื นฟูผเู ้ สพ / ติดยาเสพติด : โปรแกรมพืนฐาน
3. คูม่ ือการจัดโปรแกรมแก้ไขฟื นฟูผกู ้ ระทําผิด : โปรแกรมปัญหาเฉพาะด้าน
เล่มที 1 คูม่ ือการปฏิบตั ิงานแก้ไขฟื นฟูผเู ้ สพ / ติดยาเสพติด : สําหรับพนักงานคุมประพฤติ
ใช้เป็ นแนวทางการปฏิบตั ิงานแก้ไขฟื นฟูผเู ้ สพ / ติดยาเสพติด ตังแต่การวิเคราะห์ วางแผน กําหนด
โปรแกรมการฟื นฟูฯ ตลอดจนการประเมินและติดตามดูแลช่วยเหลือ ภายในคู่มือประกอบด้วยขันตอน
และวิธีการดําเนิ นงานเกี ยวกับการแก้ไขฟื นฟูผูถ้ ูกคุมความประพฤติคดี ยาเสพติ ดให้โทษตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 56 , การดําเนินการฟื นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติด ตามแผนแบบไม่ควบคุมตัวโดย
ใช้โปรแกรมของสํานักงานคุมประพฤติ ( 6 เดือน ) และการฟื นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติดโปรแกรม
ปรับตัวกลับสู่ สังคมของสํานักงานคุมประพฤติ ( 2 เดือน ) รวมทังการปฐมนิ เทศและการปั จฉิ มนิ เทศ
ผูเ้ ข้ารับการฟื นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติด
เล่มที 2 คูม่ ือการจัดโปรแกรมแก้ไขฟื นฟูผเู ้ สพ / ติดยาเสพติด : โปรแกรมพืนฐาน ซึ งเป็ น
โปรแกรมพืนฐานสําหรับแก้ไขฟื นฟูผเู ้ สพ / ติดยาเสพติดทุกคน ประกอบด้วยแผนการจัดกิจกรรม 5 แผน
ก

เพือพัฒนาความตระหนักรู ้เกียวกับยาเสพติด , การเห็นคุณค่าตนเอง , การตังเป้ าหมายชีวิตและบทบาทของ
ครอบครัวในแต่ละแผนจะมีกิจกรรมย่อยๆ สําหรับพนักงานคุมประพฤติเลือกใช้ให้เหมาะกับผูเ้ สพ / ติดยา
เสพติดแต่ละราย
เล่มที 3 คูม่ ือการจัดโปรแกรมแก้ไขฟื นฟูผกู ้ ระทําผิด : โปรแกรมปั ญหาเฉพาะด้าน ซึ งเป็ น
โปรแกรมทีต้องจัดเพิมเติมนอกเหนื อจากโปรแกรมพืนฐาน โดยเลือกใช้ให้สอดคล้องกับสภาพปั ญหา
และความจําเป็ นในการแก้ไขฟื นฟูผเู ้ สพ / ติดยาเสพติด ภายในคู่มือประกอบด้วยแผนการจัดกิจกรรม 6
แผน เพือปรับเปลียนความคิด ความเชือ เจตคติ พฤติกรรม อารมณ์ของผูเ้ ข้ารับการฟื นฟู ตลอดจนการ
จัดการกับอารมณ์ ทักษะชีวิต ทักษะทางสังคมต่างๆ เพือฟื นฟูสัมพันธภาพและสามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ืนใน
สังคมได้อย่างปกติสุข
วิธีการใช้คู่มือ
1. โปรแกรมพืนฐานและโปรแกรมเฉพาะด้าน สามารถใช้กบั ผูเ้ สพ / ผูต้ ิดยาเสพติด ในทุก
กลุ่มภารกิจ โดยปรับใช้ตามความเหมาะสม
2. ในกรณี ที วิ เคราะห์ แล้วมี สภาพปั ญหา ความต้องการเช่ นเดี ยวกันสํานักงานคุ มประพฤติ
สามารถ
นําผูถ้ ูกคุมความประพฤติตามภารกิจเดิม และผูเ้ ข้ารับการฟื นฟูสมรรถภาพ ผูต้ ิดยาเสพติดในระบบบังคับ
มาเข้าร่ วมกิจกรรมแบบเดียวกันได้ โดยแยกเบิกจ่ายงบประมาณตามประเภทของผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรม
3. พนักงานคุมประพฤติควรศึกษาวัตถุประสงค์ สาระสําคัญ และขันตอนการจัดกิจกรรมให้
เป็ นทีเข้าใจเสี ยก่อน จึงเลือกกิจกรรมทีเหมาะสมกับสภาพปัญหาและความจําเป็ นเพือการแก้ไขฟื นฟูผตู ้ ิด
ยาเสพติด
4. หากมีขอ้ จํากัดในการทําแต่ละครัง สามารถปรับการทํากิจกรรมตามความเหมาะสมของกลุ่ม
เป้ าหมายได้
5. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เหมาะสําหรับเป็ นกิจกรรมนําเข้าสู่ บทเรี ยน ควรเลือกทําทุกครังของ
การดําเนินกิจกรรม
6. ในบางโอกาสอาจให้ผเู ้ ข้ารับการฟื นฟูหรื อผูถ้ ูกคุมความประพฤติทีมีศกั ยภาพ ทําหน้าทีเป็ น
ผูน้ าํ กลุ่ม เพือดําเนิ นกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์บา้ ง จะทําให้ผเู ้ ข้ารับการฟื นฟูหรื อผูถ้ ูกคุมความประพฤติ
เกิดความภูมิใจ และอยากทําสิ งต่างๆ ในชีวิตให้ประสบความสําเร็ จต่อไปได้
นอกจากนี กิจกรรมต่างๆ ตามโปรแกรมพืนฐานและโปรแกรมเฉพาะด้าน สามารถนําไป
ปรับใช้กบั ผูก้ ระทําผิดฐานความผิดอืนได้ตามความเหมาะสม หากมีขอ้ สงสัยหรื อต้องการรายละเอียด
เพิมเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ทีหัวหน้ากลุ่มแก้ไขฟื นฟูผกู ้ ระทําผิด โทร. 0 2411 1606 และหัวหน้า
กลุ่มงานพัฒนาระบบการฟื นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติด โทร. 0 2412 0074

ข

การแก้ ไขฟื นฟูผ้ ูถูกคุมความประพฤติคดียาเสพติดให้ โทษ
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56

แผนภูมิกระบวนการวิเคราะห์ /วางแผนและการแก้ ไขฟื นฟูผ้ ูถูกคุมความประพฤติ
คดียาเสพติดให้ โทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56
(1) นําข้อมูลทีได้จากการรวบรวม
มาวิเคราะห์และประเมินเพือจําแนก
ดําเนินการตามขันตอน
การวางแผนการคุมความ
ประพฤติในกระบวนการ
วิเคราะห์และวางแผน
ตามคู่มือการปฏิบตั ิงาน
ควบคุมและสอดส่ องฯ

ไม่

สุ ถานพยาบาล
สถานฟื นฟูสมรรถภาพ
ผูต้ ิดยาเสพติด

(2) พิจารณาว่าเป็ นผู้เสพ /
ติดยาเสพติดหรื อไม่

เป็ นผู้เสพ / ติด
(3) ส่ งต่อ
หรื อไม่

ส่ งต่ อ

ไม่
(6)ดําเนินการแก้ ไขฟื นฟู

(4) มีปัญหาเฉพาะด้าน
หรื อไม่

ตามโปรแกรม เฉพาะด้ าน

ไม่ มี
(5) ดําเนินการแก้ไขฟื นฟูตามโปรแกรมพืนฐาน
(7) ประเมินผล

(8) มีปัญหาต้อง
แก้ไขฟื นฟู อีกหรื อไม่

มี

ไม่
(9)ดําเนินการตามเงือนไขศาลและอืนๆ
1

การแก้ ไขฟื นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติคดียาเสพติดให้ โทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56
กระบวนการการแก้ไขฟื นฟูผถู ้ ูกคุมความประพฤติทีเป็ นผูเ้ สพ / ติดยาเสพติดให้โทษนัน
เริ มต้นจากการรวบรวมข้อมูล และประวัติภูมิหลังของผูถ้ ูกคุมประพฤติเช่นเดียวกัน จากนันจึงนําข้อมูล
ทีได้มาทําการวิเคราะห์และประเมิน เพือวางแผนการคุมประพฤติ และแก้ไขฟื นฟูผถู ้ ูกคุมความประพฤติ
โดยมีขนตอนการดํ
ั
าเนินการ ดังต่อไปนี
กิจกรรม
รายละเอียด / วิธีปฏิบตั ิ
1. นํ า ข้อ มู ล ที ได้ จ ากการ • พนักงานคุมประพฤตินาํ ข้อมูลที ได้จาก
รวบรวมมาวิเคราะห์และ
การรวบรวมมาวิเคราะห์และประเมินโดย
ประเมิ นโดยใช้ แ บบ
ใช้ แ บบจํา แนกเพื อกํา หนดระดั บ การ
จําแนก
ควบคุมและสอดส่ องและการจัดกิจกรรม
เพื อการแก้ไ ขฟื นฟู โ ดยการจัด กิ จ กรรม
เพื อการแก้ไ ขฟื นฟู ใ ห้พิ จ ารณาว่า เป็ นผู ้
เสพ/ ติดยาเสพติดหรื อไม่

เอกสารประกอบ
คู่มือการปฏิบตั ิงาน
ควบคุมและสอดส่ องและ
กิจกรรมชุมชน
หน้า 33 – 35

2. พิ จ ารณาว่ า เป็ นผู ้เ สพ/ • กรณี ผถู ้ ูกคุมความประพฤติเป็ นผูเ้ สพ /
ติดยาเสพติดหรื อไม่
ติดยาเสพติด ให้พนักงานคุมประพฤติ
ดํา เนิ นการตามขันตอนการวางแผนการ
ควบคุมความประพฤติโดยกําหนดระดับ
การควบคุมและสอดส่ อง และการจัด
กิจกรรมเพือการแก้ไขฟื นฟู (พิจารณา
1.ปั ญหา / ความต้องการตามเกณฑ์ใน
แบบจําแนก 2.ปั ญหาหรื อสาเหตุจะทํา
ให้กลับไปทําผิดซําอีก)
• กรณี ผถู ้ ูกคุมความประพฤติเกียวข้องกับยา
เสพติด
พนักงานคุมประพฤติตอ้ ง
ประเมิ น ผูถ้ ู ก คุ ม ความประพฤติ เ พิ มเติ ม
โดยใช้แบบประเมินทางกาย

ขันตอนการวิเคราะห์และ
การวางแผนตาม คู่มือ
การปฏิบตั ิงานควบคุม
และสอดส่ องและ
กิจกรรมชุมชน
หน้า 35 - 37

2

กิจกรรม

รายละเอียด / วิธีปฏิบตั ิ
และการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ แบบ
ประเมินด้านจิตใจและแบบประเมินภูมิ
หลังทางสังคม โดยมีรายละเอียด ดังนี
1) แบบประเมินด้ านจิตใจ เป็ นแบบประเมิน
ว่าผูถ้ ูกคุมความประพฤติมีคุณลักษณะของ
โครงสร้างทางจิตใจแสดงถึงระดับความ
เกียวข้องกับยาเสพติดในองค์ประกอบด้าน เจต
คติ แรงจูงใจ การมีจิตสํานึก ความรู ้สึกและ
บุคลิกภาพแบบเสี ยงต่อการกระทําผิด
ขันตอนดําเนินการ
1. พนักงานคุมประพฤติอธิบายให้ผถู ้ ูก
คุมความประพฤติเข้าใจว่าผูถ้ ูกคุมความ
ประพฤติตอ้ งตอบแบบสอบถามเกียวกับ
ความเห็นทัวไปจํานวน 20 ข้อ เพือเป็ น
ประโยชน์ในการทําความเข้าใจข้อมูลเกียวกับ
ตัวผูถ้ ูกคุมความประพฤติให้มากขึนและ ช่วย
ในการวางแผนช่วยเหลือผูถ้ ูกคุมความประพฤติ
ต่อไป
2. พนักงานคุมประพฤติจดั ให้ผถู ้ ูกคุม
ความประพฤติตอบแบบประเมินด้านจิตใจ ซึง
จัดทําไว้ในลักษณะ “แบบสอบถามความคิดเห็น
ทัวไป” หากผูถ้ ูกคุมความประพฤติไม่สามารถ
อ่านและเขียนเองได้สะดวก ให้พนักงานคุม
ประพฤติอ่านข้อความให้ผถู ้ กู คุมความประพฤติ
ฟัง แล้วเลือกตอบทีละข้อความจนครบ ทังนี
ให้พนักงานคุมประพฤติสงั เกตพฤติกรรมการ
ตอบแบบประเมินของผูถ้ ูกคุมความประพฤติไว้
ด้วย

เอกสารประกอบ

ลักษณะแบบประเมิน
ด้านจิตใจ
ภาคผนวกหน้า (1)

วิธีใช้ดูจากภาคผนวก
หน้า (2)

แบบประเมินด้านจิตใจ
หน้า (6)

3

กิจกรรม

รายละเอียด / วิธีปฏิบตั ิ
เอกสารประกอบ
3. ให้พนักงานคุมประพฤติตรวจให้
วิธีการตรวจให้คะแนน
คะแนนแบบประเมินด้านจิตใจตามหลักเกณฑ์ ภาคผนวกหน้า (3)
โดยตอบ “เห็นด้วย” ให้ 1 คะแนน ตอบ
“ไม่เห็นด้วย” ให้ 0 คะแนน แล้วรวม
คะแนนและบันทึกลงในช่วงท้ายแบบประเมิน
4. ให้พนักงานคุมประพฤติจดั เก็บแบบ
ประเมินด้านจิตใจทังฉบับสําหรับผูถ้ ูกคุมความ
ประพฤติและฉบับสําหรับพนักงานคุมประพฤติ
ทีดําเนินการเรี ยบร้อยแล้วเข้าไว้ในสํานวนของ
แบบประเมินทางกาย
ผูถ้ ูกคุมความประพฤติรายนัน
และการตรวจทาง
ห้องปฏิบตั ิการ
2) แบบประเมินทางกายและการตรวจทาง
ห้ องปฏิบตั ิการ เป็ นแบบประเมินองค์ประกอบ (บฟ.1-13)
ทางกายทีเกียวข้องกับยาเสพติด โดยแยกเป็ น ภาคผนวกหน้า (11)
4 หัวข้อดังนี 1. ประวัติความเจ็บป่ วย 2.
อาการแสดงออกทางกาย 3. อาการผิดปกติ
ทางจิต ความคิด อารมณ์ พฤติกรรม 4. การ
ตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ (ผลการตรวจหาสาร
เสพติดในปั สสาวะ)
ขันตอนการดําเนินการ
แบบประเมินทางกาย
1. พนักงานคุมประพฤติประเมินสุ ขภาพ และการตรวจทาง
ร่ างกายและจิตใจของผูถ้ ูกคุมความประพฤติโดย ห้องปฏิบตั ิการ
อาศัยข้อมูลพืนฐานจากแบบบันทึกถ้อยคําผูถ้ ูก ภาคผนวกหน้า (15)
คุมความประพฤติ (คป.11) ประกอบกับการ
สัมภาษณ์เพิมเติมโดยพิจารณารายละเอียดตาม
เกณฑ์ในหัวข้อประเมินตามแบบประเมินทาง
กายและการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ เฉพาะ
หัวข้อทีกําหนดตามแบบ
4

กิจกรรม

รายละเอียด / วิธีปฏิบตั ิ
เอกสารประกอบ
2. เมือได้รับแจ้งผลการตรวจหาสารเสพ
ติดในปั สสาวะของผูถ้ ูกคุมความประพฤติแล้ว
ให้พนักงานคุมประพฤตินาํ ผลการตรวจหาสาร
เสพติ ดดังกล่าวไปลงในแบบประเมิ นทางกาย
และทางห้องปฏิบตั ิการในช่อง 4.1 ตรวจ
เบืองต้น (Screening Test) โดยไม่
ต้ อ งตรวจยื น ยัน ผลการพบสารเสพติ ด ใน
ปั สสาวะของผูถ้ ูกคุมความประพฤติรายนัน
อนึ งหลักฐานการแจ้งผลการตรวจหาสาร
เสพติ ดในปั สสาวะของผูถ้ ูกคุมความประพฤติ
จัดเก็บไว้ในสํานวน
3.
พนักงานคุมประพฤติสรุ ปคะแนน
ป ร ะ เ มิ น ท า ง ก า ย แ ล ะ ก า ร ต ร ว จ ท า ง
ห้องปฏิบตั ิการของผูถ้ ูกคุมความประพฤติและ
บันทึกลงในช่องท้ายแบบประเมิน และจัดเก็บ ลักษณะแบบประเมินดู
แบบประเมินดังกล่าวเข้าไว้ในสํานวน
จากภาคผนวกหน้า (17)
3) แบบประเมินภูมิหลังทางสั งคม เป็ น
แบบ
เพื อประเมิ นว่ า ผู ้ ถู ก คุ มความประพฤติ มี
องค์ประกอบทางสังคมทีเกียวข้องกับยาเสพติด
ระดับใด โดยแยกเป็ น 13 หัวข้อ ได้แก่
ประวัติครอบครัว การศึกษา อาชีพ ฐานะ
การเงิน นิ สัยความประพฤติ เพือนหรื อบุคคล
ใกล้ชิด สุ ขภาพร่ างกาย ประวัติการกระทําผิด
พฤติกรรม การใช้ยาเสพติด ปั ญหาจากการใช้
ยาเสพติด พฤติการณ์รับจ้างซือหรื อจําหน่ายยา
เสพติด การบําบัดรักษาและสภาพแวดล้อม
5

กิจกรรม

รายละเอียด / วิธีปฏิบตั ิ
ขันตอนการดําเนินการ
1. พนักงานคุมประพฤติพิจารณาข้อมูล
ทีได้จากการสัมภาษณ์ และบันทึกประวัติของผู ้
ถูกคุมความประพฤติ รวมทังข้อมูลจากแหล่ง
อืน แต่หากเห็นว่าข้อมูลเกียวกับประวัติภูมิ
หลังทางสังคมและพฤติกรรมการกระทําผิดของ
ผูถ้ ู ก คุ มความประพฤติ ย งั ขาดความชัดเจนสม
บูรณครบถ้วน
ไม่เพียงพอทีจะสามารถ
วิเคราะห์และสรุ ปได้ว่าผูถ้ ูกคุมความประพฤติ
เป็ นผูเ้ สพหรื อผูต้ ิดยาเสพติดหรื อไม่ ปั ญหาที
แท้จริ งของผูถ้ ูกคุมความประพฤติรายนี คืออะไร
ตลอดจนไม่ ส ามารถเสนอแนวทางการแก้ไ ข
ฟื นฟู หรื อดําเนินการอย่างหนึงอย่างใดกับผูถ้ ูก
คุมความประพฤติได้ ให้พิจารณากําหนดทีจะ
แสวงหาข้อเท็จจริ งเพิมเติมจากพยานผูเ้ กียวข้อง
ผูถ้ ูกคุมความประพฤติรายใดรายหนึ งตามความ
เหมาะสม เช่น พยานใกล้ชิด พยานในชุมชน
2. หลังจากนันให้พนักงานคุมประพฤติ
พิจารณษชังนําหนักข้อมูลและพยานหลักฐาน
เพือสรุ ปข้อเท็จจริ งเกียวกับประวัติภูมิหลังของ
ผูถ้ ูกคุมประพฤติ โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์
ชังนําหนักพยานหลักฐาน

เอกสารประกอบ

รายละเอียดศึกษา
เพิมเติมจาก คู่มือการ
ปฏิบตั ิงานตรวจพิสูจน์ฯ
ขันตอนที 2 กิจกรรม
ที 6 การแสวงหา
ข้อเท็จจริ งทางสังคมจาก
ผูเ้ กียวข้อง หน้า 41 –
46

รายละเอียดศึกษา
เพิมเติมจาก คู่มือการ
ปฏิบตั ิงานตรวจพิสูจน์
ขันตอนที 2 กิจกรรมที
8 การประเมินภูมิหลัง
ทางสังคม หน้า 50 –
51
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รายละเอียด / วิธีปฏิบตั ิ

เอกสารประกอบ

แบบประเมินภูมิหลัง
3. เมือสรุ ปข้อเท็จจริ งเกียวกับประวัติภูมิ
หลังฯแล้วให้พนักงานคุมประพฤติประเมินภูมิ ทางสังคม บฟ 1-15ป
หลังทางสังคมของผูถ้ ูกคุมความประพฤติลงใน ภาคผนวกหน้า (33)
แบบประเมินภูมิหลังทางสังคมให้ครบทุกหัวข้อ
ตามเกณฑ์ทีกําหนด
4. พนักงานคุมประพฤติสรุ ปคะแนนภูมิ
หลั ง ทางสั ง คมของผู ้ถู ก คุ ม ความประพฤติ
พร้ อ มทังความคิ ด เห็ น เกี ยวกับ ผู ถ้ ู ก คุ ม ความ
ประพฤติ ล งในแบบประเมิ น แล้ว จัด เก็ บ แบบ
ประเมินดังกล่าวเข้าไว้ในสํานวน
การประมวลข้ อเท็จจริงทางกาย จิตใจและ
สั งคม มีวิธีปฏิบตั ิดงั นี

แบบสรุ ปผลการ
1. พนักงานคุมประพฤติจดั ทําแบบสรุ ปผล ประเมินผูถ้ ูกคุมความ
การประเมินผูถ้ ูกคุมความประพฤติ (บฟ.1-16/1) ประพฤติ (บฟ.1โดยกรอกข้อมูลเลขทะเบียน ชือ – สกุลของผู ้ 16/1)
ภาคผนวกหน้า (39)
ถูกคุมประพฤติและวันทีจัดทําสรุ ปผลการ
ประเมิน
รายละเอียดการใช้และ
2. พนักงานคุมประพฤตินาํ ผลการประเมิน
แบบสรุ ปผลการประเมิน
ทางกายและการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ การ
ผูถ้ ูกคุมความประพฤติ
ประเมินด้านจิตใจ (บฟ.1-14) และแบบประเมิน
บฟ.1-16/1
ภูมิหลังทางสังคม (บฟ.1-15) ทีดําเนินการเสร็ จ
ภาคผนวกหน้า (39)
แล้วแล้วลงบันทึกในแบบสรุ ปผลการประเมิน
ผูถ้ ูกคุมความประพฤติ (บฟ.1-16/1)

7

กิจกรรม

รายละเอียด / วิธีปฏิบตั ิ

เอกสารประกอบ

เพือสรุ ปภาพรวมผลจากการประเมินองค์ประกอบ
ทางกายทางจิตใจทางสังคม ของผูถ้ ูกคุมความ
ประพฤติพร้อมทังลงความเห็นว่าผูถ้ ูกคุมความ
ประพฤติมีความเกียวข้องกับยาเสพติดในฐานะ
ของผูเ้ สพหรื อผูต้ ิดยาเสพติดหรื อไม่ ระดับใด
รวมทังสรุ ปเพือส่ งผูถ้ ูกคุมความประพฤติเข้ารับ
การบําบัดรักษาอาการทางกาย / จิต หรื อเข้า
รับการฟื นฟูสมรรถภาพ
3. พิจารณาว่าต้องส่ งเข้า
รับการบําบัดรักษาหรื อไม่

การพิจารณาว่าต้องส่ งต่อเข้ารับการ
บําบัดรักษาหรื อไม่ มีแนวทางการพิจารณา
ดังนี
3.1 กรณี ทีพบว่ามีอาการทางจิต ต้อง
ส่ งเข้ารั บการบําบัดรั กษาในสถานพยาบาลที มี
การรักษาอาการทางจิตด้วย เช่น หน่วยงาน
ต่าง ๆของกรมสุ ขภาพจิต
3.2
กรณี ทีไม่มีอาการทางจิตให้
พิจารณาจากผลการประเมินความสัมพันธ์หรื อ
ความเกียวข้องกับยาเสพติดทีได้จากการทําแบบ
ประเมินทางกาย ทางจิตใจ และทางสังคม
โดยมีแนวทาง ดังนี
3.2.1
หากผลการประเมินว่ามี
ความสัมพันธ์ ในระดับสู งทัง 3 แบบ ควรส่ งผู ้
ถูกคุมความประพฤติเข้ารับการบําบัดรักษาหรื อ
ฟื นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติดแบบผูป้ ่ วยใน
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รายละเอียด / วิธีปฏิบตั ิ

เอกสารประกอบ

3.2.2 หากผลการประเมินจากแบบ
ประเมินทางกายและการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ
อยูใ่ นระดับตํา แต่ผลการประเมินด้านจิตใจและ
แบบประเมิ น ภู มิ ห ลัง ทางสั ง คมอยู่ใ นระดับ สู ง
ควรส่ ง ผู ้ ถู ก คุ มความประพฤติ เข้ า รั บ ก า ร
บําบัดรักษาหรื อฟื นฟูสมรรถภาพแบบผูป้ ่ วยนอก
อนึ ง แนวทางดังกล่าว เป็ นเพียง
แนวทางสําหรับพิจารณาขันต้นเท่านัน การทีจะ
ตัดสิ นใจว่าต้องเข้ารั บการบําบัดรักษาหรื อฟื นฟู
สมรรถภาพในสถานพยาบาลหรื อสถานฟื นฟูฯ
นัน หากไม่เป็ นไปตามแนวทางดังกล่าว แต่จาก
การสัมภาษณ์พดู คุยพบว่าผูถ้ ูกคุมความประพฤติมี
แนวโน้มทีจะต้องเข้ารับการบําบัด
ก็ควร
พิจารณาส่ งต่อด้วย
อย่างไรก็ตามหากหน่ วยงานในพืนที มี
ความพร้ อ มก็ ค วรพิ จ ารณาส่ ง ตัว ผูถ้ ู ก คุ ม ความ
ประพฤติเข้ารับการบําบัดรักษา
หรื อฟื นฟู
สมรรถภาพในสถานพยาบาล

กิจกรรม

รายละเอียด / วิธีปฏิบตั ิ

เอกสารประกอบ
9

4. พิจารณาว่ามีปัญหา
เฉพาะด้านหรื อไม่

ในกรณี ที ไม่ ส่ ง ต่ อ ให้พิ จ ารณาว่ า มี ปั ญ หา
เฉพาะด้านหรื อไม่
โดยพิจารณาจากข้อมูล
ต่อไปนี
4.1 ใช้ขอ้ มูลจากแบบบันทึกถ้อยคําผูถ้ ูกคุม
ความประพฤติ (คป.11) (หากมีการ
สื บเสาะฯให้พจิ ารณาข้อมูลจากการสื บเสาะด้วย)
4.2 ข้อมูลจากแบบประเมินทางด้านจิตใจ
แบบประเมินภูมิหลังทางสังคมโดยแยกพิจารณา
แต่ละองค์ประกอบของแบบประเมิน ดังนี
แบบประเมินด้านจิตใจ
1) แบบประเมินด้ านจิตใจ เป็ นแบบเพือ
ภาคผนวกหน้า (1)
ประเมินว่าผูถ้ ูกคุมความประพฤติมีคุณลักษณะ
ของโครงสร้างทางจิตใจแสดงถึงระดับความ
เกียวข้องกับยาเสพติดในองค์ประกอบ 5
องค์ประกอบ ดังนี
1. เจตคติ (Attiud :A) ต่อปั ญหายา
เสพติด ต่อปัญหาการเป็ นผูต้ อ้ งหา และ
ต่อปั ญหาในอนาคต ประกอบด้วยข้อ 1,
2, 5, 6 และ 12
2. แรงจูงใจ (Motivation : M)
ความตังใจในการแก้ไข ความตังใจทีจะ
ให้ความร่ วมมือ ประกอบด้วยข้อ 8,
10, 11, 12, 13, 14, 17 และ
18
3. การมีจิตสํานึก (Self-awareness :
S) ประกอบด้วยข้อ 7, 8, 10, 11,
14 และ 18
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รายละเอียด / วิธีปฏิบตั ิ
4. ความรู ้สึกผิด (Guilt : G) ต่อการ
ใช้ยาเสพติด
ประกอบด้วยข้อ 2, 15, 16 และ 20
5. บุคลิกภาพแบบเสี ยงต่อการกระทําผิด
(Psychopathic :P) ประกอบด้วย
ข้อ 2, 3, 4 5, 7, 9, 15, 16, 19
และ 20

เอกสารประกอบ

ให้ พ นั ก งานคุ ม ประพฤติ ต รวจให้ ค ะแนน
คําตอบแต่ละข้อคําถามในแบบประเมินด้านจิตใจ
ตามเกณฑ์ทีกําหนดแล้วนําค่าคะแนนทีได้ในแต่
ละข้อไปใส่ ไว้ในแบบสรุ ปการประเมินด้านจิตใจ
วิเคราะห์แต่ละองค์ประกอบ (บฟ.1 – 14/1)

•การตรวจให้คะแนน
ภาคผนวกหน้า (3)
•แบบประเมินด้านจิตใจ
วิเคราะห์แต่ละ
องค์ประกอบ ภาคผนวก
หน้า (8)

เกณฑ์ การพิจารณา : ระดับแนวโน้ มปัญหา
ให้ พิ จ ารณาคะแนนแต่ ล ะด้า นตามเกณฑ์ที
กํา หนดให้ใ นภาคผนวก โดยการพิ จ ารณาว่า มี
ปั ญ หาเฉพาะด้ า นหรื อไม่ นั นให้ พ นั ก งานคุ ม
ประพฤติ พิ จ ารณาเฉพาะด้า นที มี แ นวโน้ ม มี
ปั ญหาในระดับสู งเป็ นผูต้ อ้ งเข้ารับการแก้ไขฟื นฟู
ตามโปรแกรมด้านนัน ๆ เพิมเติม

•แบบประเมินด้านจิตใจ
วิเคราะห์แต่ละ
องค์ประกอบ : เกณฑ์
การแปลผลและเกณฑ์การ
พิจารณา
ดูภาคผนวกหน้า (9)
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2) แบบประเมินภูมิหลังทางสั งคม เป็ นแบบ •แบบประเมินภูมิหลังทาง
สังคม
ประเมินภูมิหลังทางสังคมต่างๆ ของผูถ้ ูกคุม
ความประพฤติ ว่าเกียวข้องกับยาเสพติดในระดับ ภาคผนวกหน้า (17)
ใด
โดยแยกเป็ น 13 หัวข้อ ดังนี
1. ประวัติครอบครัว
2. การศึกษา
3. อาชีพ

กิจกรรม

รายละเอียด / วิธีปฏิบตั ิ
4. ฐานะการเงิน
5. นิสยั และความประพฤติ
6. เพือนหรื อบุคคลใกล้ชิด
7. สุ ขภาพร่ างกาย
8. ประวัติการกระทําผิด
9. พฤติกรรมการใช้ยาเสพติด
10. ปัญหาจากการใช้ยาเสพติด
11. พฤติการณ์รับจ้างซือหรื อจําหน่ายยาเสพ
ติด
12. การบําบัดรักษา
13. สภาพแวดล้อม
ในการพิ จ ารณาว่ า มี ปั ญหาเฉพาะด้ า น
หรื อไม่ ให้พิจารณาคะแนนรายข้อแทนการ
พิ จ ารณาคะแนนในภาพรวมโดยกํา หนดระดับ
คะแนนดังนี

เอกสารประกอบ

•การให้คะแนนและ
เกณฑ์การประเมิน
ภาคผนวกหน้า (17 –
19)
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คะแนน 3 คะแนน หมายถึง แนวโน้มมี
ปั ญหาในหัวข้อนันระดับปานกลาง ให้พนักงาน
คุ ม ประพฤติ ส อบถามผูถ้ ูก คุ ม ความประพฤติ ว่า
รับรู ้ว่าหัวข้อนันเป็ นปั ญหาหรื อไม่ หากผูถ้ ูกคุม
ความประพฤติ ไ ม่ รั บ รู ้ ว่ า มี ปั ญหาก็ ไ ม่ ต ้ อ ง
ดําเนิ นการแก้ไขฟื นฟูตามโปรแกรมเฉพาะหัวข้อ
นันๆ เพิมเติม
คะแนน 4-5 คะแนน หมายถึง แนวโน้มมี
ปั ญหาในหัวข้อนันระดับสู ง ควรเข้ารับการแก้ไข
ฟื นฟูตามโปรแกรมเฉพาะหัวข้อนันๆ เพิมเติม

กิจกรรม

รายละเอียด / วิธีปฏิบตั ิ
4.3 หลังจากวิเคราะห์แล้วผูถ้ ูกคุมความ
ประพฤติ พ บว่า มี ปั ญ หาเฉพาะด้า นที ต้อ งได้รั บ
การแก้ ไ ขฟื นฟู โ ดยโปรแกรมเฉพาะด้ า นให้
พนักงานคุ มประพฤติ นําปั ญหาทีได้ไปใส่ ไว้ใน
เอกสารแผนการแก้ไขฟื นฟูตามสภาพปั ญหา /
ความต้องการ
ในแบบจําแนกผูถ้ ูกคุมความ
ประพฤติทีแก้ไขใหม่
4.4 นอกจากนีควรพิจารณาว่า 1. ผูถ้ ูกคุม
ความประพฤติขาดทักษะทางสังคมหรื อ
มี
ปั ญหาทางด้านอารมณ์หรื อไม่ เช่น ทักษะการ
แก้ปัญหา ทักษะการปฏิเสธ , ทักษะการคลาย
เครี ยด , ปั ญหาการจัดการอารมณ์ 2. ปั ญหา
อืน ๆ ทีเป็ นสาเหตุ / ปั จจัยผลักดันให้เกิดการ
โดยนํา
กระทําผิดหรื อทําให้กระทําผิดซําอีก

เอกสารประกอบ
•แผนการแก้ไขฟื นฟู
ตามสภาพปัญหา / ความ
ต้องการ
ภาคผนวกหน้า (40)
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ประเด็นปั ญหาไปใส่ ไว้ในเอกสารแผนการแก้ไข
ฟื นฟูฯในแบบจําแนกเช่นกัน
4.5 หากผูถ้ ูกคุมความประพฤติมีปัญหา
•คู่มือการจัดโปรแกรม
หรื อความต้องการทีต้องได้รับการสงเคราะห์ต่าง
แก้ไขฟื นฟูผตู ้ ิดยาเสพติด
ๆ (ทังการสงเคราะห์เบืองต้นและระดับพึงพา
: โปรแกรมพืนฐาน
ตนเองได้ เช่น ค่าอาหาร , ค่าพาหนะ , การ
จัดหางาน , การฝึ กอาชีพ เป็ นต้น) ก็ควรนําไป
ใส่ ไว้ในเอกสารแผนการแก้ไขฟื นฟูฯด้วย
ข้อสังเกต
1. ควรจัดลําดับความสําคัญและความ
เร่ งด่วนของปัญหาเพือประโยชน์ในการจัด
โปรแกรมการแก้ไขฟื นฟูต่อไป ทังนีปัญหา /
ความต้องการทีเร่ งด่วนก่อน ควรเป็ นเรื องที
เกียวข้องกับการ

กิจกรรม

รายละเอียด / วิธีปฏิบตั ิ

เอกสารประกอบ

ป้ องกันไม่ให้กลับไปกระทําผิดซําอีก และการ
ดํารงชีพอยูใ่ นสังคมโดยปกติสุขและการ
สงเคราะห์เบืองต้น
2. พนักงานคุมประพฤติจดั ให้ผถู ้ ูกคุมความ
ประพฤติทีเสพ / ติดยาเสพติดทุกคนเข้ารับการ
แก้ไขฟื นฟูตามโปรแกรมพืนฐานโดยเลือก
กิจกรรมจากคู่มือการจัดโปรแกรมแก้ไขผูต้ ิดยา
เสพติด : โปรแกรมพืนฐาน
3. กําหนดวิธีการแก้ไขฟื นฟูให้สอดคล้องกับ •คู่มือการจัดโปรแกรม
สภาพปั ญหาของผูถ้ ูกคุมความประพฤติ เช่นการ แก้ไขผูต้ ิดยาเสพติด :
ช่วยเหลือสงเคราะห์ การให้คาํ ปรึ กษารายบุคคล โปรแกรมเฉพาะด้าน
หรื อการเข้ า ร่ วมกิ จ กรรมโดยกิ จ กรรมที ใช้
พิ จ ารณาเลื อ กจากคู่ มื อ การจัด โปรแกรมแก้ไ ข
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ฟื นฟูผตู ้ ิดยาเสพติด : โปรแกรมเฉพาะด้าน
หมายเหตุ
•แจ้งแผนการแก้ไขฟื นฟูดงั กล่าวให้ผถู ้ ูก
คุมความประพฤติและครอบครัวทราบ และนัด
หมาย เข้าร่ วมกิจกรรมตามโปรแกรม
•พนักงานคุมประพฤติส่งแผนการแก้ไข
ฟื นฟูฯให้งานกิจกรรมชุมชนทราบเพือดําเนินการ
ในส่ วนทีเกียวข้อง
ั วน
•วิธีการแก้ไขฟื นฟูต่าง ๆ ทีกําหนดมีทงในส่
ทีพนักงานคุมประพฤติเจ้าของสํานวนดําเนินการ
เอง เช่นการให้คาํ ปรึ กษารายบุคคล และส่ วนที
ส่ งให้งานกิจกรรมชุมชนดําเนินการ

กิจกรรม
5. ดําเนินการฟื นฟูโดย
โปรแกรมพืนฐาน

รายละเอียด / วิธีปฏิบตั ิ

เอกสารประกอบ

จากการวิเคราะห์ปัญหาพืนฐานของผูเ้ สพ / ผูต้ ิด
ยาเสพติดพบว่ามีปัญหาร่ วมด้านขาดความตระหนักรู ้
เกียวกับยาเสพติด การเห็นคุณค่าตนเองตํา ,
ขาดเป้ าหมายชีวิต และมีปัญหาด้านสัมพันธภาพ
กับครอบครัว ซึงผูถ้ ูกคุมความประพฤติทีเสพ /
ติดยาเสพติดทุกคนต้องเข้ารับการแก้ไขฟื นฟูตาม
โปรแกรมพืนฐาน
โปรแกรมพืนฐาน ซึงประกอบด้วยแผนการจัด
กิจกรรม 5 แผนในแต่ละแผนจะมีกิจกรรมย่อยๆ
พนักงานคุมประพฤติอาจเลือกจัดเพียงกิจกรรมเดียว
ในแต่ละแผนหรื อมากกว่าตามความเหมาะสม แต่
แผนการจัดกิจกรรมที 4 จัดทุกกิจกรรม ทังนี
แผนการจัดกิจกรรมที 1 - 4 ต้องจัดให้ผถู ้ ูกคุม
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ความประพฤติเข้าร่ วมทุกคน ส่ วนแผนการจัด
กิจกรรมที 5 ให้พิจารณาตามความเหมาะสมกับ
สภาพปัญหา
อนึงการจัดกิจกรรมดังกล่าว 5.1 สามารถจัด
แบบกลุ่มใหญ่ กลุ่มเล็ก หรื อรายบุคคลก็ได้ขึนอยูก่ บั
สภาพการณ์ของสํานักงานฯ เช่นปริ มาณผูเ้ ข้ารับการ
ฟื นฟูฯสถานที งบประมาณ เป็ นต้น
6. ดําเนินการฟื นฟูโดย
โปรแกรมเฉพาะด้าน

กิจกรรม

6.1โปรแกรมเฉพาะด้าน เน้นการแก้ไขฟื นฟู
เพือปรับเปลียนความคิดความเชือเจตคติ
พฤติกรรม อารมณ์ ของผูเ้ ข้ารับการฟื นฟู
ตลอดจนการจัดการกับอารมณ์ , ทักษะชีวติ ,
ทักษะทางสังคมต่างๆ เพือฟื นฟูสมั พันธภาพและ
สามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ืนในสังคมได้อย่างปกติสุข
และไม่หวนกลับไปทําผิดซํา

รายละเอียด / วิธีปฏิบตั ิ

เอกสารประกอบ

โดยเป็ นโปรแกรมทีเพิมเติมขึน นอกเหนือจาก
โปรแกรมพืนฐาน
โปรแกรมเฉพาะด้านประกอบด้วยแผนการ
จัด
กิจกรรม 6 แผน ในแต่ละแผนจะมี
กิจกรรมย่อย ๆ ให้เลือกตามความเหมาะสมกับ
ประเภทปัญหา
การจัดกิจกรรมสามารถจัดแบบกลุ่มหรื อ
รายบุคคลก็ได้ หากปัญหาใดนอกเหนือจาก
ความสามารถของสํานักงานฯ หรื อพนักงานคุม
ประพฤติจะจัดการได้ ให้พจิ ารณาส่ งต่อหน่วยงาน
ทีมีบริ การนันๆ ในพืนทีหรื อใกล้เคียง
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6.2 ส่ วนปัญหาอืนๆ เช่นปัญหาด้านเศรษฐกิจ
การศึกษา สภาพแวดล้อม ทีอยูอ่ าศัย ให้พิจารณา
ให้ความช่วยเหลือ สงเคราะห์ตามสภาพปัญหา
7. ประเมินผล

กิจกรรม

ภายหลังจากทีพนักงานคุมประพฤติจดั ให้ผถู ้ ูก
คุมความประพฤติเข้ารับการฟื นฟูตามโปรแกรมที
กําหนดแล้ว พนักงานคุมประพฤติควรประเมินผล
การแก้ไขฟื นฟู โดยกําหนดเป็ น 2 ครัง ดังนี
ครังที 1 เมือคุมความประพฤติไปแล้ว 6
เดือน หรื อ ครึ งหนึงของระยะเวลาการคุมประพฤติ
ครังที 2 ระยะเวลาประมาณ 1 เดือน ก่อน
พ้นระยะเวลาการคุมประพฤติ

รายละเอียด / วิธีปฏิบตั ิ
การประเมินผลมีวตั ถุประสงค์ เพือให้ทราบว่า
ผูถ้ ูกคุมความประพฤติมีพฤติกรรมทีพึงประสงค์
เพียงใด โดยในแนบใบประเมินจะประกอบด้วยข้อ
คําถามทีแสดงถึงสิ งต่าง ๆ ต่อไปนี
1.1 ความสามารถในการควบคุมการเสพยาและ
สารเสพติด รวมทังแอลกอฮอล์ทุกชนิด
1.2 สัมพันธภาพระหว่างผูถ้ ูกคุมความ
ประพฤติกบั บุคคลในครอบครัวหรื อบุคคล
ใกล้ชิด
1.3 ความสามารถในการจัดการกับอารมณ์และ
ความเครี ยด
1.4 ความสามารถในการวางแผนและการดําเนิน

เอกสารประกอบ

• เกณฑ์การให้คะแนน
และการสรุ ปคะแนน
ภาคผนวกหน้า (42 –
44)
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ชีวิตประจําวันทีไม่เกียวข้องกับยาเสพติด
1.5 ความสมําเสมอในการประกอบอาชีพ /
การเรี ยน
การดําเนินการภายหลังการประเมินผล
หลังจากทีประเมินผลครังที 1 แล้ว ถ้าพบว่ามี
การประเมินอยูใ่ นระดับควรปรับปรุ ง (ได้คะแนน
ตํากว่า 8 คะแนน) ให้พนักงานคุมประพฤติ
พิจารณาแก้ไขต่อไป
8. พิจารณาว่ามีปัญหาที
ต้องได้รับการแก้ไขเพิมเติม
อีกหรื อไม่

หลังจากการแก้ไขฟื นฟูครบตามแผนแล้วควรมี
การประเมินเพือพิจารณาว่าผูถ้ ูกคุมความประพฤติ
มีปัญหาทีต้องแก้ไขเพิมเติมอีกหรื อไม่ จาก
กรณี พบว่าปัญหาเดิมยังไม่ได้รับการแก้ไข
ฟื นฟู ให้พนักงานคุมประพฤติคดั เลือกกิจกรรม
อืน ๆ ในแผนการจัดกิจกรรมเดิมนัน จัดให้กบั ผู ้
ถูกคุมความประพฤติโดยอาจเพิมจํานวนกิจกรรม
หรื อ

กิจกรรม

รายละเอียด / วิธีปฏิบตั ิ
ให้การปรึ กษารายบุคคลเพิมเติมก็ได้ หาก
พบว่าปัญหารุ นแรวเกินกําลังความสามารถของ
พนักงานคุมประพฤติกด็ าํ เนินการส่ งต่อหน่วยงาน
ทีให้บริ การแก้ไขฟื นฟูปัญหานัน ๆ ต่อไป
กรณี พบว่าเป็ นปัญหาใหม่ให้พนักงานคุม
ประพฤติคดั เลือกกิจกรรมจากแผนการจัด
กิจกรรมทีสอดคล้องกับสภาพปัญหานัน
นอกจากนีในกรณี ทีส่ งต่อหน่วยงานภายนอก
ดําเนินการแต่ยงั ไม่ได้รับการแก้ไขฟื นฟูให้

เอกสารประกอบ
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พิจารณาดําเนินการตามกิจกรรม (5) และกิจกรรม
(6)
9. การดําเนินการตาม
เงือนไขศาลและอืน ๆ

ให้ ป ฏิ บ ั ติ ต ามขั นตอนการดํ า เนิ นการตาม
เงื อนไขศาลและอื น ๆ ในคู่ มื อ การปฏิ บ ัติ ง าน
ควบคุมและสอดส่ องและกิจกรรมชุมชน

หมายเหตุ แนวทางในการดําเนินการแก้ไขฟื นฟูผเู ้ สพ / ติดยาเสพติด ตามมาตรา 56 นี สามารถ
นําไปปรับใช้กบั ผูก้ ระทําผิดกลุ่มเด็กและเยาวชน , กลุ่มพักโทษ / ลดโทษได้ ทังนีหาก
ผูเ้ สพ / ติดยาเสพติดกลุ่มนีเคยผ่านกิจกรรมตามโปรแกรมพืนฐานจากสถานฝึ กอบรม
หรื อเรื อนจํามาแล้ว ก็สามารถปรับลดกิจกรรมทีเคยผ่านมาได้ แต่กิจกรรมตามโปรแกรม
เฉพาะด้านให้พิจารณาจากแบบประเมินฯ ทีใช้ ว่ามีปัญหาใดทีต้องแก้ไขฟื นฟูหรื อไม่
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การดําเนินการฟื นฟูสมรรถภาพผู้ตดิ ยาเสพติด
ตามแผนแบบไม่ ควบคุมตัว
โดยโปรแกรมของสํ านักงานคุมประพฤติ (6 เดือน)

แผนภูมิการดําเนินการฟื นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
ตามแผนแบบไม่ ควบคุมตัวโดยโปรแกรมของสํ านักงานคุมประพฤติ
1.รับคดี/ชีแจงเงือนไขและการปฏิบตั ิ
ตามแผนฟื นฟูฯ
ใช่

2. ส่ งต่อหรื อไม่

ส่ งต่อ

ไม่ใช่
ใช่

3. ต้องการสงเคราะห์
หรื อไม่
ไม่

มี

4. มีปัญหาเฉพาะด้าน
หรื อไม่

สงเคราะห์ตามสภาพ
ปัญหาความต้องการ

6. ดําเนินการฟื นฟูฯโดย
โปรแกรมเฉพาะด้าน

ไม่มี
5. ดําเนินการฟื นฟู โดยโปรแกรมพืนฐาน
และประเมินผลครังที 1

7. ดําเนินการฟื นฟูฯโดยโปรแกรม
กลับสู่ สงั คม (Re-entry)

8. ประเมินผล (ครังที 2)

9. ผ่านเกณฑ์หรื อไม่

10.1 ขยายระยะเวลา /
ปรับแผน
ไม่ผา่ น

ผ่าน

10.2 ส่ งกระบวนการ
ยุติธรรม

11. พ้นการฟื นฟูฯและดําเนินการติดตาม
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การดําเนินการฟื นฟูสมรรถภาพผู้ตดิ ยาเสพติด ตามแผนแบบไม่ ควบคุมตัว
โดยโปรแกรมของสํ านักงานคุมประพฤติ (6 เดือน)
การฟื นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติดโดยโปรแกรมสํานักงานคุมประพฤติเป็ นขันตอนภายหลังจาก
พนักงานคุมประพฤติเจ้าของสํานวนรับตัวผูเ้ ข้ารับการฟื นฟูฯและหลักฐานต่างๆ จากธุ รการคดี แล้วและต้อง
ดําเนินการฟื นฟูฯ ตามแผนทีคณะอนุกรรมการฯพิจารณาโดยมีขนตอนดํ
ั
าเนินการฟื นฟูฯ ดังต่อไปนี
กิจกรรม
รายละเอียด / วิธีปฏิบัติ
1. ชีแจงเงือนไขและ 1. ศึกษารายละเอียดจากแฟ้ มบันทึกประวัติผเู ้ ข้ารับ
การปฏิบตั ิตามแผน
การฟื นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติดและคําวินิจฉัยของ
ฟื นฟูฯ
คณะอนุกรรมการแล้วชีแจงเงือนไขและแผนการฟื นฟู
สมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติดทีคณะอนุกรรมการ
กําหนดให้ผเู ้ ข้ารับการฟื นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติด
และครอบครัวหรื อผูป้ กครองทราบ พร้อมทังทําความ
เข้าใจร่ วมกันเกียวกับแนวการปฏิบตั ิตนของผูเ้ ข้ารับ
การฟื นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติดและครอบครัวหรื อ
ผูป้ กครอง ในระหว่างรับการฟื นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยา
เสพติด ตลอดจนการปฏิบตั ิตวั ตามเงือนไขอืนๆ เช่น
การทํางานบริ การสังคม การฝึ กอาชีพและอืนๆ ซึง
อาจจะทําแผนร่ วมกันว่าจะปฏิบตั ิตามเงือนไขได้ใน
ช่วงเวลาใด หากไม่สามารถ ชีแจงรายละเอียดได้ทนั
ให้นดั ปฐมนิเทศรวมต่อไป
2. ส่ งต่อหรื อไม่
2.1 พิจารณาจากคําวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการว่ามี
คําวินิจฉัยให้ฟืนฟูฯ แบบใด จะต้องมีการดําเนินการ
ส่ งต่อหน่วยงานพหุภาคีหรื อไม่ กรณี ทีคณะอนุกรรมการฯ
มีคาํ วินิจฉัยให้ฟืนฟูแบบไม่ควบคุมตัวโดยให้บาํ บัด
แบบผูป้ ่ วยใน หรื อผูป้ ่ วยนอกให้พนักงานคุมประพฤติ
ดําเนินการตามขันตอนการส่ งต่อตามทีระบุไว้ในคู่มือ
การปฏิบตั ิงานการฟื นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติด
หรื อระเบียบและวิธีการปฏิบตั ิของสํานักงานฯและ
หน่วยงานพหุภาคี

เอกสารประกอบ
- แฟ้ มบันทึกประวัติการฟื นฟู
สมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติด
- คําวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการ

- คู่มือการปฏิบตั ิงานฟื นฟู
สมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติด
(เอกสารกองพัฒนาการฟื นฟูฯ
หมายเลข 3/2546) (บ. 18-20)
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3. ต้องการ
สงเคราะห์หรื อไม่

รายละเอียด / วิธีปฏิบัติ
หากไม่มีคาํ วินิจฉัยให้ส่งต่อให้ดาํ เนินการเพือนําผูเ้ ข้า
รับการฟื นฟูเข้าสู่ โปรแกรมของสํานักงานคุมประพฤติ
ต่อไป
3. พิจารณาข้อมูลจากบันทึกการให้ถอ้ ยคําเบืองต้นของ
ผูเ้ ข้ารับการฟื นฟู และจากการสัมภาษณ์ของพนักงาน
คุมประพฤติ ว่าผูเ้ ข้ารับการฟื นฟูมีสภาพปั ญหาความ
ต้อ งการและความจํา เป็ นต้อ งได้รั บ การสงเคราะห์
ด้านใดบ้างเพือบรรเทาความเดื อดร้ อนเบื องต้นและ
เพือให้พึงพาตนเองได้ในระยะยาว
3.1 การให้การสงเคราะห์เบืองต้น เป็ นการสงเคราะห์
เพื อบรรเทาความเดื อ ดร้ อ นเป็ นรายครั ง หรื อ
ชัวคราว เช่นการสงเคราะห์ ค่าอาหาร , ค่าพาหนะ
เดินทาง ฯลฯ
3.2 การให้การสงเคราะห์ในระดับให้พึงพาตนเองได้
ในระยะยาว เป็ นการสงเคราะห์เพือให้ผเู ้ ข้ารับการ
ฟื นฟูสามารถพึงพาตนเองได้ และเกิดความมันคง
ในชีวิตซึ งจะต้องพิจารณาตามสภาพ ความจําเป็ น
ความต้ อ งการของผู ้เ ข้ า รั บ การฟื นฟู ความ
ประพฤติ ร ะหว่ า งการฟื นฟู แ ละแนวโน้ม ความ
เป็ นไปได้ดา้ นสภาพแวดล้อมทีเอืออํานวยต่อการ
ส ง เ ค ร า ะ ห์ แ ต่ ล ะ ป ร ะ เ ภ ท ข อ ง สํ า นั ก ง า น
ด้านงบประมาณทีได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ
และภาคเอกชน เช่ น การจัด หางาน การยืม ทุ น
ประกอบอาชีพ, การฝึ กอาชีพ ฯลฯ
ข้ อสั งเกต การให้การสงเคราะห์ต่างๆ สามารถดําเนินการ
ไปพร้อมๆ กับกิจกรรมการฟื นฟูตามโปรแกรมพืนฐาน
หรื อการสงเคราะห์ อาจเป็ นส่ วนหนึงของกิจกรรมการ
ฟื นฟูฯเฉพาะด้านตามข้อ 6 ก็ได้

เอกสารประกอบ

แบบ บฟ. 2-5

คําร้องขอรับการสงเคราะห์

- แผนปฏิบตั ิการประจําปี
- ทําเนียบหน่วยงานพหุภาคีดา้ น
การสงเคราะห์
- ข้อมูลตําแหน่งงานว่างจาก
สํานักงานจัดหางานจังหวัด หรื อ
หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
ต่างๆ ในจังหวัด
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4. มีปัญหาเฉพาะ
ด้านหรื อไม่

รายละเอียด / วิธีปฏิบัติ
เอกสารประกอบ
4. พิจารณามีปัญหาเฉพาะด้านหรื อไม่โดยพิจารณาจาก
ข้อมูลต่อไปนี
4.1 ข้อมูลจากบันทึกถ้อยคําผูเ้ ข้ารับการตรวจพิสูจน์
(บฟ. 1-4) และรายงานการตรวจพิสูจน์
4.2 จากแบบประเมินทางกายและการตรวจทาง
ห้องปฏิบตั ิการ แบบประเมินทางจิตใจและแบบประเมิน
ภูมิหลังทางสังคม (บฟ. 1-13, 1-14 และ 1-15) โดยแยก
พิจารณาแต่ละองค์ประกอบของแบบประเมิน ดังนี
1) แบบประเมินด้านจิตใจ มีลกั ษณะเป็ นแบบสอบถาม แบบประเมินด้านจิตใจ
ความคิดเห็นของผูเ้ ข้ารับการตรวจพิสูจน์เพือประเมินว่ามี ภาคผนวก หน้า (1)
คุณลักษณะของโครงสร้างทางจิตใจแสดงถึงระดับความ
เกียวข้องกับยาเสพติดในองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ
ดังนี
1. เจตคติ (Attitude :A) ต่อปัญหายาเสพติด ต่อปัญหา
การเป็ นผูต้ อ้ งหา และต่อปัญหาในอนาคต
ประกอบด้วยข้อ 1, 2, 5, 6 และ 12
2. แรงจูงใจ (Motivation : M) ความตังใจในการ
แก้ไข ความตังใจทีจะให้ความร่ วมมือ
ประกอบด้วยข้อ 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17 และ 18
3. การมีจิตสํานึก (Self-awareness : S) ประกอบด้วย
ข้อที 7, 8, 10, 11, 14 และ 18
4. ความรู ้สึกผิด (Guilt : G) ต่อการใช้ยาเสพติด
ประกอบด้วยข้อที 2, 15, 16 และ 20
5. บุคลิกภาพแบบเสี ยงต่อการกระทําผิด
(Psychopathic :P) ประกอบด้วยข้อที 2, 3, 4, 5, 7,
9, 15, 16, 19 และ 20
ให้ พ นั ก งานคุ ม ประพฤติ ต รวจให้ ค ะแนนคํา ตอบ
แต่ละข้อคําถามในแบบประเมินด้านจิตใจตามเกณฑ์
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รายละเอียด / วิธีปฏิบัติ
เอกสารประกอบ
ทีกําหนดแล้วนําค่าคะแนนทีได้ในแต่ละข้อไปใส่ ไว้ใน • การตรวจให้คะแนน
แบบสรุ ปการประเมิ น ด้ า นจิ ตใจวิ เ คราะห์ แ ต่ ล ะ ภาคผนวกหน้า (3)
องค์ประกอบ (บฟ.1 – 14/1)
• แบบประเมินด้านจิตใจ
วิเคราะห์แต่ละองค์ประกอบ
ภาคผนวกหน้า (8)
เกณฑ์ การพิจารณา ระดับแนวโน้ มปัญหา
ให้พิจารณาแต่ละด้านตามเกณฑ์ทีกําหนดให้ใน
ภาคผนวกโดยการพิจารณาว่ามีปัญหาเฉพาะด้านหรื อไม่
นัน ให้พนักงานคุมประพฤติพิจารณาเฉพาะด้านทีมี
แนวโน้มมีปัญหาในระดับสูงเป็ นผูท้ ีต้องรับการแก้ไข
ฟื นฟูตามโปรแกรมเฉพาะด้านนัน ๆ เพิมเติม
2) แบบประเมินภูมิหลังทางสังคม เป็ นแบบประเมิน
สํา หรั บ ให้ พ นัก งานคุ ม ประพฤติ ป ระเมิ น ภู มิ ห ลัง ทาง
สังคมต่างๆ ของผูเ้ ข้ารับการตรวจพิสูจน์ว่าเกี ยวข้องกับ
ยาเสพติดในระดับใด โดยแยกเป็ น 13 หัวข้อ ดังนี
1. ประวัติครอบครัว
2. การศึกษา
3. อาชีพ
4. ฐานะการเงิน
5. นิสยั และความประพฤติ
6. เพือนหรื อบุคคลใกล้ชิด
7. สุ ขภาพร่ างกาย
8. ประวัติการกระทําผิด
9. พฤติกรรมการใช้ยาเสพติด
10. ปัญหาจากการใช้ยาเสพติด
11. พฤติการณ์รับจ้างซือหรื อจําหน่ายยาเสพติด
12. การบําบัดรักษา
13. สภาพแวดล้อม

• การแปลผลและเกณฑ์การ
พิจารณาดูภาคผนวกหน้า (9)

• แบบประเมินภูมิหลังทาง
สังคม ฉบับแก้ไขใหม่
ภาคผนวกหน้า (17)
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เอกสารประกอบ

ในการพิจารณาว่ามีปัญหาเฉพาะด้านหรื อไม่ คือให้
พิจารณาคะแนนรายข้อแทนการพิจารณาคะแนนใน
ภาพรวม โดยกําหนดระดับคะแนน ดังนี
คะแนน 3 คะแนน หมายถึง แนวโน้มมีปัญหาใน
หั ว ข้อ นั นระดับ ปานกลาง ให้ พ นั ก งานคุ ม ประพฤติ
สอบถามผูถ้ ูกคุ มความประพฤติ ว่ารั บรู ้ ว่าหัวข้อนันเป็ น
ปั ญ หาหรื อ ไม่ หากผูถ้ ู ก คุ ม ความประพฤติ ไ ม่ รั บ รู ้ ว่า มี
ปั ญ หาก็ ไ ม่ ต ้อ งดํา เนิ น การแก้ไ ขฟื นฟู ต ามโปรแกรม
เฉพาะหัวข้อนันๆ เพิมเติม
คะแนน 4-5 คะแนน หมายถึง แนวโน้มมีปัญหาใน
หั ว ข้ อ นั นระดั บ สู ง ควรเข้ า รั บ การแก้ ไ ขฟื นฟู ต าม
โปรแกรมเฉพาะหัวข้อนันๆ เพิมเติม
4.3 หลังจากวิเคราะห์แล้วพบว่ามีปัญหาเฉพาะด้านที
ต้องได้รับการแก้ไขฟื นฟูโดยโปรแกรมเฉพาะด้านให้
พนักงานคุมประพฤตินาํ ปัญหาทีได้ไปใส่ ไว้ในเอกสาร
แผนการแก้ไขฟื นฟูตามสภาพปัญหา / ความต้องการ ใน
แบบจําแนกผูถ้ ูกคุมความประพฤติทีแก้ไขใหม่
4.4 นอกจากนีควรพิจารณาว่า
1. ผูเ้ ข้ารับการฟื นฟูขาดทักษะทางสังคมหรื อมี
ปั ญหาทางด้านอารมณ์หรื อไม่ เช่น ทักษะการแก้ปัญหา,
ทักษะการปฏิเสธ, ทักษะการคลายเครี ยด, ปั ญหาการ
จัดการอบรม
2. ปั ญหาอืน ๆ ทีเป็ นสาเหตุของการกระทําผิดซํา
อีก โดยนําประเด็นปัญหาไปใส่ ไว้ในเอกสารแผนการ
แก้ไขฟื นฟูฯในแบบจําแนกเช่นกัน
ข้ อสั งเกต
1. ควรจัดลําดับความสําคัญและความเร่ งด่วนของ
ปั ญหาด้วย เพือประโยชน์ในการจัดโปรแกรมเพือแก้ไข
ฟื นฟูฯต่อไป

• การให้คะแนนและเกณฑ์
การประเมิน
ภาคผนวกหน้า (17) – (19)

• แผนการแก้ไขฟื นฟูตาม
สภาพปัญหาความต้องการ
ภาคผนวกหน้า (40)
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เอกสารประกอบ

2. กําหนดวิธีการฟื นฟูฯ ให้สอดคล้องกับสภาพปั ญหา
ของผูเ้ ข้ารับการฟื นฟูฯ โดยพิจารณาเลือกกิจกรรมทีใช้
จากคู่มือการจัดโปรแกรมแก้ไขฟื นฟูผตู ้ ิดยาเสพติด :
โปรแกรมเฉพาะด้าน
3. ถ้าไม่มีปัญหาเฉพาะด้านให้พนักงานคุมประพฤติ
จัดให้ผเู ้ ข้ารับการฟื นฟูฯเข้ารับการแก้ไขฟื นฟูตาม
โปรแกรมพืนฐานโดยเลือกกิจกรรมจากคู่มือการจัด
โปรแกรมแก้ไขฟื นฟูผตู ้ ิดยาเสพติด : โปรแกรมพืนฐาน
4. แจ้งแผนการฟื นฟูตามข้อ 4.4 หรื อ 4.5 ให้ผเู ้ ข้ารับ
การฟื นฟูและครอบครัวทราบและนัดหมายเข้าร่ วม
กิจกรรมตามโปรแกรม

• คูม่ ือการจัดโปรแกรมการ
ฟื นฟูผตู ้ ิดยาเสพติด :
โปรแกรมเฉพาะด้าน
• คูม่ ือการจัดโปรแกรมการ
ฟื นฟูผตู ้ ิดยาเสพติด :
โปรแกรมพืนฐาน

4.6 ส่ งแผนการฟื นฟูฯให้พนักงานคุมประพฤติงาน
กิจกรรมชุมชนเพือดําเนินการในส่ วนทีเกียวข้อง
5. ดําเนินการฟื นฟู
จากการวิเคราะห์ปัญหาพืนฐานของผูเ้ สพ / ผูต้ ิดยาเสพติด
โดยโปรแกรมพืนฐาน พบว่ามีปัญหาร่ วมด้านขาดความตระหนักรู ้เกียวกับยาเสพติด
การเห็นคุณค่าตนเองตํา ขาดเป้ าหมายชีวิต และมีปัญหา
ด้านสัมพันธภาพกับครอบครัว ดังนันในกรณี ทีวิเคราะห์
แล้วพบว่าไม่มีปัญหาเฉพาะด้านก็ให้ดาํ เนินการฟื นฟูฯ
โดยให้เข้าโปรแกรมพืนฐานภายในระยะ 4 เดือนแรกของ
การฟื นฟูดงั นี
5.1 จัดให้เข้าร่ วมโปรแกรมพืนฐาน ซึงประกอบด้วย
• แผนการจัดกิจกรรมที 1- 5
แผนการจัดกิจกรรม 5 แผนในแต่ละแผนจะมีกิจกรรมย่อยๆ ตามโปรแกรมพืนฐาน
ให้เลือกตามความเหมาะสม พนักงานคุมประพฤติอาจเลือก
จัดเพียงกิจกรรมเดียวในแต่ละแผนหรื อมากกว่าตามความ
เหมาะสม แต่แผนการจัดกิจกรรมที 4 จัดทุกกิจกรรม ทังนี
ควรจัดให้ครบทังห้าแผนการจัดกิจกรรม
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5.2 การจัดกิจกรรมตาม 5.1 สามารถจัดแบบกลุ่มใหญ่
กลุ่มเล็ก หรื อรายบุคคลก็ได้ขึนอยูก่ บั สภาพการณ์ของ
สํานักงานฯ เช่นปริ มาณผูเ้ ข้ารับการฟื นฟูฯสถานที
งบประมาณ เป็ นต้น ทังนีสามารถจัดร่ วมกับกลุ่มผูถ้ ูกคุม
ความประพฤติตาม ม. 56 หรื อพักการลงโทษ / ลดวัน
ต้องโทษได้ตามความเหมาะสม
5.3 ในส่ วนของการรายงานตัวเก็บปั สสาวะและการ
สอดส่ องให้ดาํ เนินการ ดังนี
กลุ่มตํา
- ให้นดั รายงานตัวและเก็บปัสสาวะตรวจหาสารเสพติด
ทุก 1 เดือน
- ให้ออกสอดส่ องอย่างน้อย 2 ครัง เว้นแต่เห็นว่ามีการ
จัดส่ งคดีให้อาสาสมัครคุมประพฤติช่วยสอดส่ องดูแลแทน
และพฤติกรรมเปลียนแปลงในทางทีดีขึนอาจปรับลดหรื อ
งดการออกสอดส่ องได้ตามสมควร
กลุ่มปานกลางและสู ง
- ให้ปรับการรายงานตัวและเก็บปัสสาวะตรวจหาสาร
เสพติดให้ถีขึนจากกลุ่มตํา ตามความเหมาะสมและ
พฤติกรรมทีเปลียนแปลงไปของผูเ้ ข้ารับการฟื นฟูฯหากเห็น
ว่ามีการเปลียนแปลงเป็ นกลุ่มตําก็ให้นาํ วิธีการของกลุ่มตํา
มาใช้
- การออกสอดส่ องควรปรับการสอดส่ องอย่างน้อย 4
ครัง คือทุก 1 เดือน แต่หากเห็นว่าส่ งคดีให้อาสาสมัครคุม
ประพฤติ สอดส่ องแทนและพฤติ กรรมเปลี ยนแปลงไป
ในทางทีดี อาจปรับการสอดส่ องให้นอ้ ยกว่า 4 ครังได้ ทังนี
หากเห็ นว่าพฤติกรรมเปลียนแปลงในทางไม่ดีขึนการออก
สอดส่ องให้ถีขึนตามความเหมาะสม
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5.4 เมือดําเนินการฟื นฟูฯครบ 90 วัน หรื อไม่นอ้ ยกว่า
2 ใน 3 ของระยะเวลาทีคณะอนุกรรมการกําหนดให้
ดําเนิ นการประเมิ นผลการฟื นฟู โดยใช้แบบรายงานการ
ประเมินผลระหว่างการฟื นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติด ซึ ง
หากมีการขยายระยะเวลาการฟื นฟูจะต้องประเมินครังต่อไป
ทุกๆ 60 วัน
หลังจากวิเคราะห์ขอ้ มูลแล้วและพบว่าผูร้ ั บการฟื นฟูฯ
มี ปั ญ หาเฉพาะด้า นที จํา เป็ นต้อ งได้รั บ การฟื นฟู ฯ โดย
โปรแกรมเฉพาะด้านให้พนักงานคุ มประพฤติดาํ เนิ นการ
แยกประเภทปั ญหาจัดลําดับความสําคัญเร่ งด่วนและจัดทํา
แผนให้ เ ข้ า รั บ การฟื นฟู ฯ ทั งโปรแกรมพื นฐานและ
โปรแกรมเฉพาะด้าน ดังนี

• แบบประเมินผลระหว่าง
การฟื นฟูฯ (บฟ.8-4)
ภาคผนวกหน้า (47)

• แบบบันทึกการเข้าร่ วม
กิจกรรม
• โปรแกรมพืนฐานและ
โปรแกรมเฉพาะด้าน

6.1 การจัดโปรแกรมเฉพาะด้าน เน้นการแก้ไขฟื นฟูเพือ
ปรับเปลียนความคิดความเชือเจตคติ พฤติกรรม อารมณ์
ของผูเ้ ข้ารับการฟื นฟู ตลอดจนทักษะชีวิต ทักษะทางสังคม
ต่างๆ เพือฟื นฟูสมั พันธภาพและสามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ืนใน
สังคมได้อย่างปกติสุข โดยเป็ นโปรแกรมทีเพิมเติมขึน
นอกเหนือจากโปรแกรมพืนฐาน
6.2 โปรแกรมเฉพาะด้านประกอบด้วยแผนการจัด
กิจกรรม 6 แผน ในแต่ละแผนจะมีกิจกรรมย่อย ๆ ให้เลือก
ตามความเหมาะสมกับประเภทปัญหา
การจัดกิจกรรมสามารถจัดแบบกลุ่มหรื อรายบุคคลก็
ได้ หากปัญหาใดนอกเหนือจากความสามารถของสํานักงาน
ฯ หรื อพนักงานคุมประพฤติจะจัดการได้ ให้พิจารณาส่ งต่อ
หน่วยงานทีมีบริ การนันๆ ในพืนทีหรื อใกล้เคียง
6.3 ส่ วนปั ญหาอืนๆ เช่นปัญหาด้านเศรษฐกิจการศึกษา
สภาพแวดล้อม ทีอยูอ่ าศัย ให้พิจารณาให้ความช่วยเหลือ
สงเคราะห์ตามสภาพปัญหา
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6.4
ดําเนิ นการฟื นฟูโดยโปรแกรมเฉพาะด้านตาม
แผนการฟื นฟูทีกําหนดในระยะ 4 เดือน แรกของการฟื นฟูฯ
โดยปรั บ ให้ เ หมาะสมกั บ ปฏิ ทิ น การจั ด กิ จ กรรมของ
สํ า นั ก งานฯ การนั ด รายงานตัว การเก็ บ ปั ส สาวะ และ
กิจกรรมอืนๆ ทังกรณี จดั นอกสถานทีและจัดในสํานักงานฯ
ตามแนวทาง วิธีปฏิบตั ิและการบริ หาร จัดการของแต่ละ
สํานักงานแล้วประเมินผลการจัดกิจกรรมเป็ นรายครัง
6.5
ดําเนิ นการฟื นฟูโดยโปรแกรมเฉพาะด้านตาม
แผนการฟื นฟูฯทีกําหนด ดังนี

เอกสารประกอบ
•บันทึกการเข้าร่ วมกิจกรรม
•ใบงานโปรแกรมเฉพาะด้าน
•แบบประเมินผลและการ
สังเกตรายกิจกรรม
ภาคผนวกหน้า (45)

•บันทึกการเข้าร่ วมกิจกรรม
• ใบงานโปรแกรมเฉพาะ
ด้าน
6.5.1 ในระยะ 4 เดือนแรกดําเนิ นการฟื นฟูตาม •แบบประเมินผลและการ
โปรแกรมเฉพาะด้านหรื อโปรแกรมพืนฐานไปพร้ อมกัน สังเกตรายกิจกรรมตาม ข้อ 5
กรณี ที กิ จ กรรมตามโปรแกรมเฉพาะด้ า นครอบคลุ ม
โปรแกรมพืนฐานแล้วไม่ตอ้ งจัดให้เข้าโปรแกรมพืนฐานอีก
โดยในการนัดรายงานตัวการเก็บปั สสาวะตรวจหาสาร
เสพติด การออกสอดส่ อง ตลอดจนการส่ งคดี อาสาสมัคร
คุมประพฤติให้ดาํ เนินการเช่นเดียวกับโปรแกรมพืนฐาน
6.5.2 เมือครบกําหนด 90 วัน ของการฟื นฟูหรื อ •แบบประเมินผลพฤติกรรม
ระยะเวลา 2
ใน 3
ของระยะเวลาการฟื นฟูฯที ระหว่างการฟื นฟู (บฟ.8-4)
คณะอนุ ก รรมการกํ า หนดให้ ด ํา เนิ น การประเมิ น ผล ภาคผนวกหน้า (46)
พฤติกรรมระหว่างการฟื นฟูฯ และหากปรากฏว่ามีการขยาย
ระยะเวลาการฟื นฟูฯ ก็ให้ประเมินผลพฤติกรรมระหว่างการ
ฟื นฟูฯ อีกทุก 60 วัน ตามระเบียบ
ข้ อสั งเกต ในการรับรายงานตัวและการจัดให้การเข้า
ร่ วมกิจกรรมการฟื นฟูฯ ตามโปรแกรมฯ ให้พิจารณาจัดได้
ทังภายในและภายนอกสถานที ตามลักษณะการบริ หาร
จัดการของแต่ ละสํานักงานและอาจปรั บเป็ นวิธีการกลุ่ ม
หรื อรายบุ คคลโดยให้ เ ลื อ กใช้กิ จกรรมที เหมาะสมกับ
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ส่ วนพนักงานคุมประพฤติผรู ้ ับผิดชอบอาจเป็ นพนักงานคุม
ประพฤติ เ จ้า ของสํ า นวนหรื อพนั ก งานคุ ม ประพฤติ ที
รับผิดชอบการจัดกิจกรรมแก้ไขฟื นฟูหรื อตามลักษณะการ
มอบหมายของแต่ละสํานักงานฯ
7. ขันเตรี ยมการ
ก่อนกลับสู่สงั คม 2
เดือน (Re-entry)

ในระยะ 2 เดือนหลังของการฟื นฟูฯ จะเป็ นการเตรี ยมความ
พร้อมของผูร้ ับการฟื นฟูฯ ซึงผ่านการฟื นฟูในโปรแกรม
พืนฐาน หรื อโปรแกรมเฉพาะด้านในระยะ 4 เดือนแรกของ
การฟื นฟูแล้วจําเป็ นต้องมีการเตรี ยมความพร้อมก่อนกลับสู่
สังคมและพ้นจากการฟื นฟูฯ โดยมีขนตอนการดํ
ั
าเนินการ
ดังนี
7.1 จัดให้เข้าร่ วมกิจกรรมการฟื นฟูฯ ตามแผนฯ โดย
ให้นาํ กิจกรรมการฟื นฟูฯในโปรแกรมกลับสู่สงั คม 2 เดือน
ของสํานักงานคุมประพฤติในระบบส่ งต่อหน่วยงานพหุภาคี
มาปรับใช้ตามความเหมาะสมกับสภาพปัญหา ความต้อง
และความจําเป็ นของผูร้ ับการฟื นฟูฯ ส่วนการกําหนดนัด
รายงานตัว การตรวจปั สสาวะและการออกสอดส่ อง ให้
พิจารณา ดังนี
กลุ่มตํา
การนัดรายงานตัวและเก็บปัสสาวะส่ งตรวจสารเสพติด
ทุก 1 เดือน หรื อปรับตามพฤติกรรมทีเปลียนแปลงไปของ
ผูร้ ับการฟื นฟูฯ
- การออกสอดส่ อง อย่างน้อย 1 ครัง หรื อหากส่ งคดีให้
อาสาสมัครคุมประพฤติสอดส่ องแทนอาจงดการสอดส่ องได้
ทังนีขึนอยูก่ บั แนวทางการบริ หารจัดการตามนโยบายและ
วิธีปฏิบตั ิของแต่ละสํานักงานฯ ซึงเป็ นไปตามปริ มาณคดี
และข้อจํากัดด้านอืนๆ

•โปรแกรมกลับสู่สงั คม 2
เดือน

•แบบบันทึกการรายงานตัว•ใบนําส่ งปัสสาวะ

•แบบบันทึกการออก
สอดส่ อง
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กลุ่มปานกลางและสู ง
- การนัดรายงานตัว และเก็บปัสสาวะให้ปรับความถีขึน
จากกลุ่มตําโดยพิจารณาจาก สภาพปัญหา ความต้องการ
และความจําเป็ น ตลอดจนพฤติกรรมทีเปลียนแปลงไปของ
ผูร้ ับการฟื นฟูฯว่าเป็ นไปในทางทีดีขึนหรื อเลวลง ทังนีเพือ
จะได้ช่วยประคับประคองและแก้ไขปัญหาทีเกิดขึนได้ใน
ระดับทีเหมาะสม และทันต่อเหตุการณ์
7.2 เมือใกล้ครบกําหนดระยะการฟื นฟูฯ 6 เดือน หรื อ
ระยะเวลาทีขยายแล้วให้จดั เข้าโปรแกรมการปัจฉิมนิเทศ
โดยอาจพิจารณาจัดแบบกลุ่มหรื อรายบุคคลตามความ
เหมาะสมกับปริ มาณคดีและสอดคล้องกับการบริ หารจัดการ
ของแต่ละสํานักงานกรณี ปัจฉิมนิเทศรายบุคคลให้นาํ
กิจกรรมแบบกลุ่มมาปรับใช้ตามความเหมาะสมกับผูร้ ับการ
ฟื นฟูฯ

เอกสารประกอบ

• ปฏิทินการจัดกิจกรรม
ปัจฉิมนิเทศของสํานักงานฯ
•โปรแกรมการปัจฉิมนิเทศ
(ภาคผนวก ข.)

เมือดําเนินการฟื นฟูฯ ครบ 6 เดือน หรื อระยะเวลาทีขยาย •แบบ บฟ. 8-3 และ8-4
แล้วให้ทาํ การประเมินผลการฟื นฟูตามระเบียบ โดยใช้แบบ ภาคผนวกหน้า (41) (46)
ประเมิน (บฟ.8-4) และแบบรายงานผลการฟื นฟูสมรรถภาพ
ผูต้ ิดยาเสพติด (เมือครบกําหนดระยะเวลา บฟ. 8-3)
การประเมินผลนีให้ทาํ ในรู ปของคณะกรรมการ ซึงต้อง
มีคณะกรรมการประเมินลงชือย่างน้อย 3 คน คณะกรรมการ
ประกอบด้วยพนักงานคุมประพฤติเจ้าของคดี และพนักงาน
คุมประพฤติทีมีส่วนเกียวข้องในการดูแล พนักงานคุม
ประพฤติอาวุโส ตลอดจนอาสาสมัครคุมประพฤติทีดูแล
สอดส่ อง ผูเ้ ข้ารับการฟื นฟูฯ ในการประเมินนีข้อมูลสําหรับ
ประเมิน พนักงานคุมประพฤติตอ้ งได้ขอ้ มูลจากการ
สอดส่ อง หรื อการไปสอดส่ องของอาสาสมัครคุมประพฤติ
หรื อได้ขอ้ มูลจากครอบครัวด้วยไม่ควรประเมินใครโดยใช้
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ข้อมูลจากผูถ้ ูกคุมความประพฤติฝ่ายเดียวเพราะอาจมีผลต่อ
ตัวชีวัด เรื องการไม่กลับไปเสพซําหลังผ่านการฟื นฟูฯ 1 ปี

กิจกรรม
รายละเอียด / วิธีปฏิบัติ
เอกสารประกอบ
9. ผ่านเกณฑ์หรื อไม่ เกณฑ์การพิจารณามี ดังนี
9.1 การปฏิบตั ิตามแผนการฟื นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยา
เสพติด ครบถ้วนหรื อไม่หรื อกรณี อืนให้ระบุรายละเอียดที
แบบรายงาน
9.2 ผลการประเมินพฤติกรรมการฟื นฟูสมรรถภาพ
• แบบประเมินพฤติกรรม
ผูต้ ิดยาเสพติด ว่าได้คะแนนผ่านเกณฑ์หรื อไม่
ระหว่างการฟื นฟู บฟ. 8-4
9.3 ผลการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะมีการตรวจ ภาคผนวกหน้า (41)
กีครัง พบหรื อไม่พบสารเสพติดจํานวนกีครังระบุ
รายละเอียด
9.4 การปฏิบตั ิตามเงือนไขอืนๆ ทีคณะอนุกรรมการ
กําหนด มีความครบถ้วนหรื อไม่
9.5 การกระทําผิดกฎหมายในระหว่างการฟื นฟู
สมรรถภาพมีหรื อไม่มีหากมีให้ระบุรายละเอียด
เมือพิจารณาตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวข้างต้นแล้วให้
สรุ ปผลการดําเนินการฟื นฟูฯ และทําความเห็น
10. ไม่ผา่ นเกณฑ์

กรณี ไม่ผา่ นเกณฑ์มีแนวทางในการรายงานต่อ
คณะอนุกรรมการดังนี คือ
10.1 ขยายระยะเวลา / ปรับแผน
•คู่มือการปฏิบตั ิงานฟื นฟูฯ
10.2 ส่ งกระบวนการยุติธรรม
ขันตอนที 5 และขันตอนที 6
โดยเมือคณะอนุ กรรมการมีคาํ วินิจฉัยเป็ นประการใด
ก็ให้ดาํ เนินการตามขันตอนการปฏิบตั ิงานตามแนวทางคู่มือ
การปฏิบตั ิงานฟื นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติด

11. ผ่านเกณฑ์

ประเมินผลการฟื นฟูเมือครบกําหนดตามข้อ 9 และ
ผ่านเกณฑ์การฟื นฟูฯ ให้จดั ทํารายงานผลการฟื นฟู
สมรรถภาพ ผูต้ ิดยาเสพติด โดยทําความเห็นในช่องผลการ
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ฟื นฟูเป็ นทีพอใจและเห็นสมควรให้พน้ จากความผิดทีถูก
กล่าวหาในมาตรา 19 และให้ปล่อยตัวไปโดยจัดทํารายงาน
เสนอต่อพนักงานคุมประพฤติอาวุโสทีกํากับดูแล แล้ว
นําเสนอต่อคณะอนุกรรมการฯ
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การฟื นฟูสมรรถภาพผู้ตดิ ยาเสพติด
โปรแกรมปรับตัวกลับสู่ สังคม
ของสํ านักงานคุมประพฤติ ระยะ 2 เดือน

กระบวนการฟื นฟูสมรรถภาพผู้ตดิ ยาเสพติด
โปรแกรมปรับตัวกลับสู่ สังคมของสํ านักงานคุมประพฤติระยะ 2 เดือน
1. ชีแจงเงือนไขและการปฏิบตั ิตาม
โปรแกรม (เพิมเติม)
2. วิเคราะห์และวางแผนการฟื นฟูฯ

4. เข้าโปรแกรม
เพิมเติม

มี

3. มีปัญหาเฉพาะด้านทีต้องแก้ไข
เพิมหรื อไม่

5. ข้อปฏิบตั ิพืนฐาน
- การรายงานตัว
- การตรวจหาสารเสพ
ติด
6. ประเมิน

7. ผ่านเกณฑ์หรื อไม่

8.1 ขยายระยะเวลา /
ปรับแผน
ไม่ผา่ น 8
8.2 ส่ งกระบวนการ
ยุติธรรม

9. พ้นการฟื นฟูฯ และดําเนินการติดตาม
10. ปัจฉิมนิเทศ
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กระบวนการฟื นฟูสมรรถภาพผู้ตดิ ยาเสพติดตามโปรแกรมการปรับตัวกลับสู่ สังคม
ของสํ านักงานคุมประพฤติ (ระยะ 2 เดือน)
การปรั บตัวกลับสู่ สังคมเป็ นขันตอนการฟื นฟูสมรรถภาพผูต้ ิ ดยาเสพติ ด ซึ งดําเนิ นการโดย
สํานักงานคุมประพฤติ ภายหลังจากทีผูเ้ ข้ารับการฟื นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติดรับการฟื นฟูสมรรถภาพ
ผูต้ ิดยาเสพติดจากศูนย์ฟืนฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติดหรื อสถานฟื นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติดแล้ว
การดําเนิ นงานระยะปรับตัวกลับสู่ สังคมใช้สําหรับผูเ้ ข้ารับการฟื นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติด
แบบควบคุมตัว (เข้มงวด / ไม่เข้มงวด) และไม่ควบคุมตัว (โดยส่ งเข้ารับการฟื นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติด
แบบผูป้ ่ วยนอกและผูป้ ่ วยใน)
ส่ วนการฟื นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติดแบบไม่ควบคุมตัวโดยเข้ารับการฟื นฟูสมรรถภาพผูต้ ิด
ยาเสพติดตามโปรแกรมทีสํานักงานคุมประพฤติจดั หรื อเข้ารับการฟื นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติดโดยบําบัด
ในชุมชนนันมีระยะปรับตัวกลับสู่ สงั คมอยูใ่ นระยะ 2 เดือนสุ ดท้ายของกระบวนการฟื นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยา
เสพติดอยูแ่ ล้ว โดยให้นาํ โปรแกรมกลับสู่สงั คม 2 เดือนไปปรับใช้ให้สอดคล้องและเหมาะสมในแต่ละราย
ขันตอน / กิจกรรม

วิธีดําเนินการ

อุปกรณ์ / เอกสารประกอบ

1. ชีแจงเงือนไขและ
การปฏิ บ ั ติ โ ปรแกรม
การฟื นฟู ฯ (เมื อกลั บ
จ า ก ค่ า ย ห รื อ ส ถ า น
บําบัดฯ)

1. พนักงานคุมประพฤติรับเรื อง ตรวจสอบเอกสารและ
หลักฐานของผูเ้ ข้ารับการฟื นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติด
แล้วดําเนินการ ดังนี
1.1 ชีแจงเงือนไขและแผนการฟื นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยา
เสพติดให้ผเู ้ ข้ารับการฟื นฟูฯ และครอบครัวทราบ พร้อม
ทังทําความเข้าใจร่ วมกันเกี ยวกับแนวทางการปฏิบตั ิ ตน
ตลอดจนการปฏิ บ ัติ ต ามเงื อนไขในช่ ว งเข้า โปรแกรม
ปรั บ ตัว กลับ สู่ สั ง คม ซึ งเป็ นการชี แจงเพิ มเติ ม จากที
ปฐมนิ เทศไว้แล้วก่ อนส่ งตัวไปบําบัด แต่หากยังไม่ ได้มี
การปฐมนิเทศในช่วงก่อนส่ งตัว ต้องปฐมนิเทศซํา

- ใบนัดรายงานตัว
- แผนการจัดกิจกรรม
แก้ไขฟื นฟูของสํานักงาน
คุมประพฤติ
- โปรแกรมการ
ปฐมนิเทศในภาคผนวก ข.

1.2 แจ้ง กําหนดนัดรายงานตัวและเก็บปั สสาวะเพือ
ตรวจหาสารเสพติ ดโดยให้รายงานตัวและเก็บปั สสาวะ
อย่างน้อย4 ครัง ดังนี
ครังที 1 ภายใน 5 วัน นับตังแต่ออกจากสถานฟื นฟูฯ
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ขันตอน / กิจกรรม

วิธีดําเนินการ
อุปกรณ์ / เอกสารประกอบ
ครังที 2 ภายใน 15 วัน นับจากวันทีมารายงานตัว
ครังที 1
ครังที 3 ภายใน 15 วัน นับจากวันทีมารายงานตัว
ครังที 2
ครังที 4 ภายใน 15 วัน นับจากวันทีมารายงานตัว
ครังที 3
ทังนีหากมีเหตุพเิ ศษสามารถนัดถีหรื อห่ างได้ตาม
ความเหมาะสม
ข้ อสั งเกต 1. การชีแจงเงือนไขและการปฏิบตั ิตาม
โปรแกรมการฟื นฟูฯให้ปรับใช้โปรแกรมการปฐมนิเทศ
ของการฟื นฟูฯแบบไม่ควบคุมตัวในโปรแกรมของ
สํานักงานคุมประพฤติ (โปรแกรม 6 เดือน) ตามความ
เหมาะสมทังรายบุคคลและแบบกลุ่ม การกําหนดนัด
รายงานตัวและเก็บปัสสาวะ อาจนัดเป็ นแบบกลุ่มหรื อ
รายบุคคลนัดภายในสถานทีหรื อนอกสถานที ก็ได้
ขึนอยูก่ บั การบริ หารจัดการของแต่ละสํานักงานฯ

2.
วิเ คราะห์ แ ละวาง 2.1 ให้ผเู ้ ข้ารับการฟื นฟูฯ ตอบแบบสํารวจความพึง
แผนการฟื นฟูฯ
พอใจฯ และสั ม ภาษณ์ ผู ้เ ข้า รั บ การฟื นฟู ฯ เพิ มเติ ม
เกี ยวกับ การเข้า รั บ การฟื นฟู ฯ และสิ งที ได้เ รี ย นรู ้ จ าก
สถาน ฟื นฟูฯ
2.2 พนักงานคุมประพฤตินาํ ข้อมูลทีได้จากแบบ
สํารวจความพึงพอใจจากแบบประเมินพฤติกรรม
ระหว่างการฟื นฟูฯ และข้อมูลทีได้จากการสัมภาษณ์
เพิมเติม มาวิเคราะห์เพือวางแผนการแก้ไขฟื นฟูต่อไป
3. มีปัญหาเฉพาะด้านที 3.1 พนักงานคุมประพฤตินาํ ข้อมูลทีได้ตามข้อ 2 มา
ต้องแก้ไขเพิมเติมหรื อไม่ วิเคราะห์วา่ ผูเ้ ข้ารับการฟื นฟูฯ มีปัญหาเฉพาะด้านทีต้อง
แก้ไขเพิมเติมหรื อไม่ ได้รับการฝึ กทักษะในด้านใดบ้าง
แล้วและยังมีทกั ษะพืนฐานใดทียังขาดอยูจ่ าํ เป็ นต้อง
เสริ มให้เพิมเติม

- แบบสํารวจความพึง
พอใจของสมาชิ กทีเข้ารั บ
ก า ร บํ า บั ด ฟื น ฟู ฯ
ภาคผนวกหน้า (48)
- แบบประเมินผล
พฤติกรรมระหว่างการ
ฟื นฟู (บฟ. 8-5)
ภาคผนวก หน้า (51)
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ขันตอน / กิจกรรม

วิธีดําเนินการ
3.2 บันทึกข้อมูลทีได้จากการวิเคราะห์ตามข้อ 3.1
ลงในเอกสารแผนการแก้ไขฟื นฟูฯ พร้อมทังกําหนดให้
เข้าโปรแกรมเพือแก้ไขฟื นฟูเพิมเติม ซึงอาจจะมีทงั
โปรแกรมพืนฐานและโปรแกรมเฉพาะ

อุปกรณ์ / เอกสารประกอบ
- เอกสารแผนการแก้ไข
ฟื นฟู ต ามสภาพปั ญหา /
ความต้องการ ภาคผนวก
หน้า (40)

4. เข้าโปรแกรมเพิมเติม 4. จัดให้ผเู ้ ข้ารับการฟื นฟูฯ ทียังมีปัญหาเฉพาะด้านหรื อ - โปรแกรมเฉพาะ
ต้องเสริ ม ทักษะเพิมเติมได้รับการฟื นฟูฯ ตามโปรแกรม
เฉพาะหรื อโปรแกรมพืนฐาน (ซึงอาจจัดร่ วมกับการฟื นฟู
ตามโปรแกรม 6 เดือน หรื อผูถ้ ูกคุมฯทีมีปัญหาพืนฐาน
หรื อปัญหาเฉพาะเช่นเดียวกัน)
5. ข้อปฏิบตั ิพืนฐาน

5.1 ผูเ้ ข้ารับการฟื นฟูฯ ทุกรายต้องมารายงานตัว
และเก็บปัสสาวะตรวจหาสารเสพติด อย่างน้อย 4 ครังทัง
ทีมีปัญหาเฉพาะด้านและไม่มีปัญหาเฉพาะด้านตามข้อ
1.2 โดยกําหนดนัดรายงานตัวนีอาจยืดหยุน่ ได้ตามความ
เหมาะสม เช่น ปรับให้รายงานตัวพร้อมกับการเข้า
โปรแกรมเฉพาะก็ได้ หากเวลาใกล้เคียงกัน

1.
2.
3.
4.

แบบรับรายงานตัว
แบบเก็บปัสสาวะ
คู่มือกลุ่มปัญญาสังคม
ใบความรู ้ ก ลุ่ ม ปั ญ หา
สังคม (7 กิจกรรม)

5.2 ในการรับรายงานตัวอาจทําได้ทงแบบรายบุ
ั
คคล
และแบบกลุ่มโดยอาจปรับกิจกรรมกลุ่มปัญญาสังคมมาใช้
ตามความเหมาะสมกับกลุ่มเป้ าหมาย หรื อเฉพาะรายนันๆ
5.3 ในการรับรายงานตัวทุกครังพนักงานคุม
ประพฤติควรประเมินผลการฟื นฟูฯ จากการสัมภาษณ์
และการสังเกตพฤติกรรม ตลอดจนข้อมูลต่างๆ เกียวกับ
ผูร้ ับการฟื นฟูวา่ มีการเปลียนแปลงไปอย่างไร มีปัญหา
ใดทียังต้องแก้ไขต่อไปหรื อมีปัญหาใดทีเกิดขึนใหม่
จําเป็ นต้องได้รับการแก้ไข หรื อปัญหาทีเคยมีอยูไ่ ด้รับ
การแก้ไขแล้วและบันทึกความเห็นการประเมินทีแบบ
บันทึกการรับรายงานตัวไว้โดยละเอียด เพือจะได้ทราบ
ความเปลียนแปลง
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ขันตอน / กิจกรรม
6. การประเมินผล

7. ผ่านเกณฑ์หรื อไม่

วิธีดําเนินการ
6. เมือดําเนินการฟื นฟูฯ ครบ 6 เดือน หรื อครบ
ระยะเวลาทีขยายแล้วให้ทาํ การประเมินผลการฟื นฟูตาม
ระเบียบ โดยใช้แบบประเมิน (บฟ. 8-4) และแบบ
รายงานผลการฟื นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติด (เมือครบ
กําหนดระยะเวลา) (บฟ. 8-3)
การประเมินผลนีให้ทาํ ในรู ปของคณะกรรมการ
ซึงต้องมีคณะกรรมการประเมินลงชืออย่างน้อย 3 คน
คณะกรรมการประกอบด้วยพนักงานคุมประพฤติเจ้าของ
คดี และพนักงานคุมประพฤติทีมีส่วนเกียวข้องในการ
ดูแล พนักงานคุมประพฤติอาวุโส ตลอดจนอาสาสมัคร
คุมประพฤติทีดูแลสอดส่ องผูเ้ ข้ารับการฟื นฟูฯ ในการ
ประเมินนีข้อมูลสําหรับประเมินพนักงานคุมประพฤติ
ต้องได้ขอ้ มูลจากการสอดส่ องหรื อการไปสอดส่ องของ
อาสาสมัครคุมประพฤติหรื อได้ขอ้ มูลจากครอบครัวด้วย
ไม่ควรประเมินโดยใช้ขอ้ มูลจากผูถ้ ูกคุมความประพฤติ
ฝ่ ายเดียวเพราะอาจมีผลต่อตัวชีวัดเรื องการไม่กลับไป
เสพซําหลังผ่านการฟื นฟูฯ 1 ปี

อุปกรณ์ / เอกสารประกอบ
- แบบ บฟ. 8-3 และ 8-4
ภาคผนวกหน้า (46)
และ (41)

7. เกณฑ์การพิจารณามีดงั นี
7.1 การปฏิบตั ิตามแผนการฟื นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยา
เสพติดครบถ้วนหรื อไม่ หรื อกรณี อืนให้ระบุรายละเอียด
- แบบประเมินพฤติกรรม
ทีแบบรายงาน
7.2 ผลการประเมินพฤติกรรมการฟื นฟูสมรรถภาพผู ้ ระหว่างการฟื นฟู (บฟ. 8-4)
ภาคผนวกหน้า (41)
ติดยาเสพติด ว่าได้คะแนนผ่านเกณฑ์หรื อไม่
7.3 ผลการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะมีการ
ตรวจกีครัง พบหรื อไม่พบสารเสพติดจํานวนกีครัง ระบุ
รายละเอียด
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ขันตอน / กิจกรรม

วิธีดําเนินการ
7.4 การปฏิบตั ิตามเงือนไขอืนๆ ทีคณะอนุกรรมการ
กําหนด มีความครบถ้วนหรื อไม่
7.5 การกระทําผิดกฎหมายในระหว่างการฟื นฟู
สมรรถภาพมีหรื อไม่มี หากมีให้ระบุรายละเอียด
เมือพิจารณาตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวข้างต้นแล้วให้
สรุ ปผลการดําเนินการฟื นฟูฯ และทําความเห็นโดย
เกณฑ์คะแนนคิด 60 % ถือว่าผ่านเกณฑ์รายละเอียดคดี
หาได้จากคู่มือการปฏิบตั ิงานฟื นฟูฯ ภาคผนวก ข
หน้า 77

อุปกรณ์ / เอกสารประกอบ

8. ไม่ผา่ นเกณฑ์

8. กรณี ไม่ผา่ นเกณฑ์ มีแนวทางในการรายงานต่อ
คณะอนุกรรมการดังนี คือ
คู่มื อการปฏิ บ ตั ิ ง านฟื นฟูฯ
8.1 ขยายระยะเวลา / ปรับแผน
ขันตอนที 5 และขันตอน
8.2 ส่ งกระบวนการยุติธรรม
โดยเมือคณะอนุกรรมการมีคาํ วินิจฉัยเป็ นประการใด ที 6
ก็ให้ดาํ เนินการตามขันตอนการปฏิบตั ิงานตามแนวทาง
คู่มือการปฏิบตั ิงานฟื นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติด

9. ผ่านเกณฑ์ พ้นการ
ฟื นฟูฯ

9. ประเมินผลการฟื นฟูเมือครบกําหนดตามข้อ 8 และ - แบบ บฟ. 8-3
ผ่านเกณฑ์การฟื นฟูฯ ให้จดั ทํารายงานผลการฟื นฟู
ภาคผนวกหน้า (46)
สมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติด โดยทําความเห็นในช่องผล
การฟื นฟูเป็ นทีพอใจและเห็นสมควรให้พน้ จากความผิด
ทีถูกกล่าวหาในมาตรา 19 และให้ปล่อยตัวไปโดยจัดทํา
รายงานเสนอต่อพนักงานคุมประพฤติอาวุโสทีกํากับ
ดูแล แล้วนําเสนอต่อคณะอนุกรรมการฯ

10. ปัจฉิมนิเทศ

10. หลังจากคณะอนุกรรมการฯมีคาํ วินิจฉัยให้ผเู ้ ข้ารับ
การฟื นฟูผา่ นการฟื นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติดแล้วให้
พนักงานคุมประพฤติดาํ เนินการ ดังนี
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ขันตอน / กิจกรรม

วิธีดําเนินการ

อุปกรณ์ / เอกสารประกอบ
- หนังสื อรับรองผลผ่าน
10.1 นัดหมายให้ผเู ้ ข้ารับการฟื นฟูมารับหนังสื อ
การฟื นฟูฯ
รับรองผลผ่านการฟื นฟู และเข้าร่ วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
- กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
10.2 ดําเนินการปัจฉิ มนิเทศแบบรายบุคคลหรื อ
ภาคผนวก ข.
แบบกลุ่ม ตามความเหมาะสมตามสภาพปริ มาณคดี การ
บริ หารจัดการของแต่ละสํานักงาน
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(บฟ 1-13/1)

ผูเ้ ข้ารับการตรวจพิสูจน์

สําหรับผูถ้ กู คุมความประพฤติ
ม. 56
พัก/ลด
เด็กและเยาวชน

(ปกปิ ด)

แบบประเมินทางกายและการตรวจทางห้ องปฏิบัตกิ าร
ชือ – ชือสกุล …………………………………………………………เลขทะเบียนที………………………………
คําชีแจง ให้ ประเมินคะแนนลักษณะทางกายและผลการตรวจทางห้ องปฏิบตั กิ ารของผู้เข้ ารับการตรวจพิสจู น์ /
ผู้ถกู คุมความประพฤติ ตามเกณฑ์ของแต่ละหัวข้ อประเมิน แล้ วทําเครื องหมายวงกลมรอบค่าคะแนนในช่อง
คะแนนโดยในแต่ละหัวข้ อประเมินให้ เลือกเพียงค่าคะแนนเดียว
หัวข้ อประเมิน
คะแนน
1
2
3
4
5
1. ประวัติความเจ็บป่ วย
1.1 ระบบประสาท
เกณฑ์ พจิ ารณา
1.2 อาการผิดปกติทางจิต ประสาท เช่น อาการวิตก
กังวลรุ นแรง อาการซึมเศร้า เบือหน่าย อาการ ทาง - ไม่มีลกั ษณะทีระบุไว้ให้ค่า 1 คะแนน
จิต (พฤติกรรมผิดปกติอย่างมาก ความคิด เพียน, - มีลกั ษณะทีระบุไว้ให้ค่า 2 คะแนน
- หากมีประวัติเกียวข้องกับยาเสพติดควร
อาการประสาทหลอน)
ปรึ กษาแพทย์เพือการตรวจ ถ้าผลการตรวจ
พบความสัมพันธ์กบั ยาเสพติดให้ 4-5 คะแนน
1
2
3
4
5
2. อาการแสดงออกทางกาย
2.1 มีอาการง่วงซึม,นอนไม่หลับ
เกณฑ์ พจิ ารณา
2.2 กระวนกระวาย ,วุน่ วาย
- ไม่มีลกั ษณะทีระบุไว้ให้ค่า 1 คะแนน
2.3 ก้าวร้าว
- มีลกั ษณะทีระบุไว้ให้ค่า 3 คะแนน
2.4 มีรอยเข็มฉี ดยาหรื อรอยกรี ดตามตัว
2.5 มีอาการทางด้านการเคลือนไหวและรับความรู ้สึก และควรนําส่ งแพทย์หรื อจิตแพทย์ตรวจถ้าแพทย์
รายงานว่าเกียวข้องกับยาเสพติดให้ 5 คะแนน
ผิดปกติ(มีอาการข้อหนึงข้อใด ควรให้พบแพทย์
ทัวไปเพือหาสาเหตุผดิ ปกติทางกายประกอบการ
พิจารณา)

(15)

หัวข้ อประเมิน
3. อาการผิดปกติทางจิต ความคิด อารมณ์ พฤติกรรม
3.1 การรับรู ้ บอกชือ สถานที บุคคล เวลาไม่ถูกต้อง
3.2 มีความคิดหลงผิด เช่น กลัวคนมาทําร้ายหรื อ
หลงผิดว่าตนเป็ นเทวดาหรื อผูว้ ิเศษ หรื ออืนๆ
3.3 มีอาการประสาทหลอน เช่น หูแว่ว ภาพหลอน
อารมณ์ผดิ ปกติอย่างมาก
3.4 ซึมเศร้า หรื ออารมณ์ครื นเครงมากผิดปกติ
3.5 พฤติกรรมสับสน แปลกประหลาด
(มีอาการข้อหนึงข้อใด ควรให้จิตแพทย์หรื อแพทย์
ช่วยประเมิน)
4. การตรวจทางห้ องปฏิบตั กิ าร (ผลการตรวจหาสารเสพติด
ในปัสสาวะ)
4.1 ตรวจเบืองต้น (screening test)

1

2

คะแนน
3

4

5

เกณฑ์ พจิ ารณา
- ไม่มีลกั ษณะทีระบุไว้ให้ค่า 1 คะแนน
- มีลกั ษณะทีระบุไว้ให้ค่า 4 คะแนน
และควรนําส่ งแพทย์หรื อจิตแพทย์ตรวจถ้าแพทย์
รายงานว่าเกียวข้องกับยาเสพติดให้โทษ 5 คะแนน

1

4

เกณฑ์ พจิ ารณา
ผลลบให้ 1 คะแนน
ผลบวกให้ 4 คะแนน
1

4.2 ตรวจยืนยัน (confirmatory test)

5

เกณฑ์ พจิ ารณา
ผลลบให้ 1 คะแนน
ผลบวกให้ 5 คะแนน

มีคะแนนไม่เกิน 2 ในทุกหัวข้อ หรื อ มีคะแนน 3 หนึงหัวข้อ ร่ วมกับหัวข้ออืนคะแนนตํากว่า 2

สรุ ป
คะแนน
ประเมิน

มีคะแนน 4 อย่างน้อย หนึ งหัวข้อ มีคะแนน 3 สองหัวข้อขึนไป
มีคะแนน 5 อย่างน้อย หนึ งหัวข้อ มีคะแนน 4 สองหัวข้อขึนไป

ระดับตํา

ระดับปานกลาง
ระดับสู ง

(16)

แบบประเมินด้ านจิตใจ
ลักษณะของแบบประเมิน แบบประเมินด้านจิตใจแยกออกเป็ น 2 ส่วน ดังนี
ส่ วนที 1 แบบประเมินด้านจิตใจ (แต่ใช้ชือว่า “แบบสอบถามความคิดเห็นทัวไป”) ซึ งมีลกั ษณะเป็ น
แบบสอบถามความคิดเห็นทีให้ผูผ้ ูเ้ ข้ารั บการตรวจพิสูจน์ตอบ เพือใช้ประเมิ นว่าผูเ้ ข้ารั บการตรวจพิสูจน์มี
คุณลักษณะโครงสร้างทางจิ ตใจทีแสดงถึงระดับความเกียวข้องกับยาเสพติดในองค์ประกอบ ( Domain )
5 องค์ประกอบ ดังนี
1. เจตคติ (Attitude : A) ต่อปัญหายาเสพติด ต่อปั ญหาการเป็ นผูต้ อ้ งหา และต่อปัญหาในอนาคต
2. แรงจูงใจ (Motivation : M) ความตังใจในการแก้ไข ความตังใจทีจะให้ความร่ วมมือ
3. การมีจิตสํานึก (Self – awareness : S)
4. ความรู้สึกผิด (Guilt : G) ต่อการใช้ยาเสพติด
5. บุคลิกภาพแบบเสี ยงต่อการกระทําความผิด (Psychopathic : P)
โดยให้ผูเ้ ข้า รั บ การตรวจพิ สู จ น์ ท าํ การประเมิ น ความคิ ด เห็ น ของตนเองต่ อ คํา ถามที เกี ยวข้อ งกับ
องค์ประกอบต่าง ๆ ข้างต้น ในมาตรประเมินค่า 2 ระดับ คือ “เห็นด้วย” หรื อ “ไม่เห็นด้วย” รวมทังสิ น 20
ข้อ แยกเป็ นข้อคําถามในองค์ประกอบต่าง ๆ ดังนี
Domain ทีวัด
A
A,G,P
P
P
A,P
A
S,P
M,S
P

ข้ อความ
1. คนทีปรับตัวเองได้ดี แต่ตอ้ งตกเป็ นทาสยาเสพติดก็มีเยอะแยะในสังคม
2.*ใคร ๆ ก็ทาํ ผิดกฎหมายทังนัน เพียงแต่ ไม่ ถูกตํารวจจับ
3. ข้าพเจ้าไม่เคยรักหรื อชอบใครเลยในชีวิต
4. คนส่วนมากไม่เป็ นมิตรต่อกัน
5.*การใช้ ยาเสพติดไม่ น่ามีกฎหมายลงโทษ
6. ข้าพเจ้าคิดว่าการใช้ยาเสพติด ไม่ได้แสดงถึงการมีไมตรี จิตหรื ออารมณ์ทีผิดปกติ
7. การทีคนส่ วนมากซือสัตย์ต่อกันก็เพราะกลัวจะถูกจับได้วา่ ตัวเองนันไม่มีความซือสัตย์
8. การติดยาเสพติดของข้าพเจ้า ไม่เป็ นอุปสรรคในการคบหาสมาคมกับคนทัวไป
9. เมือข้าพเจ้ารู ้สึกเบือ ข้าพเจ้าชอบก่อเรื องให้ตืนเต้นขึนมา โดยไม่คาํ นึงถึงว่าจะมี
อันตรายต่อตัวเองหรื อต่อใคร

(1)

Domain ทีวัด
M,S
M,S
A,M
M
M,S
G,P
G,P
M
M,S
P
G,P

ข้ อความ
10. การใช้ยาเสพติดไม่ได้เป็ นอุปสรรคต่อการศึกษา หรื อการทํางานของข้าพเจ้า
11.*ตราบทีข้ าพเจ้ ายังมียาเสพติดอยู่ ไม่ มสี ิ งใดทีข้ าพเจ้ าจะทําไม่ ได้
12. ข้าพเจ้ามีความสุ ขมากทีสุ ด เมือไม่ตอ้ งรับผิดชอบอะไร
13. เมือหยุดยาเสพติดแล้วข้าพเจ้าจะหมดความสนใจต่อสิ งต่าง ๆ
14. เมือได้เสพยาเสพติด จะทําให้ขา้ พเจ้าสามารถศึกษาหรื อทํางานได้ดี
15. บ่อยครังทีข้าพเจ้ารู ้สึกสนุกในการทําให้คนทีข้าพเจ้ารัก (เช่น พ่อ แม่ พี น้อง ปู่ ย่า
ตา ยาย หรื อญาติอืน ๆ) ได้รับความเดือดร้อนจากการกระทําของข้าพเจ้า
16. เมือหยุดยาเสพติดแล้ว ข้าพเจ้าเริ มทําในสิ งทีตนเองชอบได้ไม่นานนักก็มีความรู ้สึกเบือ
17. ทุกวันนีข้าพเจ้าพบว่าเป็ นการยากทีจะหวังความสําเร็จในอนาคตได้
18. การเอาชนะใจตนเองเป็ นสิ งทียากทีสุดสําหรับข้าพเจ้า
19. ข้าพเจ้าเชือว่าไม่มีใครรํารวยเป็ นเศรษฐีได้ โดยไม่ได้คดโกงใครมา
20.*ข้ าพเจ้ าเชือว่ า การหลบเลียงกฎระเบียบเล็ก ๆ น้ อย ๆ บางครังให้ ประโยชน์ แก่ เรา
คุ้มค่ ามาก

* ข้อคําถามทีแสดงถึงบุคลิกภาพแบบเสี ยงต่อการกระทําผิดอย่างเด่นชัด
ส่ วนที 2 แบบสรุ ปการประเมินด้านจิตใจ (สําหรับพนักงานคุมประพฤติ) เป็ นแบบสรุ ปผลการ
ประเมินด้านจิ ตใจสําหรับพนักงานคุมประพฤติใช้สรุ ปผลการประเมินหลังจากผูเ้ ข้ารับการตรวจพิสูจน์ตอบ
แบบประเมินด้านจิตใจ (ส่วนที 1) แล้ว
ผู้ใช้ แบบประเมิน

วิธีการใช้

- ผูเ้ ข้ารับการตรวจพิสูจน์ / ผูถ้ ูกคุมความประพฤติตอบส่ วนที 1 ภายใต้การดูแลของ
พนักงานคุมประพฤติ
- พนักงานคุมประพฤติใช้ส่วนที 2 เพือสรุ ปผลการประเมิน

แบบประมวนส่วนที 1 มีลกั ษณะเป็ น paper and pencil test ทีให้ผเู ้ ข้ารับการตรวจพิสูจน์ / ผูถ้ ูก
คุมความประพฤติทาํ การตอบแบบประเมินด้วยตนเอง

(2)

คําชีแจง

ให้ผเู้ ข้ารับการตรวจพิสูจน์ / ผูถ้ ูกคุมความประพฤติอ่านข้อความแต่ละข้อความอย่างรอบคอบ แล้ว
ตอบว่า “เห็นด้วย” หรื อ “ไม่เห็นด้วย” กับข้อความนัน ตามความรู ้สึกทีแท้จริ งของตนเองแล้วทํา
เครื องหมาย ( 4 ) ลงใน ช่องคําตอบ

ในกรณี ทีผูเ้ ข้ารับการตรวจพิสูจน์ไม่สามารถอ่านออกเขียนได้ ให้พนักงานคุมประพฤติอ่านข้อ
คําถามให้ฟังแล้วให้ผเู้ ข้ารับการตรวจพิสูจน์บอกความคิดเห็นทีเลือกตอบ
กรณี ผตู ้ อบไม่เข้าใจข้อคําถามให้พนักงานคุมประพฤติอธิ บายเพิมเติมได้ภายในขอบเขตของข้อ
คําถามในองค์ประกอบนัน ๆ
เมือผูเ้ ข้ารับการตรวจพิสูจน์ตอบแบบประเมินเสร็ จแล้ว ให้ผเู้ ข้ารับการตรวจพิสูจน์กลับไปก่อน
หรื อส่ งต่อไปดําเนินการส่วนอืน แล้วจึงดําเนินการตรวจคะแนน
เวลาทีใช้ ในการทําแบบประเมิน ประมาณ 15 – 20 นาที
วิธีการตรวจให้ คะแนน ให้พนักงานคุมประพฤติตรวจให้คะแนนคําตอบแต่ละข้อคําถามในแบบประเมินด้าน
จิตใจ (ส่ วนที 1) ตามเกณฑ์ ดังนี
เมือตอบ “เห็นด้วย” ให้คะแนน 1 คะแนน
เมือตอบ “ไม่เห็นด้วย” ให้คะแนน 0 คะแนน
แล้วจึงรวบรวมคะแนนทังหมดไว้ในช่อง ท้ายแบบประเมิน
การสรุ ปแบบประเมิน ให้พนักงานคุมประพฤติทาํ การสรุ ปการประเมินลงในแบบสรุ ปการประเมิน (ส่วนที 2)
ซึ งแยกไว้ แล้วนํามารวมกับแบบประเมิน (ส่ วนที 1) ภายหลัง โดยปฏิบตั ิดงั นี
ในช่อง “คะแนนรวมแบบทดสอบ” ให้นาํ คะแนนรวมทีได้บนั ทึกไว้
ในช่อง “จัดเป็ นผูท้ ีมีความเกียวข้องกับยาเสพติดในระดับ” ให้แปลงค่าคะแนนรวมทีได้เป็ นระดับของ
ความสัมพันธ์กบั ยาเสพติด ตามเกณฑ์ ดังนี
ความสั มพันธ์ ระดับตํา
เมือคะแนนอยูร่ ะหว่าง 0 – 6 คะแนน
ความสั มพันธ์ ระดับปานกลาง เมือคะแนนอยูร่ ะหว่าง 7 – 13 คะแนน
ความสั มพันธ์ ระดับสู ง
เมือคะแนนอยูร่ ะหว่าง 14 – 20 คะแนน หรื อตอบ “เห็นด้วย”
ในข้อ 2, 5, 11 และ 20 ทัง 4 ข้อ แม้คะแนนรวมจะตํากว่า
14 คะแนนก็ตาม

(3)

ในช่อง “พฤติกรรมขณะทดสอบ” ให้ลงบันทึกพฤติกรรมของผูเ้ ข้ารับการตรวจพิสูจน์ในขณะตอบ
แบบประเมินว่า มีความตังใจตอบเพียงใด เช่น ตอบเร็ ว ตอบช้า มีความเข้าใจข้อคําถามหรื อไม่ เช่น ต้อง
คอยสอบถามความหมายของข้อคําถาม ฯลฯ เป็ นต้น
ในช่อง “ความเห็น” ให้ลงบันทึกสรุ ปความเห็นว่า จากผลของการประเมิน และพฤติกรรมของผูเ้ ข้า
รับการตรวจพิสูจน์ วิเคราะห์แล้วเห็นว่า มีองค์ประกอบทางจิตใจทีเกียวข้องกับการใช้ยาเสพติดในระดับใด
และมีศกั ยภาพทีจะฟื นฟูสมรรถภาพมากน้อยเพียงใด

(4)

(ปกปิ ด)
(บฟ.1-14/3)

แบบสรุปการประเมินด้ านจิตใจ (สํ าหรับพนักงานเจ้ าหน้ าที)
คะแนนรวมแบบสอบถาม ………………… คะแนน
จัดเป็ นผู้เกียวพันกับปัญหายาเสพติดในระดับ
ระดับตํา
ระดับปานกลาง
ระดับสูง

เมือคะแนนอยูร่ ะหว่าง 0 – 6 คะแนน
เมือคะแนนอยูร่ ะหว่าง 7 – 13 คะแนน
เมือคะแนนอยูร่ ะหว่าง 14 – 20 คะแนน หรื อตอบ “เห็นด้วย”
ในข้อ 2, 5, 11 และ 20 ทัง 4 ข้อ แม้คะแนนรวมจะตํากว่า 14 คะแนนก็ตาม

พฤติกรรมขณะทดสอบ

ความคิดเห็น

ลงชือ
(

)
พนักงานเจ้าหน้าที

วันที

(5)

(บฟ 1-14/1)

ผูเ้ ข้ารับการตรวจพิสูจน์

สําหรับผูถ้ กู คุมความประพฤติ
ม.56
พัก/ลด
เด็กและเยาวชน

(ปกปิ ด)

แบบสอบถามความคิดเห็นทัวไป
คําชีแจง แบบสอบถามนีประกอบด้วยข้อความต่าง ๆ จํานวน 20 ข้อ ทีเกียวข้องกับตัวท่านและผูต้ ิดยาเสพติด
คนอืนๆ เมือท่านอ่านข้ อความแต่ ละข้ ออย่ างรอบคอบแล้ว ขอให้ท่านโปรดตอบตามความรู้สึกทีแท้ จริงของท่ าน
สิ งทีท่ านตอบไม่ มีถูกหรื อผิด คําตอบของท่านจะเป็ นประโยชน์ต่อการเข้าใจและช่วยในการวางแผนให้
ความช่วยเหลือท่านต่อไป
โปรดทําเครื องหมายถูก / ลงในช่องทีตรงกับความเห็นของท่านมากทีสุ ด
ข้ อที
ข้ อความ
เห็นด้ วย
1 คนทีปรับตัวเองได้ดีแต่ตอ้ งตกเป็ นทาสของยาเสพติดก็มีเยอะแยะ
ในสังคม
2 ใครๆ ก็ทาํ ผิดกฎหมายทังนัน เพียงแต่ไม่ถูกตํารวจจับ
3 ข้าพเจ้าไม่เคยรักหรื อชอบใครเลยในชีวติ
4 คนส่ วนมากไม่เป็ นมิตรต่อกัน
5 การใช้ยาเสพติดไม่น่ามีกฎหมายลงโทษ
6 ข้าพเจ้าคิดว่าการใช้ยาเสพติดไม่ได้แสดงถึงการมีจิตใจ หรื อ
อารมณ์ทีผิดปกติ
7 การทีคนส่ วนมากซือสัตย์ต่อกันก็เพราะกลัวจะถูกจับได้วา่ ตัวเอง
นันไม่มีความซือสัตย์
8 การติดยาเสพติดของข้าพเจ้า ไม่เป็ นอุปสรรคในการคบหาสมาคม
กับคนทัวไป
9 เมือข้าพเจ้ารู ้สึกเบือ ข้าพเจ้าชอบก่อเรื องให้ตืนเต้นขึนมาโดยไม่
คํานึงถึงว่า จะมีอนั ตรายต่อตัวเองหรื อต่อใคร
10 การใช้ยาเสพติดไม่ได้เป็ นอุปสรรคต่อการศึกษาหรื อการทํางาน
ของข้าพเจ้า

ไม่ เห็นด้ วย

(6)

ข้ อที
ข้ อความ
11 ตราบทีข้าพเจ้ายังมียาเสพติดอยู่
ไม่มีสิงใดทีข้าพเจ้าจะทําไม่ได้
12 ข้าพเจ้ามีความสุ ขมากทีสุ ด
เมือไม่ตอ้ งรับผิดชอบอะไร
13 เมือหยุดยาเสพติดแล้ว
ข้าพเจ้าจะหมดความสนใจในสิ งต่างๆ
14 เมือได้ยาเสพติด
จะทําให้ขา้ พเจ้าสามารถศึกษาหรื อทํางานได้ดี
15 บ่อยครังทีข้าพเจ้ารู ้สึกสนุกในการทําให้คนทีข้าพเจ้ารัก
(เช่น พ่อ แม่ พี น้อง ปู่ ย่า ตา ยาย หรื อญาติอืนๆ)
ได้รับความเดือดร้อน จากการกระทําของข้าพเจ้า
16 เมือหยุดยาเสพติดแล้ว
ข้าพเจ้าเริ มทําในสิ งทีตนเองชอบได้ไม่มากนัก
ก็มีความรู ้สึกเบือ
17 ทุกวันนี ข้าพเจ้าพบว่าเป็ นการยาก
ทีจะหวังความสําเร็ จในอนาคตได้
18 การเอาชนะใจตนเองเป็ นสิ งทียากทีสุ ดสําหรับข้าพเจ้า
19
20

เห็นด้ วย

ไม่ เห็นด้ วย

ข้าพเจ้าเชือว่าไม่มีใครรํารวยเป็ นเศรษฐีได้
โดยไม่ได้คดโกงเขามา
ข้าพเจ้าเชือว่า การหลบเลียงกฎระเบียบเล็กๆ น้อยๆ
บางครังให้ประโยชน์แก่เราคุม้ ค่ามาก

(7)

(บฟ 1-14/1)
แบบสรุปการประเมินด้ านจิตใจวิเคราะห์ แต่ ละองค์ ประกอบ (สํ าหรับพนักงานเจ้ าหน้ าที)
ชือ – ชือสกุล …………………………….……………………………..เลขทะเบียนที……………………….
ผูถ้ ูกคุมความประพฤติ
ม.56
พัก/ลด
เด็กและเยาวชน
ผูเ้ ข้ารับการตรวจพิสูจน์
การให้ คะแนน
นําคะแนนทีได้จากแบบประเมินมารวมตามหัวข้อต่อไปนี
เจตคติ
แรงจูงใจ
การมีจิตสํานึก
ความรู ้สึกผิด
บุคลิกภาพแบบเสี ยง
(Attitude : A)
(Motivation : M)
(Self-awareness : S)
(Guilt : G)
ต่อการกระทําผิด
(Psychopathic : P)
1. ……………… 8. ………………. 7. ……………….
2. ………………. 2. ……………….
2. ……………… 10. ………………. 8. ……………….
15. ……………… 3. ……………….
5 ……………… 11………………… 10………………
16……………… 4…………………
6 ……………… 12 ………………. 11 ……………….
20 ……………… 5 ……………….
12 …………….. 13 ……………….. 14 ……………….
7 ………………..
14 ………………. 18…………………
9 ……………….
17………………..
15………………..
18…………………
16…………………
19…………………
20…………………
คะแนนรวมแต่ละองค์ประกอบ
A ……………… M………………. S………………
G……………
P………………….
ระดับ………… ระดับ…………..
ระดับ……………
ระดับ…………
ระดับ…………….
ความเห็น/แผนการฟื นฟูฯ
………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชือ……………………………..พนักงานเจ้าหน้าที
(
)
(8)

การแปลผล
นําคะแนนดิบแต่ละหัวข้อมาเทียบระดับแนวโน้มทีมีปัญหาในตารางข้างล่าง แล้วนําไปใส่ ในช่องระดับของ
แต่ละหัวข้อ
เจตคติ (A)
แรงจูงใจ (M)
คะแนน ระดับ คะแนน
ระดับ
0-1
ตํา
0-2
ตํา
2 - 3 ปานกลาง 3 - 5 ปานกลาง
4-5
สู ง*
6-8
สู ง

การมีจิตสํานึก (S)
คะแนน
ระดับ
0-2
ตํา
3-4
ปานกลาง
5-6
สู ง

ความรู ้สึก (G)
คะแนน
ระดับ
0-1
ตํา
2
ปานกลาง
3-4
สู ง**

บุคลิกภาพเสี ยงฯ (P)
คะแนน
ระดับ
0-3
ตํา
4-6
ปานกลาง
7 - 10
สู ง***

หมายเหตุ *กรณี ที “เห็นด้วย” ข้อ 2 และ 5 แม้คะแนนรวมตํากว่า 4 ก็จดั ว่ามีแนวโน้มมีปัญหาด้านเจตคติใน
ระดับสู งเช่นกัน
** กรณี ทีตอบ “เห็นด้วย” ข้อ 2 และ 20 แม้คะแนนรวมตํากว่า 3 ก็จดั ว่ามีแนวโน้มมีปัญหาด้านความ
รู ้สึกผิดในระดับสูงเช่นกัน
***กรณี ทีตอบ “เห็นด้วย” ข้อ 2,5 และ 20 แม้คะแนนรวมจะตํากว่า 7 ก็จดั ว่ามีแนวโน้มมีปัญหา
ด้านบุคลิกภาพแบบเสี ยงต่อการกระทําผิดเช่นกัน

เกณฑ์ การพิจารณา : ระดับแนวโน้มปัญหาให้พิจารณาแต่ละด้านดังนี
• เจตคติ
คะแนน 0 – 1 คะแนน หมายถึง แนวโน้มมีปัญหาด้านเจตคติในระดับตํา
คะแนน 2 – 3 คะแนน หมายถึง แนวโน้มมีปัญหาด้านเจตคติในระดับปานกลาง
คะแนน 4 – 5 คะแนน หรื อ ตอบ “เห็นด้วย” ในข้อ 2 และ 5 แม้คะแนนรวมจะตํากว่า
4 คะแนนก็ตาม หมายถึง แนวโน้มมีปัญหาด้านเจตคติในระดับสูง
• แรงจูงใจ
คะแนน 0 – 2 คะแนน หมายถึง แนวโน้มมีปัญหาด้านแรงจูงใจในระดับตํา
คะแนน 3 – 5 คะแนน หมายถึง แนวโน้มมีปัญหาด้านแรงจูงใจในระดับปานกลาง
คะแนน 6 – 8 คะแนน หมายถึง แนวโน้มมีปัญหาด้านแรงจูงใจในระดับสูง
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• การมีจิตสํานึก
คะแนน 0 – 2 คะแนน หมายถึง แนวโน้มมีปัญหาด้านจิตสํานึกในระดับตํา
คะแนน 3 – 4 คะแนน หมายถึง แนวโน้มมีปัญหาด้านจิตสํานึกในระดับปานกลาง
คะแนน 5 – 6 คะแนน หมายถึง แนวโน้มมีปัญหาด้านจิตสํานึกในระดับสู ง
• ความรู ้สึกผิด
คะแนน 0 – 1 คะแนน หมายถึง แนวโน้มมีปัญหาด้านความรู ้สึกผิดในระดับตํา
คะแนน 2 คะแนน หมายถึง แนวโน้มมีปัญหาด้านความรู ้สึกผิดในระดับปานกลาง
คะแนน 3 – 4 คะแนน หรื อ ตอบ “เห็นด้วย” ในข้อ 2 และ 20 แม้คะแนนรวมจะตํากว่า
3 คะแนนก็ตาม หมายถึง แนวโน้มมีปัญหาด้านความรู ้สึกผิดในระดับสู ง
• บุคลิกภาพทีเสี ยงต่อการกระทําผิด
คะแนน 0 – 3 คะแนน หมายถึง แนวโน้มมีปัญหาด้านบุคลิกภาพแบบเสี ยงต่อการกระทําผิด
ในระดับตํา
คะแนน 4 – 6 คะแนน หมายถึง แนวโน้มมีปัญหาด้านบุคลิกภาพแบบเสี ยงต่อการกระทําผิด
ในระดับปานกลาง
คะแนน 7 - 10 คะแนน หรื อ ตอบ “เห็นด้วย” ในข้อ 2 , 5 และ 20 แม้คะแนนรวมจะตํากว่า
7 คะแนนก็ตาม หมายถึง แนวโน้มมีปัญหาด้านบุคลิกภาพแบบเสี ยง
ต่อการกระทําผิดในระดับสูง
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แบบประเมิน
1. แบบประเมินทางกายและการตรวจทางห้ องปฏิบัติการ
ลักษณะของแบบประเมิน แบบประเมินทางกายและการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ เป็ นแบบประเมิน
สําหรับให้พนักงานคุมประพฤติประเมินสุ ขภาพร่ างกายและจิตใจ รวมทังผลการตรวจหาสารเสพติดใน
ปั สสาวะของผูเ้ ข้ารับการตรวจพิสูจน์ / ผูถ้ ูกคุมความประพฤติ จากข้อเท็จจริ งเกียวกับผูเ้ ข้ารับการตรวจพิสูจน์
ตามเกณฑ์การพิจารณาทีกําหนดไว้สาํ หรับแต่ละหัวข้อการประเมิน เพือประเมินว่า ผูเ้ ข้ารับการตรวจพิสูจน์
/ ผูถ้ ูกคุมความประพฤติ มีองค์ประกอบทางกายทีเกียวข้องกับยาเสพติดในระดับใด โดยแยกเป็ น 4 หัวข้อ
ประเมิน ดังนี
1. ประวัติความเจ็บป่ วย
2. อาการแสดงออกทางกาย
3. อาการผิดปกติทางจิต ความคิด อารมณ์ พฤติกรรม
4. การตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ (ผลการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ)
ในแต่ละหัวข้อประเมินมีระดับค่าคะแนนประเมินระหว่าง 1 – 5 คะแนน โดยแต่ละค่าคะแนนมี
ความหมาย ดังนี
1 คะแนน หมายถึง มีความสัมพันธ์กบั ยาเสพติด ระดับตํามาก
2 คะแนน หมายถึง มีความสัมพันธ์กบั ยาเสพติด ระดับตํา
3 คะแนน หมายถึง มีความสัมพันธ์กบั ยาเสพติด ระดับปานกลาง
4 คะแนน หมายถึง มีความสัมพันธ์กบั ยาเสพติด ระดับมาก
5 คะแนน หมายถึง มีความสัมพันธ์กบั ยาเสพติด ระดับสูงมาก
ผู้ใช้ แบบประเมิน พนักงานคุมประพฤติเป็ นผูป้ ระเมิน
วิธีการใช้ ให้พนักงานคุมประพฤติพิจารณาจากข้อเท็จจริ งเกียวกับสุ ขภาพกายและจิตใจ ทังโดยเบืองต้น
และ / หรื อผลจากการวินิจฉัยโดยแพทย์หรื อจิตแพทย์ ประกอบกับผลการตรวจหาสารเสพติดของผูเ้ ข้ารับ
การตรวจพิสูจน์แล้วประเมินค่าคะแนนสําหรับแต่ละหัวข้อประเมินตามเกณฑ์ทีกําหนดไว้ ทังนี โดยให้ใช้
ภายหลังจากแสวงหาและรวบรวมข้อเท็จจริ งเกียวกับผูเ้ ข้ารับการตรวจพิสูจน์เสร็ จสิ นแล้ว
การประเมินในแต่ละหัวข้อ ให้พนักงานคุมประพฤติใช้ความเข้าใจและความสามารถเท่าทีตนจะ
สามารถทําการประเมินได้ ในบางหัวข้อหากมีเกณฑ์การประเมินข้อย่อยทีพนักงานคุมประพฤติไม่อาจทําได้
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ก็ไม่จาํ เป็ นต้องประเมิน คําแนะนํา คือไม่จาํ เป็ นต้องทําการประเมินทุกข้อย่อยทีมี ให้ทาํ เท่าทีตนเอง
สามารถทําได้เท่านัน หากไม่พบความผิดปกติใดในภาพรวมหัวข้อนัน ๆ ก็สามารถให้ค่า 1 คะแนนในข้อ
นัน การส่ งให้แพทย์หรื อจิตแพทย์ประเมินนัน อยูใ่ นดุลยพินิจของพนักงานคุมประพฤติผดู ้ าํ เนิ นการตรวจ
พิสูจน์ ไม่มีความจําเป็ นต้องส่ งตรวจทุกราย
วิธีการประเมินและเกณฑ์ การพิจารณา ให้ประเมินค่าคะแนนแต่ละหัวข้อประเมินตามเกณฑ์พิจารณา ดังนี
หัวข้ อประเมิน
เกณฑ์ พจิ ารณา
1. ประวัติความเจ็บป่ วย
- ไม่มีลกั ษณะทีระบุไว้ ให้ค่า 1 คะแนน
1.1 ระบบประสาท
1.2 อาการผิ ด ปกติ ท างจิ ต ประสาท เช่ น - มีลกั ษณะทีระบุไว้ให้ค่า 2 คะแนน
อาการวิ ต กอย่า งรุ น แรง อาการซึ ม เศร้ า - หากมีประวัติเกียวข้องกับยาเสพติดควรปรึ กษา
แพทย์ เ พื อการตรวจ ถ้ า ผลการตรวจพบ
เบื อหน่ า ย อาการทางจิ ต (พฤติ ก รรม
ความสัมพันธ์กบั ยาเสพติดให้ 4 – 5 คะแนน
ผิดปกติอย่างมาก, ความคิดเพียน, อาการ
ประสาทหลอน)
1.3 ประวัติการติดเชือผ่านทางเข็มฉี ดยาเสพติด

2. อาการแสดงออกทางกาย
- ไม่มีลกั ษณะทีระบุไว้ ให้ค่า 1 คะแนน
2.1 มีอาการง่วงซึม, นอนไม่หลับ
- มีลกั ษณะทีระบุไว้ให้ค่า 3 คะแนน
2.2 กระวนกระวาย, วุน่ วาย
และควรนําส่ งแพทย์หรื อจิตแพทย์ตรวจ
2.3 ก้าวร้าว
ถ้าแพทย์รายงานว่าเกียวข้องกับยาเสพติดให้
2.4 มีรอยเข็มฉี ดยา หรื อรอยกรี ดตามตัว
5 คะแนน
2.5 มี อ าการทางด้า นการเคลื อนไหวและรั บ
ความรู ้สึกผิดปกติ
(มีอาการข้อหนึ งข้อใด ควรให้พบแพทย์ทวไป
ั
เพื อหาสาเหตุ ผิ ด ปกติ ท างกายประกอบการ
พิจารณา)
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หัวข้ อประเมิน
เกณฑ์ พจิ ารณา
3. อาการผิ ด ปกติ ท างจิ ต ความคิ ด อารมณ์
- ไม่มีลกั ษณะทีระบุไว้ให้ค่า 1 คะแนน
พฤติกรรม
3.1 การรั บรู ้ บอกชื อ สถานที บุ คคล เวลา - มีลกั ษณะทีระบุไว้ให้ค่า 4 คะแนน และควร
นํา ส่ ง แพทย์ห รื อจิ ต แพทย์ต รวจ ถ้า แพทย์
ไม่ถูกต้อง
รายงานว่าเกียวข้องกับยาเสพติดให้ 5 คะแนน
3.2 มีความคิดหลงผิด เช่น กลัวคนมาทําร้าย
หรื อหลงผิดว่าตนเป็ นเทวดา หรื อผูว้ ิเศษ
หรื ออืน ๆ
3.3 มีอาการประสาทหลอน เช่น หู แว่ว ภาพ
หลอน อารมณ์ผดิ ปกติอย่างมาก
3.4 ซึมเศร้า หรื ออารมณ์ครื นเครงมากผิดปกติ
3.5 พฤติ ก รรมสั บ สน แปลกประหลาด (มี
อาการข้อใดข้อหนึ ง ควรให้จิตแพทย์หรื อ
แพทย์ช่วยประเมิน)
4. การตรวจทางห้ องปฏิบัติการ (ผลการตรวจหา
สารเสพติดในปัสสาวะ)
- ผลลบให้ 1 คะแนน
4.1 ตรวจเบืองต้น (Screening Test)
- ผลบวกให้ 4 คะแนน
4.2 ตรวจยืนยัน (Confirmatory Test)

- ผลลบให้ 1 คะแนน
- ผลบวกให้ 5 คะแนน
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การสรุ ปแบบประเมิน หลังจากประเมินค่าคะแนนแต่ละหัวข้อประเมินครบถ้วนแล้วให้พนักงาน
คุมประพฤติสรุ ปแปลงคะแนนประเมินเป็ นระดับของความสัมพันธ์กบั ยาเสพติด ตามหลักเกณฑ์ ดังนี
ความสั มพันธ์ ระดับตํา
ความสั มพันธ์ ระดับปานกลาง
ความสั มพันธ์ ระดับสู ง

เมือมีคะแนนไม่เกิน 2 ในทุกหัวข้อ หรื อมีคะแนน 3 หนึงหัวข้อ
ร่ วมกับหัวข้ออืนทีมีคะแนนตํากว่า 2
เมือมีคะแนน 4 อย่ างน้ อยหนึงหัวข้ อ หรือมีคะแนน 3 สอง
หัวข้ อขึนไป
เมือมีคะแนน 5 อย่ างน้ อยหนึงหัวข้ อ หรือมีคะแนน 4 สอง
หัวข้อขึนไป

(14)

(บฟ 1-13/1)

ผูเ้ ข้ารับการตรวจพิสูจน์

สําหรับผูถ้ กู คุมความประพฤติ
ม. 56
พัก/ลด
เด็กและเยาวชน

(ปกปิ ด)

แบบประเมินทางกายและการตรวจทางห้ องปฏิบัตกิ าร
ชือ – ชือสกุล …………………………………………………………เลขทะเบียนที………………………………
คําชีแจง ให้ ประเมินคะแนนลักษณะทางกายและผลการตรวจทางห้ องปฏิบตั กิ ารของผู้เข้ ารับการตรวจพิสจู น์ /
ผู้ถกู คุมความประพฤติ ตามเกณฑ์ของแต่ละหัวข้ อประเมิน แล้ วทําเครื องหมายวงกลมรอบค่าคะแนนในช่อง
คะแนนโดยในแต่ละหัวข้ อประเมินให้ เลือกเพียงค่าคะแนนเดียว
หัวข้ อประเมิน
คะแนน
1
2
3
4
5
1. ประวัติความเจ็บป่ วย
1.1 ระบบประสาท
เกณฑ์ พจิ ารณา
1.2 อาการผิดปกติทางจิต ประสาท เช่น อาการวิตก
กังวลรุ นแรง อาการซึมเศร้า เบือหน่าย อาการทางจิต - ไม่มีลกั ษณะทีระบุไว้ให้ค่า 1 คะแนน
- มีลกั ษณะทีระบุไว้ให้ค่า 2 คะแนน
(พฤติกรรมผิดปกติอย่างมาก ความคิดเพียน,
- หากมีประวัติเกียวข้องกับยาเสพติดควร
อาการประสาทหลอน)
ปรึ กษาแพทย์เพือการตรวจ ถ้าผลการตรวจ
พบความสัมพันธ์กบั ยาเสพติดให้ 4-5 คะแนน
2. อาการแสดงออกทางกาย
2.1 มีอาการง่วงซึม,นอนไม่หลับ
2.2 กระวนกระวาย ,วุน่ วาย
2.3 ก้าวร้าว
2.4 มีรอยเข็มฉี ดยาหรื อรอยกรี ดตามตัว
2.5 มีอาการทางด้านการเคลือนไหวและรับความรู ้สึก
ผิดปกติ(มีอาการข้อหนึงข้อใด ควรให้พบแพทย์
ทัวไปเพือหาสาเหตุผดิ ปกติทางกายประกอบการ
พิจารณา)

1

2

3

4

5

เกณฑ์ พจิ ารณา
- ไม่มีลกั ษณะทีระบุไว้ให้ค่า 1 คะแนน
- มีลกั ษณะทีระบุไว้ให้ค่า 3 คะแนน
และควรนําส่ งแพทย์หรื อจิตแพทย์ตรวจถ้าแพทย์
รายงานว่าเกียวข้องกับยาเสพติดให้ 5 คะแนน

(15)

หัวข้ อประเมิน
3. อาการผิดปกติทางจิต ความคิด อารมณ์ พฤติกรรม
3.1 การรับรู ้ บอกชือ สถานที บุคคล เวลาไม่ถูกต้อง
3.2 มีความคิดหลงผิด เช่น กลัวคนมาทําร้ายหรื อ
หลงผิดว่าตนเป็ นเทวดาหรื อผูว้ ิเศษ หรื ออืนๆ
3.3 มีอาการประสาทหลอน เช่น หูแว่ว ภาพหลอน
อารมณ์ผดิ ปกติอย่างมาก
3.4 ซึมเศร้า หรื ออารมณ์ครื นเครงมากผิดปกติ
3.5 พฤติกรรมสับสน แปลกประหลาด
(มีอาการข้อหนึงข้อใด ควรให้จิตแพทย์หรื อแพทย์
ช่วยประเมิน)
4. การตรวจทางห้ องปฏิบตั กิ าร (ผลการตรวจหาสารเสพติด
ในปัสสาวะ)
4.1 ตรวจเบืองต้น (screening test)

1

2

คะแนน
3

4

5

เกณฑ์ พจิ ารณา
- ไม่มีลกั ษณะทีระบุไว้ให้ค่า 1 คะแนน
- มีลกั ษณะทีระบุไว้ให้ค่า 4 คะแนน
และควรนําส่ งแพทย์หรื อจิตแพทย์ตรวจถ้าแพทย์
รายงานว่าเกียวข้องกับยาเสพติดให้โทษ 5 คะแนน

1

4

เกณฑ์ พจิ ารณา
ผลลบให้ 1 คะแนน
ผลบวกให้ 4 คะแนน
1

4.2 ตรวจยืนยัน (confirmatory test)

สรุ ป
คะแนน
ประเมิน

5

เกณฑ์ พจิ ารณา
ผลลบให้ 1 คะแนน
ผลบวกให้ 5 คะแนน

มีคะแนนไม่เกิน 2 ในทุกหัวข้อ หรื อ มีคะแนน 3 หนึงหัวข้อ ร่ วมกับหัวข้ออืนคะแนนตํากว่า 2
มีคะแนน 4 อย่างน้อย หนึ งหัวข้อ มีคะแนน 3 สองหัวข้อขึนไป
มีคะแนน 5 อย่างน้อย หนึ งหัวข้อ มีคะแนน 4 สองหัวข้อขึนไป

ระดับตํา

ระดับปานกลาง
ระดับสู ง

(16)

(17)

แบบประเมินภูมิหลังทางสั งคม
ลักษณะของแบบประเมิน
แบบประเมินภูมิหลังทางสังคมเป็ นแบบประเมินสําหรับให้พนักงานคุมประพฤติประเมินภูมิหลัง
ในด้านต่างๆ จากข้อเท็จจริ งทีเกียวกับผูเ้ ข้าร่ วมรับการพิสูจน์ / ผูถ้ ูกคุมความประพฤติ ตามเกณฑ์ทีกําหนด
ไว้ สําหรับแต่ละหัวข้อประเมิน เพือประเมินว่า ผูเ้ ข้ารับการตรวจพิสูจน์ / ผูถ้ ูกคุมความประพฤติมี
องค์ประกอบทางสังคมทีเกียวข้องกับยาเสพติดในระดับใด โดยแยกเป็ นหัวข้อประเมิน 13 หัวข้อประเมิน
ดังนี
1. ประวัติครอบครัว
2. การศึกษา
3. อาชีพ
4. ฐานะทางการเงิน
5. นิสยั และความประพฤติ
6. เพือนหรื อบุคคลใกล้ชิด
7. สุ ขภาพร่ างกาย
8. ประวัติการกระทําความผิด
9. พฤติกรรมการใช้ยาเสพติด
10. ปัญหาจากการใช้ยาเสพติด
11. พฤติการณ์รับจ้างซือหรื อจําหน่ายยาเสพติด
12. การบําบัดรักษายาเสพติด
13. สภาพแวดล้อม
ในแต่ละหัวข้อประเมิน
มีความหมาย ดังนี
1 คะแนน หมายถึง
2 คะแนน หมายถึง
3 คะแนน หมายถึง
4 คะแนน หมายถึง
5 คะแนน หมายถึง

มีระดับค่าคะแนนประเมินระหว่าง 1 – 5 คะแนน โดยแต่ละค่าคะแนน
มีความสัมพันธ์กบั ยาเสพติด
มีความสัมพันธ์กบั ยาเสพติด
มีความสัมพันธ์กบั ยาเสพติด
มีความสัมพันธ์กบั ยาเสพติด
มีความสัมพันธ์กบั ยาเสพติด

ระดับตํามาก
ระดับตํา
ระดับปานกลาง
สูง
สูงมาก

(17)

ผู้ใช้ แบบประเมิน
พนักงานคุมประพฤติเป็ นผูป้ ระเมิน
วิธีการใช้
ให้พนักงานคุมประพฤติพิจารณาจากข้อเท็จจริ งเกียวกับภูมิหลังทางสังคมในด้านต่างๆ ของผูเ้ ข้ารับ
การตรวจพิสูจน์ฯ แล้วเลือกประเมินลักษณะภูมิหลังทางสังคมทีตรงกับข้อเท็จจริ งของผูเ้ ข้ารับการ ตรวจ
พิสูจน์ ฯในหัวข้อประเมินนัน ตามค่าคะแนนประจําลักษณะทีกําหนดไว้ ทังนี โดยให้ใช้ภายหลังจาก
แสวงหาและรวบรวมข้อเท็จจริ งเกียวกับผูเ้ ข้ารับการตรวจพิสูจน์ฯ เสร็ จสิ นแล้ว

(18)

อธิบายเกณฑ์ การประเมิน
หัวข้อประเมินแต่ละหัวข้อมีคาํ อธิบายลักษณะทีใช้เป็ นเกณฑ์ในการประเมินดังนี
หัวข้ อประเมิน / เกณฑ์ การประเมิน
1. ประวัติครอบครัว
- พักอยูก่ บั สมาชิกในครอบครัว
ซึงเอาใจใส่ ดูแลอย่างดี

คําอธิบาย
- ผูเ้ ข้ารับการตรวจพิสูจน์พกั อาศัยอยูก่ บั ครอบครัว ซึงอาจ
เป็ น พ่อ แม่ พี น้อง ญาติสามี ภรรยา หรื อบุตร คนใด
คนหนึง หรื อหลายคนก็ได้ โดยสมาชิกในครอบครัวมี
ความรัก ความเข้าใจและห่วงใยเอืออาทรซึงกันและกัน
เมือมีปัญหาเดือดร้อน ก็มีผคู ้ อยให้ความช่วยเหลือ ดูแล
แนะนํา ให้คาํ ปรึ กษาอย่างเต็มใจ

- มีปัญหาภายในครอบครัว
บ้างเล็กน้อย

- ครอบครัวอาจมีปัญหาบ้าง เช่น มีเรื องขัดแย้งกันบ้าง มี
ความรู ้สึกห่างเหิ น ต่างคนต่างอยู่ ไม่ค่อยมีเวลาพบปะกัน
แต่หากมีปัญหา บุคคลในครอบครัวพร้อมเข้ามารับรู ้และ
ให้ความช่วยเหลือกันได้

- สมาชิกในครอบครัวไม่มี
ความผูกพัน

- สมาชิกในครอบครัวจะอยูด่ ว้ ยกันหรื อไม่กต็ าม แต่มี
ลักษณะต่างคนต่างอยู่ ไม่สนใจหรื อห่วงใยซึงกันและกัน
เมือมีปัญหาเกิดขึนกับคนในครอบครัวก็ไม่ใส่ ใจ หรื อ
ไม่มีเวลามาดูแล ช่วยเหลือกัน

- มีปัญหาครอบครัวรุ นแรง

- ครอบครัวขาดความอบอุ่น แตกแยก เลิกร้าง มีเรื อง
ทะเลาะวิวาทกันบ่อยครังเข้ากับบุคคลในครอบครัวไม่ได้
เป็ นทีรังเกียจของสมาชิกในครอบครัว

- บุคคลในครอบครัวเกียวข้อง
กับยาเสพติด

- มีสมาชิกในครอบครัวทีพักอยูด่ ว้ ยกัน หรื อมีความใกล้ชิด
เกียวข้องกับยาเสพติดไม่วา่ จะเสพ รับจ้างซือหรื อจําหน่าย
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หัวข้ อประเมิน / เกณฑ์ การประเมิน
2. การศึกษา
- ได้รับการศึกษาตามอัตภาพ
หรื ออยูร่ ะหว่างการศึกษา
และมีผลการเรี ยนปกติ

คําอธิบาย
- จบการศึกษาเหมาะสมตามระดับสติปัญญา สภาพ
เศรษฐกิจและปัจจัยอืนๆ ของครอบครัว เช่น บุคคลใน
ครอบครัวยากจน จบการศึกษาภาคบังคับ กศน. หรื อ
ปวช. บุคคลในครอบครัวทีมีฐานะทางเศรษฐกิจ
จบระดับปริ ญญาตรี หรื อสูงกว่า เป็ นต้น
- ส่ วนกรณี มีผลการเรี ยนปกติ หมายถึง ปัจจุบนั ยังคงศึกษา
เล่าเรี ยนโดยมีผลการเรี ยนเปรี ยบเทียบกับภาค หรื อปี ที
ผ่านมา อยูใ่ นระดับเดิมหรื อใกล้เคียงกับระดับเดิม

- ไม่ได้รับการศึกษาหรื อ
การศึกษาตํามาก

- ไม่เคยเข้ารับการศึกษาในสถานศึกษาใดๆ ไม่สามารถอ่าน
ออกเขียนได้ หรื อเรี ยนไม่จบการศึกษาภาคบังคับ หรื อ
เขียนอ่านได้เพียงเล็กน้อย

- ผลการเรี ยนตกตําลงมาก
ในช่วง 1 ปี

- เปรี ยบเทียบในระยะเวลา 1 ปี ทีผ่านมา ผลการเรี ยน
ลดตําลงกว่าทีเคยเป็ นอย่างเห็นได้ชดั เช่น เคยเรี ยนอยูใ่ น
ระดับดี แต่ต่อมาสอบตก หรื อคะแนน / เกรดลดลงมาก

- มีความประพฤติเสื อมเสี ย
ขณะศึกษา ถูกภาคทัณฑ์
หรื อพักการเรี ยน

- มีปัญหาความประพฤติในขณะเรี ยนจนถูกลงโทษตาม
ระเบียบของสถานศึกษา เช่น การภาคทัณฑ์ ให้พกั
การเรี ยนชัวคราว

- ถูกให้ออกจากสถานศึกษา
หรื อหยุดเรี ยนเพราะมีปัญหา
ยาเสพติด

- มีการติดยาเสพติด ไม่สามารถศึกษาต่อได้ หรื อมีความ
ประพฤติเสื อมเสี ยร้ายแรง จนถูกไล่ออกหรื อต้องออกจาก
การเรี ยนเอง

(20)

หัวข้ อประเมิน / เกณฑ์ การประเมิน
3. อาชีพ
- มีอาชีพมันคงหรื อเป็ น
กิจจะลักษณะ / อยูร่ ะหว่าง
การศึกษา

คําอธิบาย
- ปัจจุบนั ประกอบอาชีพสุ จริ ต เป็ นลักษณะงานประจํา
หรื อมีการทํางานอย่างต่อเนือง แม้วา่ จะเปลียนสถานที
หรื อประเภทของงานบ้าง แต่เป็ นเพราะความจําเป็ น หรื อ
ลักษณะของงาน ซึงอาจมีรายได้เป็ นรายวัน / งวด / เดือน
หรื อปี ก็ได้ มีรายได้ทีเพียงพอต่อการยังชีพตามฐานะ
- หากอยูใ่ นระหว่างศึกษาก็มีผลการเรี ยนปกติ

- อาชีพ / การศึกษาไม่เป็ น
กิจจะลักษณะ / เปลียนงาน
บ่อย

- มีอาชีพ แต่ทาํ ไม่ต่อเนือง เนืองจากปั ญหาของตัวเอง เช่น
ถูกให้ออกจากงานเดิม เกียจคร้าน จับจด เลือกงาน
มักย้ายทีอยูบ่ ่อย ฯลฯ
- ส่ วนกรณี ยงั ศึกษาก็มีการเปลียนสถานทีบ่อยครัง (แต่ยงั
เรี ยนอยู)่ เรี ยนบ้างหยุดบ้าง

- ปัจจุบนั ว่างงาน / หยุด
การศึกษาเกินกว่า 6 เดือน

- ปัจจุบนั ไม่มีงานทํานานกว่า 6 เดือน ดํารงชีพอยูใ่ นความ
อุปการะของผูอ้ ืน
- หรื อกรณี ยงั อยูใ่ นวัยศึกษาเล่าเรี ยน แต่หยุดการเรี ยนนาน
เกินกว่า 6 เดือน (1 ภาคการศึกษา)

- มีอาชีพทีเสี ยงต่อการใช้ยา
เสพติดหรื อมีความประพฤติ
เสี ยหายขณะทํางาน

- อาชีพทีเสี ยง เช่น ขับรถรับจ้างในเวลากลางคืน ขับ
รถบรรทุกทางไกล ทํางานในสถานเริ งรมย์ในเวลา
กลางคืน ทํางานใช้แรงงาน ฯลฯ
- ความประพฤติเสี ยหายขณะทํางาน หมายถึง ขาดความ
รับผิดชอบ ละทิงงานทําให้เกิดความเสี ยหาย หรื อมีการ
ยักยอก / ลักเงินนาจ้างจนถูกว่ากล่าวตักเตือน ภาคทัณฑ์
ตัดเงินเดือน (ยังไม่ถึงขันถูกไล่ออก) ฯลฯ ทังนีเนืองจาก
ผลของการใช้ยาเสพติดทําให้พฤติกรรมเปลียนไป
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- ประกอบอาชีพในทางทุจริ ต
หรื อมีประวัติถูกไล่ออก
จากงาน

4. ฐานะทางการเงิน
- มีฐานนะมันคงหรื อไม่มี
ปั ญหาเดือดร้อนทางการเงิน

คําอธิบาย
- หมายถึง การทํามาหาเลียงชีพในทางทีผิดกฎหมาย หรื อ
ขัดต่อศีลธรรมอันดี เช่น เปิ ดบ่อนการพนัน ค้าประเวณี
รับจ้างซือหรื อจําหน่ายยาเสพติด ค้าของเถือน หรื อเคยถูก
ไล่ออกจากงานเพราะมีความประพฤติเสี ยหายร้ายแรง
เช่น ทุจริ ตต่อหน้าที บกพร่ องไม่รับผิดชอบงาน สร้าง
ความเสี ยหายต่อหน่วยงานอย่างร้ายแรง ฯลฯ

- หมายถึง การมีรายได้และการใช้จ่ายสมดุล (รายได้หมาย
รวมทังเงินทีได้จากการทํางาน และจากการทีมีผปู ้ กครอง
หรื อผูอ้ ุปการะส่ งเสี ย( สามารถดํารงชีวิตอยูไ่ ด้โดยปกติสุข
ตามฐานะ หากมีหนีสิ นก็สามารถผ่อนชําระได้โดยไม่
เดือดร้อน

- มีปัญหาทางการเงินบ้าง
เล็กน้อย

- เป็ นกรณี ทีมีปัญหาความเดือดร้อนด้านการเงินบ้างเป็ นครัง
คราวอาจต้องหยิบยืมหรื อเป็ นหนีบ้าง แต่อยูใ่ นวิสยั ทีผ่อน
ชําระได้

- มีปัญหาทางการเงิน / ต้อง
หยิบยืมผูอ้ ืนเสมอ

- มีปัญหาด้านการเงิน ต้องกูย้ มื เป็ นประจําและมีหนีสิ นเป็ น
จํานวนมาก แต่ยงั เป็ นกรณี ทีสามารถดําเนินชีวิตอยูโ่ ดย
สุ จริ ต

- มีปัญหาเดือดร้อนทาง
การเงินจนต้องทําผิด
กฎหมาย

- มีปัญหาทางการเงิน และใช้วิธีแก้ไขโดยกระทําสิ งทีผิด
กฎหมาย เช่น การรับจ้างซือหรื อจําหน่ายยาเสพติด
ลักขโมย ฉ้อโกง ฯลฯ หรื ออาจเป็ นกรณี ผมู ้ ีฐานะ แต่
ต้องการความรํารวยเพิมขึน จึงหาเงินด้วยวิธีทีผิดกฎหมาย
- เป็ นผูจ้ าํ หน่ายยาเสพติด (ทังรายย่อยหรื อรายใหญ่) เพือหา
รายได้เลียงตัวเองและครอบครัว ไม่มีอาชีพอืน หรื อมี
อาชีพบังหน้าแต่รายได้ส่วนใหญ่มาจากยาเสพติด

- ยังชีพอยูด่ ว้ ยการจําหน่ายยา
เสพติด
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5. นิสัยและความประพฤติ
- โดยทัวไปไม่มีขอ้ เสี ยหาย
ใช้เวลาว่างทีเป็ นประโยชน์

คําอธิบาย
- นิสยั และความประพฤติโดยทัวไปไม่มีขอ้ เสี ยหาย ไม่เคย
ก่อเรื องเดือดร้อนให้ตนเองและผูอ้ ืน รู ้จกั ใช้เวลาว่าง
ในทางทีเป็ นประโยชน์หรื อไม่ใช้เวลาว่างกับอบายมุข

- มีขอ้ เสี ยหายบ้าง แต่ยงั
สามารถปรับเปลียน
พฤติกรรมได้

- มีนิสยั และความประพฤติบางประการทีเสี ยหาย แต่ไม่มี
ผลกระทบต่อการดําเนินชีวติ มากนัก เช่น การสูบบุหรี จัด
ชอบดืมสุ รา ชอบการเล่นการพนัน แต่ไม่ติดเป็ นนิสยั
เทียวเตร่ สถานบันเทิงในเวลากลางคืนบ่อยๆ ทังนีนิสยั และ
ความประพฤติทีเสี ยหายนัน อาจเคยมีมาก่อนในอดีต แต่
ปั จจุบนั เปลียนแปลงดีขึนบ้าง หรื อปัจจุบนั ยังคงมีลกั ษณะ
นิสยั และความประพฤติเช่นนันอยูแ่ ต่อยูใ่ นวิสยั ทีสามารถ
ปรับเปลียนได้ในอนาคต

- มีความประพฤติเสื อมเสี ย
มากกว่า 1 ด้าน หรื อคล้อย
ตามผูอ้ ืนได้ง่าย

- มีนิสยั หรื อความประพฤติในทางทีเสี ยหายหรื อมี
ผลกระทบต่อการดําเนินชีวติ อย่างชัดเจนมากกว่า 1 ด้าน
เช่น ติดสุ ราเรื อรัง / เล่นการพนันจนติดเป็ นนิสยั / ชอบ
เทียวเตร่ ในแหล่งอบายมุขเป็ นประจํา เป็ นต้น หรื อมี
ลักษณะเป็ นคนทีต้องพึงพาผูอ้ ืนคล้อยตามผูอ้ ืนได้ง่าย ซึง
อาจเป็ นเหตุให้ถูกชักจูงให้โน้มน้าวให้กระทําผิดได้

- มีนิสยั และความประพฤติ
ก้าวร้าว หรื อละเมิดทาง
กฎหมาย

- มีนิสยั และความประพฤติทีแสดงออกถึงความก้าวร้าว ทัง
โดยตรงและโดยอ้อม เช่น พูดจาก้าวร้าวอยูเ่ สมอ ชอบใช้
ความรุ นแรง ทําลายข้าวของ ทําร้ายผูอ้ ืน หรื อมีนิสยั ชอบ
กระทําเรื องทีฝ่ าฝื นกฎหมาย เช่น ทําผิดกฎจราจร หรื อ
กระทําความผิดทางอาญา เช่น ชอบลักเล็กขโมยน้อย
ชกต่อยทะเลาะวิวาท เป็ นต้น
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- มักฝ่ าฝื นกฎ ระเบียบ แบบ
แผนของสังคม หรื อ
หมกมุ่นกับอบายมุข

6. เพือนหรือบุคคลใกล้ ชิด

คําอธิบาย
- มีนิสยั และความประพฤติในทางทีฝ่ าฝื น หรื อต่อต้าน
กฎระเบียบและแบบแผนของสังคม ประพฤติปฏิบตั ิตน
ขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณี ของสังคมโดยเจตนา หรื อ
ใช้เวลาส่ วนใหญ่ชอบกระทําเรื องทีฝ่ าฝื นกฎหมาย เช่น
ทําผิดกฎจราจร หรื อกระทําความผิดทางอาญา เช่น ชอบ
ลักเล็กขโมยน้อย ชกต่อยทะเลาะวิวาท เป็ นต้น
ข้อมูลส่ วนนีได้จากข้อเท็จจริ งในหัวข้อความสัมพันธ์กบั เพือน
เรี ยน เพือนร่ วมงาน นิสยั และความประพฤติ ตลอดจนประวัติการ
เกียวข้องกับยาเสพติด (บุคคลใกล้ชิด หมายถึง คนละแวกบ้าน
นายจ้าง บุคคลทีเคารพนับถือ ผูน้ าํ ชุมชนทีคุน้ เคย ครู / อาจารย์
เป็ นต้น ซึงไม่รวมคนในครอบครัว) ทังในอดีตและปัจจุบนั

- อิทธิพลในทางทีดี

- เพือนหรื อบุคคลใกล้ชิดทีมีบทบาทสําคัญต่อความคิด
ความรู ้สึก และการกระทําในทางทีดีต่อจําเลย สามารถ
เป็ นผูช้ ีแนะ ชักจูง โน้มน้าว หรื อเป็ นแบบอย่างในการ
ประพฤติปฏิบตั ิตวั ในทางทีดีได้

- ไม่มีอิทธิพลใด

- ไม่มีเพือนหรื อบุคคลใกล้ชิดคนใดทีมีอิทธิพลต่อความคิด
ความรู ้สึกและการกระทําทังในทางทีดีหรื อไม่ดี ทังนีอาจ
เกิดจากไม่มีความสนิทสนมกับผูใ้ ด

- มีอิทธิพลในทิศทางลบ
มากกว่าทางบวก

- เพือนหรื อบุคคลใกล้ชิดส่ วนใหญ่มกั ชักนํากันไปในทางที
ไม่ดีมากกว่าทีจะชักนํากันไปในทางทีดี เช่น มีเพือนที
ชอบชักชวนให้หนีเรี ยน เทียวเตร่ หรื อมัวสุ มกัน แม้จะมี
เพือนกลุ่มอืนคอยตักเตือน หรื อบุคคลใกล้ชิดคอยห่วงใย
แต่กม็ ีอิทธิพลน้อยกว่า
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- มีอิทธิพลในทางทีเสื อมเสี ย

คําอธิบาย
- เพือนหรื อบุคคลใกล้ชิดมีบทบาทสําคัญ ในการชักจูง
โน้มน้าว ให้คิดหรื อกระทําในทางทีเสื อมเสี ยอยูเ่ สมอ
จนการเรี ยนตกตํา ถูกพักการศึกษาหรื อหน้าทีการงาน
บกพร่ อง ไม่ใส่ ใจทํางาน ไม่มีความกระตือรื อร้นทีจะหา
ความก้าวหน้าในชีวิต ชอบสนุกสนาน อยูไ่ ปวันๆ หรื อ
มักก่อเรื องเดือดร้อนให้ตนเองและผูอ้ ืน

- ชักชวนให้เกียวข้องกับยา
เสพติด

- มีเพือนหรื อบุคคลใกล้ชิดทีคอยชักนําให้เกียวข้องกับยา
เสพติดทังในลักษณะผูเ้ สพ ผูร้ ับจ้างซือ หรื อผูจ้ าํ หน่ายยา
เสพติด จนเป็ นเหตุให้จาํ เลยมีพฤติการณ์เกียวข้องกับยา
เสพติด

7. สุ ขภาพทางกาย

ข้อมูลส่ วนนีจะประเมินได้จากการสังเกตและสอบถามใน
หัวข้อสุ ขภาพทางกาย

- ปกติ

- จําเลยมีสุขภาพทางกายเป็ นปกติ ไม่ปรากฏอาการเจ็บป่ วย
ใดๆ หรื ออาจเคยมีประวัติการเจ็บป่ วยบ้าง แต่ไม่มีโรค
ประจําตัวร้ายแรง แม้สภาพของร่ างกายจะมีลกั ษณะพิการ
หรื อทุพพลภาพใดก็ตาม

- ปกติ แต่มีลกั ษณะคล้าย
คนขีโรค

- จําเลยมีลกั ษณะสุ ขภาพทางกายเป็ นปกติ ไม่ปรากฏอาการ
เจ็บป่ วยใดๆ หรื อจําเลยมีประวัติการเจ็บป่ วยบ้าง แต่ไม่มี
โรคประจําตัวร้ายแรง แต่มีลกั ษณะร่ างกายผอมบาง
ไม่สมบูรณ์ ดูเป็ นคนอ่อนแอ คล้ายคนไม่สบาย

- มีปัญหาเกียวกับสุ ขภาพ
เนืองจากยาเสพติด

- จําเลยมีปัญหาด้านสุ ขภาพ เนืองจากการใช้ยาเสพติด เช่น
เจ็บป่ วยด้วยระบบทางเดินหายใจ สุ ขภาพอ่อนแอ
ป่ วยง่าย เป็ นต้น
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- สุ ขภาพทรุ ดโทรมจนผิด
สังเกตเนืองจากใช้ยาเสพติด

คําอธิบาย
- จําเลยมีสุขภาพทางกายทรุ ดโทรม ซูบเซียว ขาดการเอาใจ
ใส่ สุขภาพร่ างของตน มีร่องรอยการเสพยาเสพติดตาม
ร่ างกายจนสามารถสังเกตเห็นได้

- มีโรคประจําตัวร้ายแรง คือ
สุ ขภาพเสื อมโทรมมาก
เนืองจากใช้ยาเสพติด

- มีอาการป่ วยของโรคภูมิตา้ นทานบกพร่ อง (HIV) หรื อโรค
แทรกซ้อนอืนๆ หรื อโรคเกียวกับทางเดินหายใจทีเป็ นผล
มาจากการใช้ยาเสพติด

8. ประวัติการกระทําความผิด
- ไม่เคยทําผิดกฎหมายมาก่อน

- ไม่เคยกระทําผิดกฎหมายใดๆ มาก่อน เช่น ไม่เคยลัก
ทรัพย์ ไม่เคยทําร้ายร่ างกาย ไม่เคยเล่นการพนันเอา
ทรัพย์สินใดๆ กัน

- เคยทําความผิดมาก่อน แต่
ไม่เคยถูกจับกุม

- เคยกระทําผิดกฎหมายมาก่อน และเคยถูกเจ้าหน้าทีตํารวจ
จับกุมดําเนินคดีในความผิดทีไม่ใช่ความผิดเกียวกับยาเสพ
ติดให้โทษมาแล้ว 1 ครัง ไม่วา่ จะได้รับโทษสถานใด แต่
ให้ระบุโทษทีได้รับไว้ทา้ ยข้อ เพือเป็ นข้อมูลประกอบการ
ประเมิน

- เคยถูกจับกุมตังแต่ 2 ครัง
ในความผิดฐานอืน หรื อ 1
ครังในฐานความผิดเกียวกับ
ยาเสพติด หรื อ เคยผิด
เงือนไขในการคุมความ
ประพฤติ

- เคยถูกเจ้าหน้าทีตํารวจจับกุมดําเนินคดีในความผิดเกียวกับ
ยาเสพติดให้โทษมาแล้วเพียง 1 ครัง หรื อความผิดฐาน
อืนๆ ตังแต่ 2 ครังขึนไป ไม่วา่ จะได้รับโทษสถานใด แต่
ให้ระบุโทษทีได้รับไว้ทา้ ยข้อ เพือเป็ นข้อมูลประกอบการ
ประเมิน

- เคยต้องโทษจําคุกใน
ความผิดฐานจําหน่ายยาเสพ
ติดมาก่อน

- เคยถูกจับกุมดําเนินคดีในความผิดฐานจําหน่ายยาเสพติด
ให้โทษและได้รับโทษจําคุกโดยไม่รอการลงโทษมาแล้ว
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หัวข้ อประเมิน / เกณฑ์ การประเมิน
9. พฤติกรรมการใช้ ยาเสพติด
- ไม่เคยใช้ยาเสพติดมาก่อน

คําอธิบาย
- ไม่เคยใช้ยาเสพติดให้โทษใดๆ มาก่อน รวมทังสารเสพติด
ให้โทษอืนๆ ด้วย

- เริ มลองใช้ยาเสพติด 1 – 2
ครัง

- เริ มใช้ยาเสพติดหรื อเคยทดลองใช้ยาเสพติด 1 – 2 ครัง
เท่านัน ไม่วา่ จะใช้มานานแล้ว หรื อใช้ในระยะเร็ วๆ นี

- ใช้ยาเสพติดมากกว่า 2 ครัง
ภายใน 6 เดือน

- ก่อนทีจะถูกจับกุมในคดีนี 6 เดือนใช้ยาเสพติดให้โทษ
เป็ นครังคราวมากกว่า 2 ครัง ขึนไป โดยใช้ยาเสพ
ติดตามความจําเป็ น เช่น ใช้เมือต้องการอดนอน ใช้เมือ
ต้องขับรถเป็ นเวลานาน ใช้เมือพบกับเพือนคนใดคนหนึง
เป็ นต้น รวมทังในอดีตทีผ่านมาก็เคยใช้ยาเสพติดให้โทษ
ในระยะสันๆ ลักษณะนีมาก่อนเช่นกัน
- ใช้ยาเสพติดให้โทษชนิดเดียวเป็ นประจํา อาจจะเสพทุก
วันหรื อ 1 – 2 วันต่อครัง หรื อ 4 – 5 วันต่อครัง แต่เสพ
โดยไม่เพิมปริ มาณและ / หรื อใช้ยาเสพติดหลายชนิด เป็ น
ครังคราวโดยไม่จาํ กัดระยะเวลาว่าเสพมานานเท่าใด

- ใช้ยาเสพติดชนิดเดียวเป็ น
ประจํา แต่ไม่เพิมปริ มาณ
หรื อหลายชนิดเป็ นครังคราว

- ใช้ยาเสพติดต่อเนืองมากกว่า
1 ปี และใช้ในปริ มาณ
เพิมขึนเรื อยๆ

10. ปัญหาจากการใช้ ยาเสพติด

- ไม่กระทบต่อการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน

- ใช้ยาเสพติดให้โทษเป็ นประจําต่อเนืองมากกว่า 1 ปี และ
ใช้ในปริ มาณทีเพิมขึน เนืองจากถ้าเสพเท่าเดิมจะไม่มีผล
ต่อความรู ้สึกพอใจ หรื อมีความสุ ขจากฤทธิยา ทังไม่วา่ จะ
ใช้มากขึนในปริ มาณ หรื อความถีมากน้อยเพียงใด
ข้อมูลส่ วนนีได้จากการประมวลข้อเท็จจริ งจากหัวข้อต่างๆ
ประกอบกัน เช่น หัวข้อครอบครัว การศึกษา การประกอบอาชีพ
นิสยั ความประพฤติ เป็ นต้น
- การใช้ยาเสพติดให้โทษยังไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อการ
ดําเนินชีวิตประจําวัน
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หัวข้ อประเมิน / เกณฑ์ การประเมิน
- มีผลกระทบต่อการดําเนิน
ชีวิตประจําวันบ้าง

คําอธิบาย
- การใช้ยาเสพติดให้โทษเริ มมีผลกระทบต่อการดําเนิน
ชีวิตประจําวันบ้าง เช่น ทําให้ผลการเรี ยนตกตํา ทํางาน
ผิดพลาด ขาดเรี ยน หรื อขาดงานบ้าง หรื อเริ มกระทบต่อ
ความสัมพันธ์กบั บุคคลในครอบครัว เช่น ไม่ค่อยพูดคุย
หรื อเก็บตัวมากขึน

- เริ มมีปัญหากับเพือนเรี ยน
หรื อเพือนร่ วมงาน

- การใช้ยาเสพติดให้โทษทําให้เริ มมีปัญหากับกลุ่มเพือน
ไม่วา่ จะเป็ นปัญหาใดๆ เช่น เพือนเริ มไม่คบหาสมาคม
ด้วย หรื อเริ มไปหยิบยืมเงินเพือน รวมถึงบุคคลใกล้ชิด
อืนๆ ทีไม่ใช่บุคคลในครอบครัวด้วย จนเป็ นทีน่าเบือ
หน่าย

- ต้องออกจากการเรี ยน หรื อ
ทํางาน

- การใช้ยาเสพติดให้โทษ มีผลทําให้ตอ้ งออกจากการเรี ยน
หรื อออกจากงาน ไม่วา่ จะออกโดยการออกเอง หรื อถูก
ให้ออก เพราะมีอาการมึนเมา ขาดสติ ก่อเรื อง หรื อมี
อาการผิดปกติทางจิต เนืองจากการเสพยา เช่น ซึมเศร้า
ประสาทหลอน

- หมกมุ่นกับการใช้ยาเสพติด
จนชีวิตประจําวันเสี ยไป

- มีการใช้ยาเสพติดให้โทษเป็ นประจํา และกระทําการใดๆ
เพือให้ได้ยาเสพติดให้โทษมาเสพ ถึงแม้การกระทํานันจะ
มีความเสี ยหายอย่างอืนตามมาก็ยงั เสพ กิจกรรมการ
ดําเนินชีวิตประจําวัน เช่น การพักผ่อน การดูแลตนเอง
การเรี ยน การงาน ถูกละเลย โดยใช้เวลาส่ วนใหญ่ในการ
แสวงหาและเสพยาเสพติด

11. พฤติการณ์ รับจ้ างซือหรือ
จําหน่ ายยาเสพติด

ข้อมูลส่ วนนีได้จากการสอบถามในหัวข้อการประกอบ
อาชีพ ประวัติการเกียวข้องกับยาเสพติดให้โทษ และประวัติการ
กระทําผิด
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หัวข้ อประเมิน / เกณฑ์ การประเมิน
- ไม่เคยรับจ้างซือ หรื อ
จําหน่ายยาเสพติด

คําอธิบาย
- ไม่เคยกระทําการรับจ้างซือหรื อจําหน่ายยาเสพติดให้โทษ
ใดๆ มาก่อน

- ไม่เคยรับจ้างซือหรื อ
จําหน่ายแต่ช่วยพรรคพวก
เดินยา

- ไม่เคยกระทําการรับจ้างซือหรื อจําหน่ายยาเสพติดให้โทษ
ใดๆ มาก่อน แต่เคยช่วยส่ งหรื อร่ วมไปกับผูส้ ่ งยาเสพติด
ในลักษณะรายย่อยๆ โดยไม่คิดค่าตอบแทน

- เคยรับจ้างซือ 1 – 2 ครัง

- เคยรับจ้างซือยาเสพติดให้โทษมาแล้ว 1 – 2 ครัง การ
รับจ้างซือนันอาจจะได้ค่าจ้างเป็ นเงินหรื อเป็ นยาเสพติดให้
โทษก็ได้ ไม่วา่ จํานวนเงินหรื อยาเสพติดทีได้รับจะมาก
หรื อน้อย

- เคยจําหน่าย 1 – 2 ครัง

- เคยเป็ นผูข้ ายยาเสพติดให้โทษมาแล้ว 1 – 2 ครัง ไม่วา่ จะ
จําหน่ายให้แก่ผใู ้ ดก็ตามและปริ มาณจะมากหรื อน้อย แต่
ให้ระบุประเภทยาและปริ มาณไว้ทา้ ยข้อ

- รับจ้างซือ หรื อจําหน่ายเป็ น
ประจํา

- มีพฤติกรรมรับจ้างซือหรื อจําหน่ายยาเสพติดให้โทษ (ทํา
อย่างเดียว หรื อทังสองอย่าง) มากกว่า 2 ครังขึนไป ไม่
ว่าจะเป็ นระยะเวลานานเท่าใด หรื อมีพยานหลักฐานหรื อ
พยานบุคคลยืนยันว่า เป็ นผูจ้ าํ หน่ายรายใหญ่

12. การบําบัดรักษายาเสพติด
- ไม่เคยเข้ารับการบําบัดรักษา
มาก่อนเนืองจากเพิงเริ มเสพ

- มีความต้องการเข้ารับการ
บําบัดรักษา

- ผูท้ ีเริ มใช้ยาเสพติด 1 – 2 ครัง และยังไม่มีปัญหาในการ
ใช้ชีวิตประจําวัน คิดว่าตัวเองยังไม่ติดยา จึงไม่เคยรักษา
มาก่อน
- เริ มมีปัญหาในการใช้ชีวิตประจําวัน อาจจะมีการเสพและ
หยุดเสพเป็ นครังคราว (ในช่วงระยะเวลามากกว่า 3 เดือน
แต่ไม่เกิน 1 ปี จึงต้องการเข้ารับการบําบัดรักษาเพือเลิก
ยาเสพติด)
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หัวข้ อประเมิน / เกณฑ์ การประเมิน
- เคยทําการบําบัดรักษา
มาแล้ว 1 ครัง

คําอธิบาย
- เคยเข้ารับการบําบัดรักษาจากสถานบําบัดยาเสพติดมาแล้ว
1 ครัง ไม่วา่ จะรักษาครบขันตอนหรื อไม่กต็ าม แต่ยงั ไม่
สามารถเลิกเสพได้

- เคยบําบัดรักษามาแล้วหลาย
ครัง

- เคยเข้ารับการบําบัดรักษาจากสถานบําบัดยาเสพติดมาแล้ว
2 ครังขึนไป ไม่วา่ จะรักษาครบขันตอนหรื อไม่กต็ าม แต่
ไม่สามารถเลิกเสพได้

- ไม่เคยบําบัดรักษาแม้จะติด
ยาเสพติดมานาน

- เป็ นผูอ้ ยูใ่ นขันเสพมานาน หรื อเสพติดแล้ว แต่ไม่เคยเข้า
รับการบําบัดรักษาจากทีใดมาก่อน

13. สภาพแวดล้อม

สภาพแวดล้อมในทีนี หมายถึง สถานทีและบุคคลใน
ละแวกทีพักอาศัย โรงเรี ยน สถานทํางาน ตลอดจนเส้นทางทีใช้
เดินทางในชีวติ ประจําวัน

- อยูใ่ นชุมชนทีพักอาศัย ไม่
เป็ นแหล่งยาเสพติด

- ชุมชนทีพักอาศัย และสภาพแวดล้อมไม่พบว่าเป็ นแหล่ง
เสพ และแหล่งซือ - ขายยาเสพติด

- อยูใ่ นชุมชนทีพักอาศัยทีเริ ม
มียาเสพติดแพร่ ระบาด

- สภาพแวดล้อม ละแวกทีพักอาศัย เริ มมีผเู ้ สพ ผูจ้ าํ หน่าย
หรื อมีอยูบ่ า้ ง

- บ้านพัก / สถานศึกษา / ที
ทํางานใกล้เคียงแหล่งยาเสพ
ติด

- ละแวกบ้านพัก / สถานศึกษา / ทีทํางานมีผเู ้ สพหรื อมี
แหล่งยาเสพติดอยูใ่ กล้เคียงซึงถือเป็ นปัจจัยเสี ยง หรื อ
ตัวกระตุน้ ประการหนึงทีนําไปสู่การใช้ยาเสพติด

- ยังคงไปสถานทีเดิมทีเคยซือ
/ เสพยาเสพติด

- ผูใ้ ช้ยาเสพติด หากยังคงไปในสถานทีทีเคยซือหรื อเสพยา
เสพติดอยูแ่ ม้จะหยุดใช้ยาเสพติดได้แล้ว ก็มีโอกาสถูก
ชักชวน หรื อถูกกลุ่มเพือนรวมทังลักษณะสภาพแวดล้อม
เป็ นตัวกระตุน้ ให้คิดถึงการใช้ยา และมักหวนกลับไปเสพ
ยาเสพติดอีก
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หัวข้ อประเมิน / เกณฑ์ การประเมิน
- อยูใ่ นสภาพแวดล้อมทีเป็ น
แหล่งยาเสพติด

คําอธิบาย
- หากมีผทู ้ ีพักอาศัยอยูด่ ว้ ยกันหรื อกลุ่มเพือน / คนรู ้จกั
ละแวกบ้าน โรงเรี ยน สถานทีทํางานใช้ยาเสพติด หรื อมี
แหล่งซือ – ขายสิ งเสพติด อยูใ่ นชุมชนถือว่า
สภาพแวดล้อมดังกล่าวเป็ นอุปสรรคสําคัญอย่างยิงต่อการ
เลิก
ยาเสพติด

(31)

การสรุปแบบประเมิน
หลังจากประเมินค่าคะแนนในแต่ละหัวข้อประเมินครบถ้วนแล้ว ให้พนักงานคุมประพฤติรวมค่า
คะแนนจากทุกหัวข้อประเมินเป็ นคะแนนรวมทุกข้อ แล้วแปลงคะแนนรวมเป็ นระดับของปั ญหาและเกียวข้อง
กับยาเสพติด ตามเกณฑ์ ดังนี
ความสั มพันธ์ ระดับตํา
เมือคะแนนรวมอยูร่ ะหว่าง 13 – 30 คะแนน จัดเป็ นผูท้ ีไม่มี
ปัญหาซับซ้อนและเกียวข้องกับยาเสพติดในระดับตํา
ความสั มพันธ์ ระดับปานกลาง เมือคะแนนรวมอยูร่ ะหว่าง 31 – 48 คะแนน จัดเป็ นผูท้ ีมี
ปัญหาและเกียวข้องกับยาเสพติดระดับปานกลาง
เมือคะแนนรวมอยูร่ ะหว่าง 49 – 65 คะแนน จัดเป็ นผูท้ ีมี
ความสั มพันธ์ ระดับสู ง
ปัญหาซับซ้อนและเกียวข้องกับยาเสพติดในระดับสู ง
นากจากนีให้พนักงานคุมประพฤติพิจารณาข้อเท็จจริ งและผลการประเมินหัวข้อต่อไปนีแล้วบันทึกไว้
ในช่อง “ความเห็น” ท้ายแบบด้วย
1. พิจารณาหัวข้อประเมินที 8 (ประวัติการกระทําความผิด) และหัวข้อประเมินที 11 (พฤติการณ์
รับจ้างซือ หรื อจําหน่ายยาเสพติด) หากพบว่าเป็ นผูจ้ าํ หน่ายยาเสพติด จะต้องระบุขอ้ เท็จจริ งนีไว้เพือนําเสนอ
ข้อเท็จจริ งต่อคณะอนุกรรมการฟื นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติดใช้ประกอบการวินิจฉัยต่อไป
2. พิจารณาหัวข้อประเมินที 9 (พฤติกรรมการใช้ยาเสพติด) และหัวข้อประเมินที 10 (ปัญหาจากการ
ใช้ยาเสพติด) หากค่าคะแนนเฉลียของทังสองหัวข้อนี มากกว่าหรื อเท่ากับ 4.5 แสดงว่า เป็ นผูท้ ีเข้าข่ายผูเ้ สพ
ยาเสพติด ทีจําเป็ นต้องได้รับการฟื นฟูสมรรถภาพ แม้วา่ ค่าคะแนนรวมจะอยูใ่ นกลุ่มทีไม่มีปัญหาซับซ้อน
หรื อเกียวข้องกับยาเสพติดในระดับตํา หรื อกลุ่มทีมีปัญหาและเกียวข้องกับยาเสพติดในระดับปานกลางก็ตาม
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(บฟ 1-15)

ผูเ้ ข้ารับการตรวจพิสูจน์

สําหรับผูถ้ กู คุมความประพฤติ
ม.56
พัก/ลด
เด็กและเยาวชน

(ปกปิ ด)

แบบประเมินภูมิหลังทางสั งคม
ชือ-ชือสกุล………………………………………………………เลขทะเบียนที……………………………
คําชีแจง ให้ประเมินภูมิหลังทางสังคม โดยทําเครื องหมายวงกลมรอบค่าคะแนนในช่องคะแนน ทีตรงกับ
ข้อเท็จจริ งของผูถ้ ูกคุมความประพฤติมากทีสุ ด โดยแต่ละหัวข้อให้เลือกเพียงค่าคะแนนเดียว
หัวข้ อประเมิน
1 ประวัติครอบครัว
1.1 พักอยูก่ บั สมาชิกในครอบครัวซึงเอาใจใส่ดูแลอย่างดี
1.2 มีปัญหาภายในครอบครัวบ้างเล็กน้อย
1.3 สมาชิกในครอบครัวไม่มีความผูกพัน
1.4 มีปัญหาครอบครัวรุ นแรง
1.5 บุคคลอืนในครอบครัวเกียวข้องกับยาเสพติด
2 การศึกษา
2.1 ได้รับการศึกษาตามอัตภาพ หรื ออยูร่ ะหว่างการศึกษาและมี
ผลการเรี ยนปกติ
2.2 ไม่ได้รับการศึกษาหรื อมีการศึกษาตํามาก
2.3 ผลการเรี ยนตกตําลงมาก ในช่วง 1 ปี
2.4 มีความประพฤติเสื อมเสี ยขณะศึกษา ถูกภาคทัณฑ์หรื อพักการเรี ยน
2.5 ถูกให้ออกจากการศึกษาหรื อหยุดเรี ยนเพราะมีปัญหายาเสพติด
3 อาชีพ
3.1 มีอาชีพมันคงหรื อเป็ นกิจลักษณะ/อยูร่ ะหว่างการศึกษา
3.2 อาชีพไม่เป็ นกิจลักษณะ เปลียนงานบ่อย/เปลียนสถานศึกษาบ่อย
3.3 ปัจจุบนั ว่างงาน/หยุดการศึกษา เกินกว่า 6 เดือน
3.4 มีอาชีพทีเสี ยงต่อการใช้สารเสพติดหรื อมีความประพฤติเสี ยหายขณะ
ทํางาน
3.5 ประกอบอาชีพในทางทุจริ ต หรื อมีประวัติถูกไล่ออกจากงาน
รวมคะแนนหัวข้ อ 1 - 3

คะแนน

ข้ อสั งเกต

1
2
3
4
5

……………..
……………..
……………..
……………..
……………..

1

……………..

2
3
4
5

……………..
……………..
……………..

1
2
3
4

……………..
……………..
……………..
……………..

5

……………..

…..…………..

……………..
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หัวข้ อประเมิน
4 ฐานะทางการเงิน
4.1 มีฐานะมันคง หรื อไม่มีปัญหาเดือดร้อนทางการเงิน
4.2 มีปัญหาทางการเงินบ้างเล็กน้อย
4.3 มีปัญหาทางการเงิน ต้องหยิบยืมเพิมเติมเสมอ
4.4 มีปัญหาเดือดร้อนทางการเงินจนต้องทําผิดกฎหมาย
4.5 ยังชีพอยูด่ ว้ ยการจําหน่ายยาเสพติด
5. นิสัยและความประพฤติ
5.1 โดยทัวไปไม่มีขอ้ เสี ยหาย ใช้เวลาว่างทีเป็ นประโยชน์
5.2 มีขอ้ เสี ยหายบ้าง แต่ยงั สามารถปรับเปลียนพฤติกรรมได้
5.3 มีความประพฤติเสื อมเสี ยมากกว่า 1 ด้าน หรื อคล้อยตามผูอ้ ืนได้ง่าย
5.4 มีนิสยั และความประพฤติ ก้าวร้าวหรื อละเมิดทางกฎหมาย
5.5 มักฝ่ าฝื นกฎ ระเบียบแบบแผนของสังคม หรื อหมกมุ่นกับอบายมุข
6. เพือนหรือบุคคลใกล้ชิด
6.1 มีอิทธิพลในทางทีดี
6.2 ไม่มีอิทธิพลใด
6.3 มีอิทธิพลในทิศทางลบมากกว่าทางบวก
6.4 มีอิทธิพลในทางทีเสื อมเสี ย
6.5 ชักชวนให้เกียวข้องกับยาเสพติด
7. สุ ขภาพทางกาย
7.1 ปกติ
7.2 ปกติแต่มีลกั ษณะคล้ายคนขีโรค
7.3 มีปัญหาเกียวกับสุ ขภาพเนืองจากใช้ยาเสพติด
7.4 สุ ขภาพทรุ ดโทรมจนผิดสังเกตเนืองจากใช้ยาเสพติด
7.5 มีโรคประจําตัวร้ายแรงหรื อสุ ขภาพเสื อมโทรมมากเนืองจากใช้ยา
เสพติด
คะแนนรวมหัวข้ อ 4 – 7

คะแนน

ข้ อสั งเกต

1
2
3
4
5

………………
………………
………………
………………
………………

1
2
3
4
5

………………
………………
………………
………………
………………

1
2
3
4
5

………………
………………
………………
………………
………………

1
2
3
4
5

………………
………………
………………
………………
………………
…………...
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หัวข้ อประเมิน
8. ประวัติการกระทําความผิด
8.1 ไม่เคยทําผิดกฎหมายมาก่อน
8.2 เคยทําผิดมาก่อน แต่ไม่เคยถูกจับกุม
8.3 เคยทําผิดมาก่อน และเคยถูกจับกุมมาแล้ว 1 ครังในความผิดฐานอืน
8.4 เคยถูกจับกุมตังแต่ 2 ครัง ในฐานความผิดอืนหรื อ 1 ครังในฐาน
ความผิดเกียวกับยาเสพติด หรื อเคยผิดเงือนไขการคุมความประพฤติ
8.5 เคยต้องโทษจําคุก ฐานจําหน่ายยาเสพติดมาก่อน
9. พฤติกรรมการใช้ ยาเสพติด
9.1 ไม่เคยใช้ยาเสพติดมาก่อน
9.2 เคยลองใช้ยาเสพติด 1-2 ครัง
9.3 ใช้ยาเสพติดมากกว่า 2 ครังใน 6 เดือน
9.4 ใช้ยาเสพติดชนิดเดียวเป็ นประจําแต่ไม่เพิมปริ มาณ หรื อหลายชนิด
เป็ นครังคราว
9.5 ใช้ยาเสพติดต่อเนืองมากกว่า 1 ปี และใช้ในปริ มาณทีเพิมขึนเรื อยๆ
10. ปัญหาจากการใช้ ยาเสพติด
10.1 ไม่กระทบต่อการดําเนินชีวิตประจําวัน
10.2 มีผลกระทบต่อการดําเนินชีวิตบ้าง
10.3 เริ มมีปัญหากับเพือนเรี ยน เพือนร่ วมงาน
10.4 ต้องออกจากการเรี ยนหรื อการทํางาน
10.5 หมกมุ่นกับการใช้ยาเสพติดจนชีวติ ประจําวันเสี ยไป
11. พฤติการณ์ รับจ้ างซือหรือจําหน่ ายยาเสพติด
11.1 ไม่เคยรับจ้างซือหรื อจําหน่ายยาเสพติด
11.2 ไม่เคยรับจ้างหรื อจําหน่ายแต่ช่วยพรรคพวกเพือน เดินยา
11.3 เคยรับจ้างซือ 1 – 2 ครัง
11.4 เคยจําหน่าย 1 – 2 ครัง
11.5 รับจ้างซือหรื อจําหน่ายเป็ นประจํา หรื อเป็ นผูค้ า้ รายใหญ่
คะแนนรวมหัวข้ อ 8 - 10

คะแนน

ข้ อสั งเกต

1
2
3
4

………………
………………
………………
………………

5

………………

1
2
3
4

………………
………………
………………
………………

5

………………

1
2
3
4
5

………………
………………
………………
………………
………………

1
2
3
4
5

………………
………………
………………
………………
………………
……………
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หัวข้ อประเมิน
12. การบําบัดรักษายาเสพติด
12.1 ไม่เคยเข้ารับการบําบัดรักษามาก่อนเนืองจากเพิงเริ มเสพ
12.2 มีความต้องการเข้ารับการบําบัดรักษา
12.3 เคยบําบัดรักษามาแล้ว 1 ครัง
12.4 เคยบําบัดรักษาหลายครัง
12.5 ไม่เคยบําบัดรักษา แม้จะติดยาเสพติดมานาน
13. สภาพแวดล้อม
13.1 อยูใ่ นชุมชนทีพักอาศัยไม่เป็ นแหล่งยาเสพติด
13.2 อยูใ่ นชุมชนพักอาศัย ทีเริ มมียาเสพติดแพร่ ระบาด
13.3 บ้านพัก/สถานศึกษา/ทีทํางานใกล้เคียงแหล่งยาเสพติด
13.4 ยังคงไปสถานทีเดิมทีเคยซือ/เสพยาเสพติด
13.5 อยูใ่ นสภาพแวดล้อมทีเป็ นแหล่งยาเสพติด
คะแนนรวมหัวข้ อ 12 – 13

คะแนน

ข้ อสั งเกต

1
2
3
4
5

………………
………………
………………
………………
………………

1
2
3
4
5

………………
………………
………………
………………
………………

..………………….

คะแนนรวมทุกหัวข้ อ
…………………….
1– 30 คะแนน อยูใ่ นกลุ่ม ไม่มีปัญหาซับซ้อน และหรื อเกียวข้องกับยาเสพติด
ในระดับตํา
สรุป
คะแนน 31 – 48 คะแนน อยูใ่ นกลุ่ม มีปัญหาและหรื อเกียวข้องกับยาเสพติด
ในระดับปานกลาง
ประเมิน
รวม 49 – 65 คะแนน มีปัญหาซับซ้อนและหรื อเกียวข้องกับยาเสพติด
ในระดับสูง

ระดับตํา
ระดับ
ปานกลาง
ระดับสู ง
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สรุปคะแนนแต่ ละข้ อ
ปัญหา
ราย
ด้ าน

ประวัติ
ครอบ
ครัว

การ
ศึกษา

สู ง
กลาง
ตํา

สู ง
กลาง
ตํา

อาชีพ

การเงิ
น

นิสยั และ
ความ
ประพฤติ

เพือน
หรื อ
บุคคล
ใกล้ชิด

สู ง
กลาง
ตํา

สู ง
กลาง
ตํา

สุ ขภาพ ประวัติ
ทาง
การ
กาย
กระทํา
ผิด

พฤติกรรมการ
ใช้ยาเสพ
ติด

ปั ญหา
จากการ
ใช้ยาเสพ
ติด

รับจ้าง
ซื อหรื อ
จําหน่าย

บําบัด
รักษา
ยาเสพ
ติด

สภาพ
แวด
ล้อม

สู ง
กลาง
ตํา

สู ง
กลาง
ตํา

สู ง
กลาง
ตํา

สู ง
กลาง
ตํา

สู ง
กลาง
ตํา

1.
คะแนน

2.ระดับ
แนว
โน้ ม

เกณฑ์คะแนน
ประเมินรายข้อ

สู ง
กลาง
ตํา

สู ง
กลาง
ตํา

สู ง
กลาง
ตํา

สู ง
กลาง
ตํา

3 คะแนน หมายถึง แนวโน้มมีปัญหาในหัวข้อนันระดับปานกลาง
4 – 5 คะแนน หมายถึงแนวโน้มมีปัญหาในหัวข้อนันระดับสู ง

ความคิดเห็น
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….

ลงชือ………………………………….
(...………………………………)
พนักงานเจ้าหน้าที
วันที…………………………………..
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แบบสรุปผลการประเมินผู้ถูกคุมความประพฤติ
(สํ าหรับพนักงานคุมประพฤติ) (บฟ. 1 – 16/1)
ลักษณะของแบบสรุปผลการประเมิน
เป็ นแบบสําหรับพนักงานคุมประพฤติใช้ประมวลสรุ ปภาพรวมของผลจากการประเมินองค์ประกอบ
ทางกาย ทางจิ ต ใจ และทางสัง คมของผูถ้ ู ก คุ ม ความประพฤติ พร้ อ มทังลงความเห็ น ว่า ผูถ้ ู ก คุ ม ความ
ประพฤติมีความเกียวข้องกับยาเสพติดในฐานะของผูเ้ สพหรื อผูต้ ิดยาเสพติดหรื อไม่ ในระดับใด รวมทัง
สรุ ปเพือให้ผถู ้ ูกคุมความประพฤติเข้ารับการบําบัดรักษาอาการทางกาย / จิต หรื อเข้ารับการฟื นฟู
สมรรถภาพ
ผู้ใช้ แบบประเมิน
พนักงานคุมประพฤติเป็ นผูป้ ระเมิน
วิธีการใช้
เมือจําแนกผูถ้ ูกคุมความประพฤติดว้ ยแบบประเมินทางกายและการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ แบบ
ประเมินด้านจิตใจ และแบบประเมินภูมิหลังทางสังคม เสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว ให้พนักงานคุมประพฤติสรุ ปผล
การประเมินผูถ้ ูกคุมความประพฤติ (บฟ. 1-16/1) ตามแบบทีกําหนด
หลักเกณฑ์ การลงสรุปผลการประเมิน
ให้พนักงานคุมประพฤติสรุ ปการประเมิน ดังนี
1. ให้บนั ทึกข้อมูลเกียวกับผูถ้ ูกคุมความประพฤติ พนักงานคุมประพฤติผสู ้ รุ ปการประเมิน และ
วันทีสรุ ปแบบประเมิน
2. ในส่ วนของ “ผลการประเมิน” ให้นาํ ผลจากการสรุ ปแบบประเมินทางกายและการตรวจทาง
ห้องปฏิบตั ิการแบบประเมินด้านจิตใจ และการประเมินภูมิหลังทางสังคมทีสรุ ปว่า ผูถ้ ูกคุมความประพฤติมี
ระดับความเกียวข้องกับยาเสพติดในระดับใด สําหรับแต่ละองค์ประกอบนันมาลงบันทึกไว้
3. ในส่ วนของ “ความเห็นโดยสรุ ป” ให้ลงสรุ ปว่า
3.1 ผูถ้ ูกคุมความประพฤติมีความเกียวข้องกับยาเสพติดในฐานะผูเ้ สพหรื อผูต้ ิดยาเสพติด
หรื อไม่ในระดับใด โดยพิจารณาจาก “ผลการประเมิน” ข้างต้น ประกอบกับข้อพิจารณา
จากข้อเท็จจริ งทีได้จากการประเมินแต่ละองค์ประกอบนัน โดยเฉพาะพฤติการณ์เกียวข้อง
กับยาเสพติด (การรับจ้างซือ หรื อจําหน่าย พฤติกรรมการใช้ยาเสพติด และปัญหาจากยา
เสพติด และประวัติการกระทําผิด)
(38)

บฟ. 1-16/1
แบบสรุปผลการประเมินผู้ถูกคุมความประพฤติ
สํานักงานคุมประพฤติ………………………………………..เลขทะเบียน………….. / ………………..
ผูถ้ ูกคุมความประพฤติ ชือ – สกุล ………………………………………………………..อายุ………..ปี
พนักงานเจ้าหน้าทีผูส้ รุ ปแบบประเมิน……………………………………………………………………
วันทีสรุ ปแบบประเมิน…………………………………………………………………………………..
ผลการประเมิน
สู ง ปานกลาง ตํา
1. ทางกาย มีความเกียวข้องกับยาเสพติด ในฐานะผูเ้ สพ / ผูต้ ิด ในระดับ ( )
( )
( )
2. ทางจิตใจ มีปัญหาด้านจิตใจ ในระดับ
( )
( )
( )
3. ทางสังคม มีปัญหาและหรื อเกียวข้องกับยาเสพติด ในระดับ
( )
( )
( )
ความเห็นโดยสรุ ป
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..

ลงชือ……………………………..
(……………………………)
ตําแหน่ง………………………….
วันที………………………………
(39)

แผนการแก้ ไขฟื นฟูตามสภาพปัญหา / ความต้ องการ
ผูถ้ ูกคุมความประพฤติ
ผูเ้ ข้ารับการฟื นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติด เลขทะเบียนที………………..
ชือ…………………สกุล…………………ทีอยูเ่ ลขที………..ซอย……………….ถนน…………………
ตําบล / แขวง…………………อําเภอ / เขต……………….จังหวัด……………………โทร……………..
ระยะเวลาการคุมความประพฤติ ตังแต่……………………………..ถึง………………………………….
ฐานความผิด…………………………………………กําหนดให้ทาํ งานบริ การสังคม…………….ชัวโมง
3.2 การดําเนินการตามสภาพปัญหา (จัดลําดับตามความจําเป็ น)
ปัญหา (จากส่ วนที 2) แผนงาน / การดําเนินการ จัดเอง ส่ งต่ อ
1.

4.2 การดําเนินการตามสภาพปัญหา
ผลการดําเนินงาน

2.

3.

4.

5.

ลงชือ……………………... พนักงานคุมประพฤติ
(…………………….)
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บฟ. 8 - 4
แบบประเมินพฤติกรรมระหว่ างการฟื นฟูสมรรถภาพผู้ตดิ ยาเสพติดแบบไม่ ควบคุมตัว
ชือ – นามสกุล
หน่วยงานทีประเมิน
วัน/เดือน/ปี (ทีเข้ารับการฟื นฟูฯ)

เลขทะเบียน
ประเมินครังที
วัน/เดือน/ปี (ทีประเมิน)

องค์ ประกอบด้ านพฤติกรรมและอืน ๆ
คําชีแจง : โปรดทําเครื องหมาย 4 ลงในช่องคะแนนตามทีท่านเห็นสมควร โดย
1 = ต้องปรับปรุ ง
2 = พอใช้
3 = ดี
ลําดับที

ประเด็นการประเมิน

1

ความสามารถในการควบคุมการเสพยาและสารเสพติดรวมทัง
เครื องดืมทีมีแอลกอฮอล์ทุกชนิด
ความร่ วมมือในการเข้าร่ วมกิจกรรมตามแผนการฟื นฟูฯ
การมีส่วนร่ วมของบุคคลในครอบครัวหรื อบุคคลใกล้ชิด
สัมพันธภาพระหว่างผูเ้ ข้ารับการฟื นฟูฯ กับบุคคลในครอบครัวหรื อ
บุคคลใกล้ชิด
ความสามารถในการจัดการกับอารมณ์และความเครี ยด
ความสามารถในการวางแผนและการดําเนินชีวิตประจําวันทีไม่
เกียวข้องกับยาเสพติด
ความสมําเสมอในการประกอบอาชีพ / การเรี ยน

2
3
4
5
6
7

1

คะแนน
2

3

รวมคะแนน
สรุปการประเมินพฤติกรรมระหว่ างการฟื นฟูสมรรถภาพผู้ตดิ ยาเสพติด
1. ระดับการเปลียนแปลงพฤติกรรม
2. ผลการประเมินพฤติกรรม

ο ดี
ο ดี

ο พอใช้
ο พอใช้

ο ต้องปรับปรุ ง
ο ต้องปรับปรุ ง

คณะกรรมการประเมิน
ลงชือ ……………………………..
(……………………………)
ตําแหน่ง………………………………

ลงชือ ……………………………..
(……………………………)
ตําแหน่ง………………………………

ลงชือ ……………………………..
(……………………………)
ตําแหน่ง………………………………

ลงชือ ……………………………..
(……………………………)
ตําแหน่ง………………………………

หมายเหตุ การประเมิน/การให้ คะแนนต้ องทําในรูปของคณะกรรมการ โดยมีคณะกรรมการประเมินลงชืออย่างน้ อย 3 คน
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คําชีแจงประกอบการใช้ แบบประเมินพฤติกรรมระหว่างการฟื นฟูสมรรถภาพผู้ตดิ ยาเสพติดแบบไม่ ควบคุม
ตัว
1. ผู้ใช้ แบบประเมิน เจ้าหน้าทีของสํานักงานคุมประพฤติ โรงพยาบาล สถานฟื นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติด
หรื อหน่วยงานพหุ ภาคีอืนๆ ทีทําการฟื นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติดแบบไม่ควบคุมตัว / แบบผูป้ ่ วยนอก
2. ผู้รับการประเมิน ใช้สาํ หรับประเมินพฤติกรรมของผูเ้ ข้ารับการฟื นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติด ซึงเข้ารับ
การฟื นฟูสมรรถภาพแบบผูป้ ่ วยนอก หรื อฟื นฟูโดยโปรแกรมของสํานักงานคุมประพฤติ หรื อการฟื นฟู
แบบไม่ควบคุมตัวอืนๆ ซึงไม่ตอ้ งพักค้างเป็ นระยะเวลาต่อเนืองยาวนาน
3. วิธีการประเมิน ให้ประเมินในรู ปแบบของคณะกรรมการ โดยมีผลู ้ งนามอย่างน้อย 3 คน ในกรณี ทีเป็ น
สํานักงานคุ มประพฤติ อาจเป็ นพนักงานคุมประพฤติเจ้าของสํานวน อาสาสมัครคุมประพฤติ และ
พนักงานคุ มประพฤติ กิ จกรรมชุ มชน หรื ออื น ๆ (ขึ นอยู่กับว่าบุ คคลใดจะทราบข้อมูลของผูเ้ ข้ารั บ
การฟื นฟูฯมากทีสุ ด)
4. เกณฑ์ การพิจารณาให้ คะแนนแต่ ละองค์ ประกอบในแบบประเมินพฤติกรรมระหว่ างการฟื นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติด แบบไม่ ควบคุมตัว
ระดับคะแนน

ความหมาย

1. การควบคุมความสามารถในการเสพยาและสารเสพติดรวมทังเครืองดืมทีมีแอลกอฮอล์ ทุกชนิด
ระดับคะแนน 3 หมายถึง ผูเ้ ข้ารับการฟื นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติดสามารถควบคุมการเสพยาและสารเสพติด
รวมทังเครื องดืมทีมีแอลกอฮอล์ได้
ระดับคะแนน 2 หมายถึง ผูเ้ ข้ารับการฟื นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติดสามารถควบคุมการใช้เครื องดืมทีมีแอลกอฮอล์
ได้เป็ นบางครัง ภายใต้การให้คาํ แนะนําช่วยเหลือของสมาชิกในครอบครัว หรื อเจ้าหน้าที
ระดับคะแนน 1 หมายถึง ผูเ้ ข้ารับการฟื นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติดไม่สามารถควบคุมการใช้เครื องดืมทีมี
แอลกอฮอล์ได้ แม้จะได้รับการแนะนําช่วยเหลือแล้วก็ตาม
2. ความร่ วมมือในการเข้ าร่ วมกิจกรรมตามแผนการฟื นฟูฯ
ระดับคะแนน 3 หมายถึง ผูเ้ ข้ารับการฟื นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติดให้ความร่ วมมือในการเข้าร่ วมกิจกรรม เช่น
มาตามนัด ตรงต่อเวลา สนใจและใส่ ใจในกิจกรรมทีเจ้าหน้าทีจัดให้ เป็ นต้น
ระดับคะแนน 2 หมายถึง ผูเ้ ข้ารับการฟื นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติดให้ความร่ วมมือในการเข้าร่ วมกิจกรรมแต่
ต้องได้รับการกระตุน้ จากเจ้าหน้าที เช่น มาเข้าร่ วมกิจกรรมสายบ่อยครัง แต่เมือได้รับแรง
กระตุน้ จากเจ้าหน้าทีแล้วมีการเปลียนแปลงไปในทางทีดีขึน หรื อไม่สนใจในกิจกรรม แต่เมือ
ได้รับแรงกระตุน้ แล้วมีการเปลียนแปลง
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ระดับคะแนน 1 หมายถึง ผูเ้ ข้ารับการฟื นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติดไม่ให้ความร่ วมมือในการเข้าร่ วมกิจกรรม
เช่นมาสายตลอด ต่อต้านการเข้าร่ วมกิจกรรม หรื อนิงเฉยไม่มีส่วนร่ วมในกิจกรรม หรื อไม่มา
เข้าร่ วมกิจกรรม เป็ นต้น

ระดับคะแนน

ความหมาย

3. การมีส่วนร่ วมของบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลใกล้ ชิด
ระดับคะแนน 3 หมายถึง บุคคลในครอบครัวหรื อบุคคลใกล้ชิดให้ความสําคัญกับการฟื นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยา
เสพติด เช่น ครอบครัวให้ความร่ วมมือในการจัดกิจกรรมทุกครัง มาตามนัด ตรงต่อเวลา
สนใจและใส่ ใจในกิจกรรมทีเจ้าหน้าทีจัดให้ เป็ นต้น
ระดับคะแนน 2 หมายถึง บุคคลในครอบครัวหรื อบุคคลใกล้ชิดให้ความสําคัญกับการเข้าร่ วมกิจกรรมแต่ตอ้ ง
ได้รับการกระตุน้ จากเจ้าหน้าที เช่น มาเข้าร่ วมกิจกรรมสายบ่อยครัง แต่เมือได้รับการกระตุน้
จากเจ้าหน้าทีแล้วมีการเปลียนแปลงในทางทีดีขึน หรื อไม่สนใจกิจกรรมแต่เมือได้รับการ
กระตุน้ แล้วมีการเปลียนแปลง
ระดับคะแนน 1 หมายถึง บุคคลในครอบครัวหรื อบุคคลใกล้ชิดไม่ให้ความสําคัญกับการฟื นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยา
เสพติด หรื อไม่มาเข้าร่ วมกิจกรรม เป็ นต้น
4. สั มพันธภาพระหว่ างผู้เข้ ารับการฟื นฟูกบั บุคคลในครอบครัวหรือบุคคลใกล้ ชิด
ระดับคะแนน 1 หมายถึง ผูเ้ ข้ารับการฟื นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติดมีบุคคลในครอบครัวหรื อบุคคลใกล้ชิดที
เข้าใจหรื อให้กาํ ลังใจ หรื อให้การปรึ กษาได้ทุกเรื อง
ระดับคะแนน 2 หมายถึง ผูเ้ ข้ารับการฟื นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติดมีบุคคลในครอบครัวหรื อบุคคลใกล้ชิดที
เข้าใจหรื อให้กาํ ลังใจ หรื อให้การปรึ กษาได้ในบางเรื อง
ระดับคะแนน 1 หมายถึง ผูเ้ ข้ารับการฟื นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติดไม่มีบุคคลในครอบครัวหรื อไม่มีบุคคล
ใกล้ชิดทีเข้าใจ สามารถให้กาํ ลังใจ หรื อให้การปรึ กษาผูเ้ ข้ารับการฟื นฟูได้
5. ความสามารถในการจัดการกับอารมณ์ และความเครียด
ระดับคะแนน 3 หมายถึง ผูเ้ ข้ารับการฟื นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติดสามารถจัดการกับอารมณ์และความเครี ยด
ได้อย่างเหมาะสม เช่น เมือมีอารมณ์โกรธก็สามารถควบคุมได้และสามารถแก้ไขได้ เป็ นต้น
ระดับคะแนน 2 หมายถึง ผูเ้ ข้ารับการฟื นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติดสามารถจัดการกับอารมณ์และความเครี ยด
ได้ภายใต้การช่วยเหลือของเจ้าหน้าที
ระดับคะแนน 1 หมายถึง ผูเ้ ข้ารับการฟื นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติดไม่สามารถจัดการกับอารมณ์และ
ความเครี ยดได้แม้จะได้รับการช่วยเหลือแล้วก์ตาม
6. ความสามารถในการวางแผนและการดําเนินชีวติ ประจําวันทีไม่ เกียวข้ องกับยาเสพติด
ระดับคะแนน 3 หมายถึง ผูเ้ ข้ารับการฟื นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติดสามารถวางแผนการดําเนินชีวิตของตนเอง
ได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับความเป็ นจริ งและนําไปปฏิบตั ิได้
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ระดับคะแนน 2 หมายถึง ผูเ้ ข้ารับการฟื นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติดสามารถวางแผนการดําเนินชีวิตของตนเอง
ได้ภายใต้การแนะนําของเจ้าหน้าที
ระดับคะแนน 1 หมายถึง ผูเ้ ข้ารับการฟื นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติดไม่สามารถวางแผนการดําเนินชีวิตของ
ตนเองได้ แม้จะได้รับการแนะนําจากเจ้าหน้าทีแล้วก็ตาม

ระดับคะแนน

ความหมาย

7. ความสมําเสมอในการประกอบอาชีพ / การเรียน
ระดับคะแนน 3 หมายถึง ผูเ้ ข้ารับการฟื นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติดเอาใจใส่ ในการประกอบอาชีพ / การเรี ยน
อย่างสมําเสมอ ในกรณี ทีไม่มีอาชีพ / ไม่ได้เรี ยน ให้พิจารณาความใส่ ใจในการทีจะแสวงหา
อาชีพ / การเรี ยน
ระดับคะแนน 2 หมายถึง ผูเ้ ข้ารับการฟื นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติดประกอบอาชีพ / การเรี ยนอย่างสมําเสมอ
ภายใต้การติดตามและกระตุน้ จากครอบครัว โรงเรี ยน นายจ้าง หรื อเจ้าหน้าที หรื อบุคคลอืน ๆ
ระดับคะแนน 1 หมายถึง ผูเ้ ข้ารับการฟื นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติดทีไม่ประกอบอาชีพ / การเรี ยน รวมถึงไม่
พยายามแสวงหาอาชีพ / เรี ยน แม้ได้รับการกระตุน้ แล้วก็ตาม

5. เกณฑ์ การสรุ ปคะแนน
คะแนน 7 – 11 ( 33.33% - 52.38% ) หมายถึง ผูเ้ ข้ารับการฟื นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติดมี
พฤติกรรมระหว่างการฟื นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติดอยูใ่ นระดับต้ องปรับปรุง
คะแนน 12 – 16 ( 57.14% - 76.19% ) หมายถึง ผูเ้ ข้ารับการฟื นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติดมี
พฤติกรรมระหว่างการฟื นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติดอยูใ่ นระดับพอใช้
คะแนน 17 - 21 ( 80.95% - 100% ) หมายถึง ผูเ้ ข้ารับการฟื นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติดมี
พฤติกรรมระหว่างการฟื นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติดอยูใ่ นระดับดี
6. เกณฑ์ การผ่ านการประเมิน
ผูเ้ ข้ารับการฟื นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติดทีจะผ่ านการประเมินจะต้องได้คะแนนตังแต่ 13 คะแนน
ขึนไป ( 60% )
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แบบรายงานผลการฟื นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติด (เมือครบกําหนดระยะเวลา)

ชือหน่วยงาน
ชือ – ชือสกุล
1.
2.
3.
4.
5.

เลขทะเบียนฟื นฟูสมรรถภาพที
เข้ารับการฟื นฟูเป็ นเวลา
การประเมินผลการฟื นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
การปฏิบตั ิตามแผนการฟื นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติด
ครบ
ไม่ครบ
อืนๆ
ผลการประเมินพฤติกรรมการฟื นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติด
ผ่าน
ไม่ผา่ น
ผลการตรวจหาสารเสพติดในปั สสาวะ จํานวน
ครัง ไม่พบสารเสพติด
ครัง
พบสารเสพติด
ครัง ดังนี
การปฏิบตั ิตามเงือนไขอืนๆ ทีคระอนุกรรมการฯ กําหนด
ครบ
ไม่ครบ
ไม่มีเงือนไข
อืนๆ
การกระทําผิดกฎหมายในระหว่างการฟื นฟูสมรรถภาพ
ไม่มี
มี ระบุ
ความเห็นพนักงานเจ้ าหน้ าที
เห็นสมควรให้ขยายระยะเวลาการฟื นฟูสมรรถภาพ
ออกไปอีก …. วัน โดยให้เข้ารับการฟื นฟูสมรรถภาพ
แบบ ……………….. ณ ……………………………
เห็นสมควรให้ส่งเข้าโปรแกรมกลับสู่สังคมของ
สํานักงานคุมประพฤติตามคําวินิจฉัยของ
คณะอนุกรรมการ ต่อไป
เห็นสมควรให้เห็นส่ งตัวคืน ………………………….
ผลการฟื นฟูเป็ นทีน่าพอใจและเห็นสมควรให้พน้ จาก
ความผิดทีถูกกล่าวหาในมาตรา 19 และให้ปล่อยตัวไป
อืน ๆ …………………………………………………

ลงชือ
(
)
ตําแหน่ง ……………………………………………..
วันที ……………………………………………..

ความเห็นของผู้บังคับบัญชา
เห็นชอบและรายงานผูเ้ กียวข้องตามเสนอ
ไม่เห็นชอบเนืองจาก ………………………………….
………………………………………………………………
………………………………………………………………
และให้ดาํ เนินการ …………………………………………...
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
อืน ๆ ………………………………………………….
ลงชือ
(
)
ตําแหน่ง ……………………………………………..
วันที ……………………………………………..
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ข้ อสั งเกตเพิมเติมทีต้ องการให้ สํานักงานคุมประพฤติทราบหรือดูแลผู้เข้ ารับการฟื นฟูฯ เป็ นพิเศษ หรือ
ต่ อเนืองจากทีหน่ วยงานฟื นฟูฯ ได้ ดําเนินการไว้

ลงชือ

ครู ฝึก

( …………………………………..)
ตําแหน่ง ……………………………...
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รหัส
แบบสํ ารวจความพึงพอใจของสมาชิกทีเข้ ารับการบําบัดฟื นฟูฯ
* ข้ อมูลจากการสอบถามไม่ มีผลใดๆ ทังสินต่ อการลดหรือขยายระยะเวลาการฟื นฟูฯของท่ าน
ส่ วนที 1 ข้อมูลทัวไป
คําชีแจง โปรดทําเครื องหมาย 3 ลงในช่อง หรื อเติมคําลงในช่องว่างตามความเป็ นจริ ง
1. สถานทีเข้ารับการรักษาฟื นฟูฯ (ค่าย / โรงพยาบาล) ………………………………………………………
2. ระยะเวลาเข้ารับการฟื นฟูฯ …………………….. เดือน …………………….. วัน
3. ปั จจุบนั ท่านอายุ …………. ปี เพศ
ชาย
หญิง
4. ก่อนเข้ามาบําบัดรักษาท่านใช้ยาเสพติดชนิดใดบ้าง
สุ รา
ฝิ น
เฮโรอีน
ยาบ้า
ยาเค
โคเคน
กระท่อม กัญชา
มอร์ฟีน
ยาอี
ยาแก้ไอผสมโค้ก (โคเดอีน)
อืนๆ ระบุ ………………………………………
ส่ วนที 2 ความคิดเห็นต่อการบําบัดฟื นฟูฯ
คําชีแจง โปรดทําเครื องหมาย 3 ลงในช่องทีตรงกับความคิดเห็นของท่าน
ในกรณี ทีท่านไม่ทราบ หรื อไม่มีการจัดกิจกรรมดังกล่าวให้เขียนรายละเอียดลงในช่องข้องสังเกต

หัวข้ อประเมิน

ระดับความพึงพอใจ
มาก มาก น้ อย น้ อย
ทีสุ ด
ทีสุ ด

ข้ อสั งเกต

1. ด้ านเจ้ าหน้ าทีสถานฟื นฟูฯ
1.1 มีอธั ยาศัยทีดี
1.2 ให้คาํ แนะนําเรื องการบําบัดรักษาและ
ข้อมูลอืนด้วยความเต็มใจ
1.3 การดูแลให้ความช่วยเหลือ
1.4 การดําเนินการเมือท่านมีปัญหาระหว่างการ
ฟื นฟูฯ
1.5 การวางตัวทีเหมาะสม

2. ด้ านสถานทีและสภาพแวดล้อม
2.1 หน่วยงานทีท่านเข้ารับการบําบัดฟื นฟูฯมี
สภาพแวดล้อมทีเป็ นธรรมชาติ
2.2 ท่านรู ้สึกว่าหน่วยงานนีมีผเู ้ ข้ารับการฟื นฟูฯ
มาเกินไป
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หัวข้ อประเมิน

ระดับความพึงพอใจ
มาก มาก น้ อย น้ อย
ทีสุ ด
ทีสุ ด

ข้ อสั งเกต

2.3 ท่านคิดว่าท่านปลอดภัยจากยาเสพติด
2.4 มีความสะอาดและเป็ นระเบียบ
2.5 มีบริ การด้านสาธารณูปโภค (ห้องนํา ,
นําประปา , ไฟฟ้ า , สิ งอํานวยความสะดวกอืนๆ)
เหมาะสม

3. ด้ านกฎระเบียบ
3.1 ท่านคิดว่าทางสถานฟื นฟูฯต้องมีระเบียบ
เพือให้เกิดความเรี ยบร้อย
3.2 ท่านรู ้สึกอึดอัดทีต้องปฏิบตั ิตามระเบียบของ
สถานฟื นฟูฯ

4. ด้ านบริการอืนๆ
4.1 การบริ การติดต่อสื อสารสะดวกรวดเร็ ว
4.2 การบริ การข้อมูลต่างๆ ถูกต้องเหมาะสม
4.3 การรักษาพยาบาล

5. กิจกรรมการมีส่วนร่ วมของครอบครัว
5.1 ครอบครัวของท่านมีส่วนร่ วมในกิจกรรม ที
สถานฟื นฟูฯ จัดให้
5.2 การมีส่วนร่ วมของครอบครัวช่วยให้เกิด
กําลังใจในการบําบัดฟื นฟู

6. กิจกรรมในสถานฟื นฟูฯ
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8

ชมรมทีฉันชอบ
การเล่นกีฬา
การฝึกวิชาชีพ
การสํารวจตนเอง
การตังเป้ าหมายในชีวิต
การควบคุมตนเอง
ทักษะการสร้างแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ
ทักษะการแก้ปัญหา
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หัวข้ อประเมิน

ระดับความพึงพอใจ
มาก มาก น้ อย น้ อย
ทีสุ ด
ทีสุ ด

ข้ อสั งเกต

6.9 ทักษะการสื อสาร
6.10 การสร้างวินยั ให้ตนเอง
6.11 กลุ่มประชุมเช้า
6.12 กลุ่มจิตบําบัด
6.13 กลุ่มปรับความเข้าใจ
6.14 กลุ่มให้รางวัล
ส่ วนที 3 ผลจากการเข้ารับการฟื นฟูฯ ท่านได้รับสิ งเหล่านีเพียงใด
คําชีแจง โปรดทําเครื องหมาย 3 ลงในช่องทีตรงกับความคิดเห็นของท่าน
หัวข้ อประเมิน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ระดับความคิดเห็น
มากทีสุ ด มาก
น้ อย น้ อยทีสุ ด

ช่วยพัฒนาความสามารถของท่านได้
ทําให้ท่านมีสุขภาพร่ างกายแข็งแรง
สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน
ทําให้ทราบจุดเด่น จุดด้อยของตนเอง
ช่วยให้เกิดเป้ าหมายในชีวิตทีชัดเจนขึน
ทําให้ควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมทีไม่เหมาะสมได้
ทําให้สามารถให้กาํ ลังใจตนเองและผูอ้ ืนได้
สามารถนําไปใช้แก้ปัญหายาเสพติดได้
ทําให้เกิดทักษะในการสื อสารและสร้างสัมพันธภาพกับผูอ้ ืน
ทําให้ท่านปฏิบตั ิภารกิจประจําวันได้อย่างเหมาะสม
ทําให้ท่านได้ระบายความรู ้สึกทีดีและไม่ดีได้
ช่วยให้ท่านมีแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างถูกวิธี
ช่วยให้ท่านควบคุมและแสดงอารมณ์ทีเหมาะสม
ทําให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง
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ส่ วนที 4 สิ งทีท่านได้เรี ยนรู ้จากสถานฟื นฟูฯ
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
ส่ วนที 5 ท่านต้องการความช่วยเหลือเพิมเติมจากสํานักงานคุมประพฤติ ดังนี
ค่าอาหาร
ให้ทุนการศึกษา
ค่าพาหนะ
การฝึ กอาชีพ
ค่ารักษาพยาบาล
ให้ยมื ทุนประกอบอาชีพ
การให้คาํ ปรึ กษาเฉพาะราย
การหางานทํา ……………………..
ส่ วนที 6 อืนๆ
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
ลงชือ
ผูเ้ ข้ารับการฟื นฟูฯ/ผูถ้ ูกคุมฯ
( ………………………….. )
วันที ……… เดือน ………………. พ.ศ. …………

(50)

ความเห็นของพนักงานคุมประพฤติ / แผนการดูแลต่ อเนือง
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
ลงชือ
( …………….…………….. )
ตําแหน่ง ……………………………
วันที …….. เดือน ………………. พ.ศ. ………….
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แบบรายงานการประเมินผลระหว่างการฟื นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติด

ชือหน่วยงาน ........................................................... เลขทะเบียนฟื นฟูสมรรถภาพที………………………..
ชือ – ชือสกุล …………………………………….. เข้ารับการฟื นฟูเป็ นเวลา .................................................
การประเมินผลการฟื นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
1. การปฏิบตั ิตามแผนการฟื นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติด
ครบ
ไม่ครบ
อืนๆ .................................................................
2. ผลการประเมินพฤติกรรมการฟื นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติด
ผ่าน
ไม่ผา่ น
3. ผลการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ จํานวน ............... ครัง ไม่พบสารเสพติด ………… ครัง
พบสารเสพติด …………. ครัง ดังนี ……………………………………………………..
4. การปฏิบตั ิตามเงือนไขอืนๆ ทีคระอนุกรรมการฯ กําหนด
ครบ
ไม่ครบ
ไม่มีเงือนไข
อืนๆ ..................................................................................................
5. การกระทําผิดกฎหมายในระหว่างการฟื นฟูสมรรถภาพ
ไม่มี
มี ระบุ ....................................................................................................
ความเห็นพนักงานเจ้ าหน้ าที
เห็นสมควรให้ขยายระยะเวลาการฟื นฟูสมรรถภาพ
ออกไปอีก …. วัน โดยให้เข้ารับการฟื นฟูสมรรถภาพ
แบบ ……………….. ณ ……………………………
เห็นสมควรให้ส่งเข้าโปรแกรมกลับสู่สังคมของ
สํานักงานคุมประพฤติตามคําวินิจฉัยของ
คณะอนุกรรมการ ต่อไป
เห็นสมควรให้เห็นส่ งตัวคืน ………………………….
ผลการฟื นฟูเป็ นทีน่าพอใจและเห็นสมควรให้พน้ จาก
ความผิดทีถูกกล่าวหาในมาตรา 19 และให้ปล่อยตัวไป
อืน ๆ …………………………………………………
ลงชือ
(
)
ตําแหน่ง ……………………………………………..
วันที ……………………………………………..

ความเห็นของผู้บังคับบัญชา
เห็นชอบและรายงานผูเ้ กียวข้องตามเสนอ
ไม่เห็นชอบเนืองจาก ………………………………….
………………………………………………………………
………………………………………………………………
และให้ดาํ เนินการ …………………………………………...
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
อืน ๆ ………………………………………………….
ลงชือ
(
)
ตําแหน่ง ……………………………………………..
วันที ……………………………………………..
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ภาคผนวก ข.
โปรแกรมการปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ

การปฐมนิเทศผู้เข้ ารับการฟื นฟูฯ และผู้ถูกคุมความประพฤติ
ความหมาย
การปฐมนิ เทศ หมายถึ ง การอธิ บายให้ผูเ้ ข้ารั บการฟื นฟูฯ และผูถ้ ู กคุ มความประพฤติ ทราบ
เบืองต้นก่อนทีพนักงานคุมประพฤติจะดําเนินการแก้ไขฟื นฟูผเู ้ ข้ารับการฟื นฟูฯ และผูถ้ ูกคุมความประพฤติ
ตามกระบวนการฟื นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติดตามโปรแกรมการฟื นฟูฯต่างๆ ในเรื องวัตถุประสงค์ของ
การคุมประพฤติ ขันตอนการปฏิบตั ิงาน และวิธีการดําเนิ นการตามกระบวนการฟื นฟูสมรรถภาพผูต้ ิด
ยาเสพติดตามภารกิจเดิมพระราชบัญญัติวิธีดาํ เนินการคุมประพฤติ ตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2522
(ป.อาญา มาตรา 56) และตามพระราชบัญญัติฟืนฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติด พ.ศ. 2545 สิ ทธิและหน้าที
ของผูเ้ ข้ารับการฟื นฟูฯ และผูถ้ ูกคุมความประพฤติ ตามคําพิพากษาของศาล / เงือนไขการฟื นฟูสมรรถภาพ
ผูต้ ิดยาเสพติดตามคําวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการ ผลการปฏิบตั ิตามเงือนไขฯ หรื อผลทีได้รับ หากปฏิบตั ิ
ฝ่ าฝื นเงื อนไข ข้อควรปฏิ บ ตั ิ ต่างๆ และไม่ ควรปฏิ บตั ิ ในระหว่างการฟื นฟูฯ หรื อระหว่างการคุ มความ
ประพฤติ บริ การทีอาจจะได้รับจากสํานักงานคุมประพฤติ
วัตถุประสงค์
1. เพือให้ผเู ้ ข้ารับการฟื นฟูฯ และผูถ้ ูกคุมความประพฤติได้รับความรู ้ ความเข้าใจกระบวนการ
ฟื นฟูฯ และให้ความร่ วมมือในการฟื นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติด
2. เพือให้ผเู ้ ข้ารับการฟื นฟูฯ และผูถ้ ูกคุมความประพฤติ เข้าใจบทบาทหน้าทีของตนเอง และ
สิ ทธิประโยชน์ในระหว่างการเข้ารับการฟื นฟูฯ
3. เพือให้ผเู ้ ข้ารับการฟื นฟูฯ และผูถ้ ูกคุมความประพฤติรับทราบ และเข้าใจบทบาทและหน้าที
ของพนักงานคุมประพฤติ และชุมชน
4. เป็ นการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผูเ้ ข้ารับการฟื นฟูฯ ผูถ้ กู คุมความประพฤติกบั ครอบครัว
และพนักงานคุมประพฤติ
5. เพือสร้างแรงจูงใจให้ผเู ้ ข้ารับการฟื นฟูฯ ผูถ้ ูกคุมความประพฤติให้เข้ารับการฟื นฟูฯ ได้ตาม
โปรแกรม
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แนวทางการดําเนินการ
ในการดําเนินการปฐมนิเทศ อาจดําเนินการได้โดยทําแบบรายบุคคลหรื อแบบกลุ่มจะปฐมนิเทศ
แบบแยกประเภท ผูเ้ ข้ารับการฟื นฟูฯ / ผูถ้ ูกคุมความประพฤติ หรื อรวมก็ได้ ให้เป็ นไปตามแนวทางปฏิบตั ิ
และวิธีการของแต่ละสํานักงานฯ ตามความเหมาะสม โดยในส่ วนของการจัดแบบรายบุคคลให้นาํ กิจกรรม
มาปรับใช้ตามสมควร
การปฐมนิเทศโดยทัวไปมีแนวทางในการดําเนินงานดังนี
1. การสร้างสัมพันธภาพโดยใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ โดยให้เลือกใช้กิจกรรมทีเหมาะสมกับกลุ่ม
เช่น กิจกรรมแนะนําตัว , กิจกรรมโอ้เพือนรัก , กิจกรรมลมเพลมพัด , กิจกรรมรวมเงิน
กิ จกรรมสวัสดี หรื อกิ จกรรมอืนๆ ตามความเหมาะสมทังนี เพือให้สมาชิ ก รู ้สึกผ่อนคลาย
และสร้ างความคุ น้ เคยซึ งกันและกันและกับพนัก งานคุ มประพฤติ ตลอดจนเจ้าหน้าที ของ
สํานักงานคุมประพฤติทีเกียวข้อง
2. ชีแจงขันตอนกระบวนการฟื นฟูฯ ตามแผนการจัดกิจกรรมที 1
3. ชีแจงสิ ทธิ ประโยชน์และบทบาทหน้าทีของผูเ้ ข้ารับการฟื นฟูฯ / ผูถ้ ูกคุมความประพฤติ
พนักงานคุมประพฤติ อาสาสมัครคุมประพฤติและชุมชน และให้ทาํ แบบสํารวจความประสงค์
ขอรับการสงเคราะห์ (แบบ สค. 1) เพือประโยชน์ในการให้การสงเคราะห์ต่อไป
4. ชีแจงการปฏิบตั ิตามเงือนไขระหว่างการฟื นฟูฯ ตามแผนการจัดกิจกรรมที 3
5. ซักถามและตอบข้อสงสัย
6. ประเมินผลกิจกรรมโดยสังเกตจากพฤติกรรม ความสนใจ การมีส่วนร่ วม และความร่ วมมือ
ของผูเ้ ข้ารับการฟื นฟูฯ / ผูถ้ ูกคุมความประพฤติ และครอบครัว และหรื อจากแบบประเมินผล
ข้ อสั งเกต
1. ควรนัดครอบครัวมาด้วย
2. ทําได้ทงแบบรายบุ
ั
คคล / แบบกลุ่ม
3. สามารถทําได้ร่วมกับกิจกรรมอืนๆ ตามความเหมาะสม เช่น พร้อมกับการดําเนินการเรื อง
บทบาทครอบครัว และการปฏิบตั ิตวั ในการอยูร่ ่ วมกับผูต้ ิดยา
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แผนการจัดกิจกรรมที 1
ขันตอนและกระบวนการฟื นฟูสมรรถภาพผู้ตดิ ยาเสพติด
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพือให้ผเู ้ ข้ารับการฟื นฟูฯ / ผูถ้ ูกคุมความประพฤติทราบถึงขันตอน และ
กระบวนการฟื นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติด
1.2 เพือให้ครอบครัวเข้ามามีบทบาทในการฟื นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติด
1.3 เพือให้ได้รับความร่ วมมือจากการผูเ้ ข้ารับการฟื นฟู/ผูถ้ ูกคุมความประพฤติ
และครอบครัวในการฟื นฟูฯ ตามแผน
2. เวลา

30 นาที

3. วิทยากร
วิทยากรในสํานักงานคุมประพฤติ
4. เนือหา
4.1 ชีแจงให้ผเู ้ ข้ารับการฟื นฟูฯ / ผูถ้ ูกคุมความประพฤติทราบถึงโปรแกรมทีใช้ในการดําเนินการ
ฟื นฟูฯ ดังนี
4.1.1 โปรแกรมฟื นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติดพืนฐาน ซึงผูเ้ ข้ารับการฟื นฟูฯ / ผูถ้ กู คุม
ความประพฤติตอ้ งผ่านทุกคน โดยเป็ นกิจกรรมตระหนักรู ้เกียวกับยาเสพติด ในหัวข้อ
โรคสมองติดยา ตัวกระตุน้ การหยุดความคิด และเส้นทางสู่การเลิกยา
4.1.2 โปรแกรมฟื นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติด ทีจัดเพิมขึนเป็ นเฉพาะสําหรับผูท้ ีมีปัญหา
เฉพาะด้าน
ก. ปัญหาทีเกิดขึนจากผูเ้ ข้ารับการฟื นฟูฯ/ผูถ้ ูกคุมความประพฤติ ในเรื องต่อไปนี
- อารมณ์/บุคลิกภาพ
- ขาดจิตสํานึกเกียวกับความผิดทีกระทํา
- ขาดความเชือมันในตนเอง
- เห็นคุณค่าตนเองตํา
- ขาดเป้ าหมายชีวิต
- ขาดความรับผิดชอบต่อตนเอง/ผูอ้ ืน
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- ก้าวร้าว/ไม่เป็ นมิตร
- มีบุคลิกภาพพึงพิงคล้อยตามคนอืนง่าย
ก. ปั ญหาด้านครอบครัว ในเรื องต่อไปนี
- ความสัมพันธ์ในครอบครัวไม่ราบรื น
- ความขัดแย้งในครอบครัว
ข. ปั ญหาด้านสภาพแวดล้อมในเรื องต่อไปนี
- ด้านทีอยูอ่ าศัย
- กลุ่มเพือน
4.2 สร้างความเข้าใจกับบุคคลในครอบครัว เพือให้เกิดความเข้าใจผูเ้ ข้ารับการฟื นฟู/ผูถ้ ูกคุมความ
ประพฤติในเรื องต่อไปนี
- การใช้ชีวิตร่ วมกัน
- บทบาทครอบครัวทีมีส่วนร่ วมในการแก้ไขฟื นฟูฯ
4.3 ให้ผเู ้ ข้ารับการปฐมนิเทศและครอบครัวเข้าใจว่า โปรแกรมทังหมดเป็ นสิ งทีมีความสําคัญ จําเป็ น
และเกิดประโยชน์ต่อผูเ้ ข้ารับการฟื นฟู ครอบครัว ทังทางด้านชีวิต ครอบครัว สังคม และโดยผล
ของกฎหมาย
5. วิธีดําเนินการ
พูดคุย/บรรยาย
6. สื อ/อุปกรณ์
วีดีทศั น์ และเอกสารการฟื นฟูฯ
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แผนการจัดกิจกรรมที 2
สิ ทธิประโยชน์ ระหว่ างการฟื นฟฯ และการเข้ าใจบทบาทและหน้ าทีของตนเอง
พนักงานคุมประพฤติ อาสาสมัครคุมประพฤติ และชุ มชน
1. วัตถุประสงค์
1. เพือให้ผเู ้ ข้ารับการฟื นฟู/ผูถ้ ูกคุมความประพฤติได้ทราบถึงสิ ทธิ ประโยชน์ใน
การได้รับความช่วยเหลือ หรื อสงเคราะห์ในระหว่างการคุมประพฤติ
2. เพือให้ผเู ้ ข้ารับการฟื นฟู/ผูถ้ ูกคุมความประพฤติ ได้เข้าใจถึงบทบาทและหน้าทีของ
ตนเองในระหว่างการคุมความประพฤติ
3. เพือให้ผเู ้ ข้ารับการฟื นฟู/ผูถ้ ูกคุมความประพฤติ ได้เข้าใจบทบาทและหน้าทีของ
พนักงานคุมประพฤติทีดําเนินการแก้ไขฟื นฟูฯ
2. ระยะเวลาทีใช้

จํานวน 15 นาที

3. อุปกรณ์ /สื อ
1. ระเบียบการสงเคราะห์ผกู ้ ระทําผิด พ.ศ.2546
2. แบบสํารวจความต้องการรับการสงเคราะห์ (แบบ ส.ค.1)
3. ดินสอ/ปากกา/เท่าจํานวนสมาชิก
4. วิธีการดําเนินการ
1. ชีแจงให้ผเู ้ ข้ารับการฟื นฟู/ผูถ้ ูกคุมความประพฤติ ได้รับทราบถึงสิ ทธิประโยชน์ที
ได้รับการสงเคราะห์ หรื อช่วยเหลือในระหว่างการคุมความประพฤติดา้ นต่างๆ ดังนี
1.1 การสงเคราะห์ค่าอาหาร ไม่เกิน 30 บาท/มือ
1.2 การสงเคราะห์ค่าพาหนะ ตามความเป็ นจริ ง
1.3 การสงเคราะห์ดา้ นการศึกษา ไม่เกิน 2,500 บาท /ภาคการศึกษา
1.4 การฝึ กอาชีพ ไม่เกิน 500 บาท/คน
1.5 การส่ งเสริ มการหางานทํา เป็ นค่าเครื องแต่งกาย/อุปกรณ์เพือสมัคร
งานไม่เกิน 500 บาท/คน
1.6 การให้คาํ ปรึ กษาเฉพาะราย
1.7 อืนๆ ตามความเหมาะสม
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2. แจกเอกสาร “แบบสํารวจความประสงค์ขอรับการสงเคราะห์” ให้ผเู ้ ข้ารับการฟื นฟู/
ผูถ้ ูกคุมความประพฤติตอบแล้วส่ งคืนเจ้าหน้าที (แบบ ส.ค.1)
3. ชีแจงให้เข้าใจบทบาทหน้าทีผูเ้ ข้ารับการฟื นฟูฯ/ผูถ้ ูกคุมความประพฤติ ดังนี
3.1 การมารายงานตัวหรื อเข้าพบพนักงานคุมประพฤติตามกําหนดนัด และการเข้า
ร่ วมกิจกรรมตามทีได้รับการจําแนกเป็ นรายๆ ไป เพือประโยชน์ในการคุม
ความประพฤติ และการขอรับการสงเคราะห์ต่างๆ
3.2 หากมีขอ้ ขัดข้อง หรื อข้อสงสัยเกียวกับคุมประพฤติ หรื อเงือนไขต่างๆ
ให้ติดต่อสอบถามเจ้าของสํานวน หรื อติดต่อเจ้าหน้าที
3.3 ให้ความร่ วมมือกับอาสาสมัคร หรื อชุมชนซึงได้รับมอบหมายจากสํานักงาน
4. ชีแจงให้เข้าใจบทบาทหน้าทีของพนักงานคุมประพฤติ ดังนี
4.1 ให้การปรึ กษาช่วยเหลือ หรื อสงเคราะห์ผเู ้ ข้ารับการฟื นฟูฯ/ผูถ้ ูกคุมความ
ประพฤติ ตามสิ ทธิประโยชน์ และหากไม่สามารถดําเนินการได้โดย
สํานักงานก็จะประสานหน่วยงานภาคี เพือให้ผเู ้ ข้ารับการฟื นฟู/ผูถ้ ูกคุมความ
ประพฤติได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลือต่อไป
4.2 หากผูเ้ ข้ารับการฟื นฟูฯ/ผูถ้ ูกคุมความประพฤติ ไม่ปฏิบตั ิตามเงือนไขของคํา
วินิจฉัย หรื อคําสังศาล ก็ตอ้ งทํารายงานเพือเสนอต่อคณะอนุกรรมการแก้ไข
ฟื นฟู หรื อศาล เพือดําเนินการต่อ
5. ชีแจงบทบาทหน้าทีของอาสาสมัคร หรื อชุมชน
ในงานคุมความประพฤติ อาสาสมัครคุมประพฤติซึงเป็ นผูม้ ีความตังใจ
เสี ยสละเข้ามาช่วยเหลืองานของกรมคุมประพฤติโดยไม่หวังผลตอบแทนใด หรื อ
องค์กรชุมชน เข้ามามีส่วนร่ วมในการแก้ไขฟื นฟูฯ โดยทังอาสา –สมัครคุมประพฤติ
หรื อชุมชน จะมีบทบาทหน้าทีดังนี
5.1 เยียมเยียน, สอดส่ องทีพักอาศัยของผูเ้ ข้ารับการฟื นฟูฯ/ผูถ้ ูกคุมความประพฤติ
ตามทีได้รับมอบหมาย
5.2 ให้คาํ แนะนํา/คําปรึ กษา/ให้การช่วยเหลือสงเคราะห์ตามศักยภาพ
5.3 รายงานผลการดําเนินงานให้สาํ นักงานคุมประพฤติทราบ
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แบบสํ ารวจความประสงค์ขอรับการสงเคราะห์ (ส.ค.1)
ข้าพเจ้า / นาย / นาง /นางสาว…………………………………………….………………….ผูเ้ ข้ารับการฟื นฟู /
ผูถ้ ูกคุมความประพฤติ หมายเลขทะเบียน……………………………….ทีอยู…่ …………………………..……………
……………………………………………………………………………………………………………………...……………………

ไม่มีความประสงค์จะขอรับการสงเคราะห์
มีความประสงค์จะขอรับการสงเคราะห์ ดังนี
ค่าอาหาร
ค่าพาหนะ
การศึกษา
การฝึ กอาชีพ ประเภท (ระบุ)………………………………………………………..
การส่ งเสริ มการหางานทํา
การให้คาํ ปรึ กษาเฉพาะราย
อืนๆ (ระบุ)………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………..

ลงชือ………………………………….…………….
(……………………………………………….)
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แผนการจัดกิจกรรมที 3
กิจกรรมการปฏิบัติตนตามเงือนไขระหว่ างการฟื นฟูฯ

1. วัตถุประสงค์
1. เพือให้ผถู ้ ูกคุมความประพฤติ/ผูเ้ ข้ารับการฟื นฟูฯ และบุคคลในครอบครัวมี
ความรู ้ ความเข้าใจ ถึงกระบวนการทีเกียวข้องตามกฎหมายว่าด้วย
การคุมประพฤติ และพ.ร.บ.ฟื นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติด พ.ศ.2545
2. เพือให้ผเู ้ ข้ารับการฟื นฟูฯ/ผูถ้ ูกคุมความประพฤติเข้าใจเงือนไข
การคุมความประพฤติ และการปฏิบตั ิตวั ตามคําวินิจฉัยของคณะนุกรรมการฯ
และครอบครัว มีส่วนสนับสนุนให้ปฏิบตั ิตามเงือนไข
3. เพือให้ผเู ้ ข้ารับการฟื นฟูฯ/ผูถ้ ูกคุมความประพฤติสามารถปฏิบตั ิตามเงือนไข
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามทีกฎหมายกําหนด
2. อุปกรณ์
1.
2.
3.
4.
5.

ใบความรู ้ที 1 และใบความรู ้ที 2
เอกสารประชาสัมพันธ์งานคุมประพฤติ / งานตามพ.ร.บ.ฟื นฟูฯ
บันทึกประจําวัน
วีซีดี วีดีทศั น์ ทีเกียวกับกฎหมายคุมความประพฤติ / พ.ร.บ.ฟื นฟูฯ
แบบประเมินพฤติกรรมระหว่างการฟื นฟูฯ (แบบประเมิน บฟ. 8-4,
และ บฟ. 8-5)
6. ใบนัดรายงานตัว

3. ระยะเวลา

30 นาที

4. วิธีดําเนินการ
1. พนักงานคุมประพฤติทาํ ความเข้าใจความรู ้เกียวกับกฎหมายคุมประพฤติ
และพ.ร.บ.ฟื นฟูฯ ให้กบั ผูเ้ ข้ารับการฟื นฟูฯ/ผูถ้ ูกคุมความประพฤติ
(บรรยายชีแจงรายบุคคล/วิซีดี วีดีทศั น์/ เอกสารประชาสัมพันธ์) ตาม
ใบความรู ้ที 1
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2. พนักงานคุมประพฤติชีแจงทําความเข้าใจเกียวกับบทบาทหน้าทีของผูเ้ ข้ารับการ
ฟื นฟูฯ / ผูถ้ ูกคุมความประพฤติในการปฏิบตั ิตามเงือนไขทีศาลกําหนดและตามคํา
วินิจฉัยของคณะอนุกรรมการฯ รวมทังทําความเข้าใจเรื องใบนัดรายงานตัว และการ
ติดต่อประสานงานกับพนักงานคุมประพฤติ ตามใบความรู ้ที 1
3. ชีแจงเกียวกับหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการฟื นฟูฯ การเข้าร่ วมกิจกรรมการแก้ไข
ฟื นฟูฯ รวมทังหลักเกณฑ์การพ้นคุมประพฤติ โดยอาจนําแบบประเมินมาทําความ
เข้าใจให้เห็นถึงองค์ประกอบหลักเกณฑ์การประเมินในด้านต่างๆ ตามใบความรู ้ที 2
หมายเหตุ
เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ ข้าร่ วมการฟื นฟูฯ / ผูถ้ ูกความประพฤติสอบถามข้อสงสัย
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ใบความรู้ ที 1
การปฏิบตั ิตามเงือนไขการคุมความประพฤติ /
การฟื นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

1. ความรู้เกียวกับกฎหมายทีเกียวข้ อง
การคุมประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 และการฟื นฟู – สมรรถภาพผูต้ ิด
ยาเสพติด ตาม พ.ร.บ.ฟื นฟูฯ พ.ศ. 2545 เป็ นกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ทีอยูใ่ นความรับผิดชอบ
ของกรมคุมประพฤติ ซึ งมีสาํ นักงานคุมประพฤติในสังกัดทัวประเทศ ทังส่ วนกลางและส่ วนภูมิภาค ซึ ง
ผูก้ ระทําผิดในคดียาเสพติดจะเข้าสู่ กระบวนการคุมประพฤติ ได้หลายทาง เช่น ตามคําพิพากษาของศาล
(ป.อาญา มาตรา 56) กําหนดเงือนไขให้คุมประพฤติในระยะเวลาทีกําหนดไว้ในฐานะจําเลย และตาม
ระบบบังคับบําบัด โดยคําวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการฟื นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติ ( พ.ร.บ.ฟื นฟูฯ
พ.ศ. 2545) ในฐานะผูต้ อ้ งหาหรื อในกรณี พักการลงโทษ / ลดวันต้องโทษ และเด็กและเยาวชน ฯลฯ
2. เงือนไขการคุมความประพฤติ / การฟื นฟูฯ
2.1 กรณี ศาลมีคาํ พิพากษาให้คุมความประพฤติ โดยในระยะเวลาทีศาลรอการลงโทษไว้ ศาล
ได้กาํ หนดเงือนไขเพือคุมความประพฤติตาม ป.อาญา มาตรา 56 ข้อใดข้อหนึงหรื อหลายข้อ
เช่น
- การไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติ
- การทํางานบริ การสังคม หรื อสาธารณประโยชน์ เป็ นรายครังหรื อ
รายชัวโมง
- การเข้ารับการบําบัดรักษาอาการติดยาเสพติด ณ สถานบําบัดทีศาลกําหนดหรื อ
พนักงานคุมประพฤติเห็นสมควร
- การห้ามเกียวข้องกับยาเสพติดให้โทษทุกชนิด การยินยอมให้ตรวจหาสารเสพ
ติดให้โทษในร่ างกาย
- การเข้าร่ วมกิจกรรมการแก้ไขฟื นฟูฯ
ฯลฯ
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ซึงหากสามารถปฏิบตั ิตามเงือนไขการคุมความประพฤติได้ครบถ้วน
การประเมินผล
พฤติกรรมเปลียนแปลงไปในทางทีดีขึน ก็จะพ้นคุมประพฤติไปได้ดว้ ยดี ศาลก็จะไม่นาํ โทษจําคุกทีรอการ
ลงโทษไว้ ไปลงแก่จาํ เลยรายนัน แต่หากไม่ปฏิบตั ิตามเงือนไขศาลจะมีคาํ สังแก้ไขเปลียนแปลงคํา
พิพากษายกเลิกการคุมความประพฤติและให้นาํ โทษจําคุกทีรอการลงโทษไว้มาลงแก่จาํ เลย ส่วนกรณี มี
พฤติกรรมเปลียนแปลงไปในทางทีไม่ดีขึน ศาลอาจแก้ไข เปลียนแปลงคําพิพากษาให้เพิมเงือนไขการคุม
ความประพฤติ
และขยายระยะเวลาการคุมความประพฤติกไ็ ด้
2.2 กรณี คณะอนุกรรมการมีคาํ วินิจฉัยให้เข้ารับการฟื นฟูฯ โดยโปรแกรมสํานักงานคุมประพฤติ
ซึงผูเ้ ข้ารับการฟื นฟูฯ จะต้องปฏิบตั ิตามเงือนไขในการฟื นฟูฯ ในโปรแกรมต่างๆ ตาม
สภาพปัญหา ความต้องการ และความจําเป็ นของแต่ละราย ซึงพนักงานคุมประพฤติจะมี
การนัดรายงานตัว เก็บปั สสาวะส่ งตรวจหาสารเสพติด จัดให้เข้ารับการฟื นฟูฯทีกําหนด
ให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือด้านต่างๆ และมีการประเมินผลเป็ นระยะ หากเห็นว่า
2.2.1 พฤติกรรมเปลียนแปลงดีขึน ไม่กลับไปเสพยาเสติดซําอีก มีคุณภาพชีวิตอยูใ่ น
ระดับพึงพอใจ ก็จะดําเนินการรายงานต่อคณะอนุกรรมการให้พน้ การฟื นฟูฯ ตาม
กําหนดหรื อก่อนครบกําหนดเวลา และจะเป็ นผูพ้ น้ จากความผิดทีถูกกล่าวหา
และได้รับใบรับรองผ่านการฟื นฟูฯ
2.2.2 พฤติกรรมเปลียนแปลงในทางทีไม่ดีขึน ไม่เป็ นทีพอใจ ก็จะมีการรายงานขอ
ขยายระยะเวลาหรื อปรับแผนวิธีการฟื นฟู หรื ออาจส่ งกลับพนักงานสอบสวนไป
ดําเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมตามปกติ
3. การติดต่ อประสานงาน
แจ้งการติดต่อประสานกับพนักงานคุมประพฤติ / สํานักงานคุมประพฤติ ดังนี
1. ทางโทรศัพท์ / จดหมาย โดยให้ทีอยูแ่ ละหมายเลยโทรศัพท์
2. การโอนไปรายงานตัวทีสํานักงานคุมประพฤติอืน โดยให้รายละเอียดเกียวกับ
สถานที หมายเลขโทรศัพท์ทีละเอียดชัดเจน
3. แจ้งรายละเอียด วัน เวลา ทีมาติดต่อสํานักงาน
4. การสงเคราะห์ ภายหลังพ้ นการคุมประพฤติ / การฟื นฟูฯ (1 ปี )
ภายหลังการพ้นจากการคุมประพฤติ / การฟื นฟูฯ แล้ว จะได้รับการดูแลสงเคราะห์ ตาม
สภาพปั ญหา ความต้องการ และความจําเป็ น จากสํานักงานคุมประพฤติ ตลอดจนประสานความร่ วมมือ
ในการสงเคราะห์จากหน่วยงานภาคีอืนๆ อีก
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ใบความรู้ ที 2
หลักการประเมินผล
1. หลักเกณฑ์การให้พน้ คุมความประพฤติ ตาม ป.อาญา มาตรา 56
อธิบายหลักเกณฑ์การให้พน้ คุมความประพฤติวา่ ต้องดําเนินการ ดังนี
1. ปฏิบตั ิตามเงือนไขครบถ้วน
2. การให้ความร่ วมมือเข้าร่ วมกิจกรรม
3. ต้องไม่มีความประพฤติเสี ยหายในระหว่างการคุมประพฤติ
4. ไม่กระทําความผิดขึนใหม่ในระหว่างการคุมประพฤติ
2. หลักเกณฑ์การให้พน้ การฟื นฟูฯ ตาม พ.ร.บ.ฟื นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติด พ.ศ. 2545
1. องค์ประกอบตามแบบประเมินผลการฟื นฟู (แบบ บฟ. 8-4, บฟ 8-5) ว่ามี
การประเมินตามองค์ประกอบใดบ้าง
2. การประเมินจะดําเนินการในรู ปของคณะกรรมการ โดยมีคณะอนุกรรมการเป็ นผูพ้ จิ ารณาผล
3. ระยะเวลาการประเมินระหว่างการฟื นฟูฯ / ครบการฟื นฟูฯ
4. ระยะเวลาการขยาย / ปรับแผนการฟื นฟูฯ
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การปัจฉิมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ / ผู้เข้ ารับการฟื นฟูฯ
ความหมาย
การปั จฉิมนิเทศ หมายถึง การอธิบายให้ผถู ้ ูกคุมความประพฤติ / ผูเ้ ข้ารับการฟื นฟูฯ ซึงพ้นจาก
การคุมความประพฤติ หรื อผ่านการฟื นฟูฯ แล้วเข้าใจ เกียวกับสถานภาพตามกฎหมายและการปฏิบตั ิตน
ภายหลังพ้นการคุมความประพฤติ หรื อพ้นการฟื นฟูฯ ตลอดจนการติดตามดูแล และให้ความช่วยเหลือ
สงเคราะห์จากสํานักงานคุมประพฤติ อาสาสมัครคุมประพฤติและชุมชนในกรณี ทีมีความจําเป็ น ต้องขอ
ความช่วยเหลือ
วัตถุประสงค์
เพือให้ผถู ้ ูกคุมความประพฤติ / ผูเ้ ข้ารับการฟื นฟูฯ ตลอดจนครอบครัว ได้รับทราบข้อมูลก่อนพ้น
จากการคุมความประพฤติ / ผ่านการฟื นฟูฯ ดังนี
1. สถานภาพตามกฎหมาย
2. สิ ทธิประโยชน์ทีจะได้รับการช่วยเหลือสงเคราะห์ตามสภาพปั ญหาความต้องการ และความ
จําเป็ นภายหลังพ้นคุมประพฤติ / ผ่านการฟื นฟูฯ ในระยะ 1 ปี
3. การดําเนินการติดตามผลของพนักงานคุมประพฤติและหน่วยงานทีเกียวข้องในระยะ 1 ปี
4. กรณี ประสบปัญหาการกลับไปเสพซํา มีแนวทางแก้ไขปัญหาโดยเข้ารับการบําบัดแบบ
สมัครใจ หรื ออาจถูกจับกุมดําเนินคดีเข้าสู่กระบวนการฟื นฟูฯ ได้อีก
เนือหาและแนวทาง
1. ความรู ้เกียวกับกฎหมาย เกียวกับสถานภาพของผูถ้ ูกคุมความประพฤติ / ผูร้ ับการฟื นฟูฯ
ภายหลังจากพ้นสภาพปัจจุบนั
2. ความรู ้เกียวกับระเบียบ วิธีปฏิบตั ิทีจะได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลือจากสํานักงานคุม
ประพฤติ
3. ความรู ้เกียวกับแนวทางการติดตามผล ภายหลังการพ้นคุมประพฤติ / พ้นการฟื นฟูฯ ( 1 ปี )
เช่น
- วิธีการติดตามผล / การนัดติดตามผล
- บุคคลเกียวข้อง
- การสุ่ มตรวจปัสสาวะ
ซึงหากมีการกลับไปเสพซํามีแนวทางแก้ไขโดยเข้ารับการบําบัดโดยสมัครใจ
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ข้ อสั งเกต
ควรเปิ ดโอกาสให้สมาชิกและครอบครัวซักถามปัญหาต่างๆ และอวยพร และแสดงความยินดีกบั
สมาชิกทีพ้นการคุมประพฤติ / ผ่านการฟื นฟูฯ
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ภาคผนวก ค
แนวทางการวิเคราะห์ เพือคัดเลือกกิจกรรม
ให้ เหมาะสมสอดคล้ องกับสภาพปัญหา

คําชีแจง
แนวทางการวิเคราะห์เพือคัดเลือกกิจกรรมให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปั ญหานี จัดทําขึนเพือ
เป็ นตัวอย่าง การคัดเลือกกิจกรรมให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหา ซึงประเมินจาก แบบประเมิน
ทางสังคม และแบบประเมินทางด้านจิตใจ โดยมีประเด็นดังนี
1. ชุดกิจกรรมในแต่ละปัญหาได้เรี ยงลําดับความต่อเนืองของเนือหาไว้แล้ว
2. บางหัวข้อจะมี 2 กิจกรรม ตัวอย่างเช่น (ครอบครัวเปิ ดใจ / จดหมายเปิ ดใจ) หมายความว่า 2
กิจกรรมนันมีวตั ถุประสงค์คล้ายกัน
สามารถเลือกเพียงกิจกรรมใดกิจกรรมหนึงตามความ
เหมาะสม แต่ถา้ ยังไม่สามารถแก้ปัญหานันๆ ได้ อาจจัดอีกกิจกรรมเพิมเพือซําวัตถุประสงค์
เดิมได้
3. แต่ละกิจกรรมแก้ปัญหาได้หลายปัญหา เช่น กิจกรรมความคิด อารมณ์และพฤติกรรม เมือ
พิจารณาวัตถุประสงค์ วิธีดาํ เนินกิจกรรมและใบความรู ้แล้วจะเห็นว่ากิจกรรมดังกล่าวสามารถ
แก้ปัญหาทางด้านเจตคติทีมีต่อการใช้ยาเสพติด การมีจิตสํานึกถึงผลกระทบต่อการใช้ยาเสพ
ติดและการปรับเปลียนพฤติกรรมให้เป็ นพฤติกรรมทีพึงประสงค์มากขึน เป็ นต้น
4. ชุดกิจกรรมนีเป็ นเพียงตัวอย่างเท่านัน
หากสํานักงานคุมประพฤติมีกิจกรรมอืนทีมี
วัตถุประสงค์เช่นเดียวกัน ก็สามารถจัดได้ตามความเหมาะสม
แนวทางการวิเคราะห์เพือคัดเลือกกิจกรรมให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหามีรายละเอียด
ปรากฏตามตารางดังนี
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แนวทางการวิเคราะห์ เพือคัดเลือกกิจกรรมให้ เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหา
สภาพปัญหา
สภาพปั ญหาจากแบบ
ประเมินทางสังคม
1. ครอบครัว
- สมาชิกใน
ครอบครัวไม่มีความ
ผูกพันกัน
- มีปัญหาครอบครัว
รุ นแรงได้แก่ ครอบครัว
ขาดความอบอุ่น
แตกแยก เลิกร้าง
ทะเลาะวิวาท เข้ากับ
บุคคลในครอบครัว
ไม่ได้
- บุคคลในครอบครัว
เกียวข้องกับยาเสพติด

กิจกรรมทีสอดคล้อง

1. การฟื นฟู
สัมพันธภาพ
2. ความผูกพันของ
ครอบครัวต่อผูต้ ิดยา
และการใช้ชีวติ ร่ วมกัน
3. ครอบครัวเปิ ดใจ /
จดหมายเปิ ดใจ
4. บทบาทและหน้าที
ของครอบครัว

5. ใครคือใคร
6. สายใยผูกพัน

2. นิสยั และความ
ประพฤติ
- พึงพาผูอ้ ืน /
คล้อยตามผูอ้ ืนได้ง่าย
- มัวสุ ม

1. ทักษะการปฏิเสธ /
อย่าโกรธเรานะ / รู ้คิด
แก้ปัญหาพาสุขใจ

แผนการจัดกิจกรรม

ข้ อเสนอแนะ

- ควรจัดกิจกรรม
ตามลําดับ
- กิจกรรมที 3 ให้เลือก
แผนการจัดกิจกรรม 1 กิจกรรม เนืองจากมี
วัตถุประสงค์เดียวกัน
ที 6 การสร้าง
สัมพันธภาพ

แผนการจัดกิจกรรมที 5
ความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง ครอบครัว และ
สังคม
แผนการจัดกิจกรรม
ที 6 การสร้าง
สัมพันธภาพ

- กิจกรรมใครคือใคร
และสายใยผูกพันให้จดั
ก่อนเริ มกิจกรรมและ
เป็ นกิจกรรมอําลา
ตามลําดับ

- แผนการจัดกิจกรรมที - กิจกรรมที 1 เลือก 1
1 ทักษะการสื อสารและ กิจกรรม เพือฝึ กทักษะ
การปฏิเสธ และ
การปฏิเสธเกียวกับ
ยาเสพติด
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สภาพปัญหา

- พูดจาก้าวร้าว
- ชอบใช้ความ
รุ นแรง ทําลายข้าวของ
- ทําร้ายผูอ้ ืน

กิจกรรมทีสอดคล้อง

แผนการจัดกิจกรรม

ข้ อเสนอแนะ

2. การสื อสารเพือบอก
ความต้องการของ
ตนเอง
3. ทักษะการแก้ไข
ปัญหาอย่างเป็ นระบบ

แผนการจัดกิจกรรมที 2 - กิจกรรมที 2 เพือฝึ ก
ทักษะการแก้ปัญหา
ทักษะการปฏิเสธเรื อง
และการตัดสิ นใจ
ทัวๆ ไป

1. ผูร้ ับเคราะห์

- แผนการจัดกิจกรรม
ที 5 ความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง ครอบครัว และ
สังคม
- แผนการจัดกิจกรรม
ที3 ทักษะการจัดการกับ
อารมณ์และความเครี ยด

2. ความคิด อารมณ์

- กิจกรรมที 1-5 และ
15-16 ให้จดั ทุก
กิจกรรมตามลําดับ
- กิจกรรมที 6-14 ให้
เลือกตามความ
เหมาะสมเนืองจากมี
วัตถุประสงค์เดียวกัน

3. ความเชือทีถูกต้อง
- แผนการจัดกิจกรรม
และเจตคติทีร่ วมมือใน ที 4 ความเชือและ
การเลิกยา
เจตคติ
4. ลูกโป่ งคลายเครี ยด

- แผนการจัดกิจกรรมที
3 ทักษะการจัดการกับ
อารมณ์และความเครี ยด
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กิจกรรมทีสอดคล้อง
5. ทักษะการแก้ไข
ปั ญหาอย่างเป็ นระบบ

6. อารมณ์นนั สําคัญ
ไฉน
7. จักรยานนีมีขอ้ คิด
8. การวัดอารมณ์
9. ความเครี ยดนัน
สําคัญไฉน
10. การสร้างภาพในจิต
นาการ
11. เทคนิคการผ่อน
คลายจิตใจ
12. การฝึ กสมาธิเพือ
คลายเครี ยด
13. การฝึ กหายใจเพือ
ลดความเครี ยด
14. การแก้ปัญหา

15. สิ งยึดเหนียวทาง
จิตใจ
16. ความสงบสุ ขใน
ชีวิต

แผนการจัดกิจกรรม
- แผนการจัดกิจกรรมที
2 ทักษะการแก้ปัญหา
และการตัดสิ นใจ

ข้ อเสนอแนะ

แผนการจัดกิจกรรม
ที 3 ทักษะการจัด
การกับอารมณ์และ
ความเครี ยด

- แผนการจัดกิจกรรมที
2 ทักษะการแก้ปัญหา
และการตัดสิ นใจ

แผนการจัดกิจกรรม
ที 4 ความเชือ และ
เจตคติ
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- ฝ่ าฝื นกฎหมาย
เช่น ทําผิดกฎจราจร,
ลักเล็กขโมยน้อย และ
ชกต่อยทะเลาะวิวาท
เป็ นต้น

กิจกรรมทีสอดคล้อง
1. ผูร้ ับเคราะห์

แผนการจัดกิจกรรม
- แผนการจัดกิจกรรมที
5 ความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง ครอบครัวและ
สังคม
2. ความคิด อารมณ์และ - แผนการจัดกิจกรรมที
พฤติกรรม
3 ทักษะการจัดการกับ
อารมณ์และความ
เครี ยด
3. ความเชือทีถูกต้อง
- แผนการจัดกิจกรรมที
และเจตคติทีร่ วมมือใน 4 ความเชือและเจตคติ
การเลิกยา
4. ลูกโป่ งคลายเครี ยด - แผนการจัดกิจกรรมที
3 ทักษะการจัดการกับ
อารมณ์และความ
เครี ยด
5. ทักษะการแก้ไข
- แผนการจัดกิจกรรมที
ปัญหาอย่างเป็ นระบบ 2 ทักษะการแก้ปัญหา
และการตัดสิ นใจ
6. อารมณ์นนั สําคัญ
ไฉน
7. จักรยานนีมีขอ้ คิด
8. การวัดอารมณ์
9. ความเครี ยดนัน
สําคัญไฉน
10. การสร้างภาพใน
จินตนาการ

ข้ อเสนอแนะ
- กิจกรรมที 1-5 และ
18-19 ให้จดั กิจกรรม
ตามลําดับ
- กิจกรรมที 6-14 และ
15-17 ให้เลือกตาม
ความเหมาะสม

แผนการจัดกิจกรรม
ที 3 ทักษะการ
จัดการกับอารมณ์
และความเครี ยด
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กิจกรรมทีสอดคล้อง
11. เทคนิคการผ่อน
คลายจิตใจ
12. การฝึ กสมาธิเพือ
คลายเครี ยด
13. การฝึ กหายใจเพือ
ลดความเครี ยด
14. การแก้ปัญหา

15. สังคมในฝัน
16. โลกสวยด้วยมือเรา
17.สร้างบ้าน

18. สิ งยึดเหนียวทาง
จิตใจ
19. ความสงบสุ ขใน
ชีวิต

แผนการจัดกิจกรรม

ข้ อเสนอแนะ

แผนการจัดกิจกรรม
ที 3 ทักษะการ
จัดการกับอารมณ์
และความเครี ยด

- แผนการจัดกิจกรรมที
2 ทักษะการแก้ปัญหา
และการตัดสิ นใจ
แผนการจัดกิจกรรม
ที 5 ความรับผิดชอบต่อตนเอง
ครอบครัว และ
สังคม

แผนการจัดกิจกรรม
ที 4 ความเชือ
และเจตคติ
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3. เพือนหรื อบุคคล
ใกล้ชิด
- เพือนหรื อบุคคล
ใกล้ชิดมีบทบาทสําคัญ
ในการชักจูง โน้มน้าว
ให้คิดหรื อกระทํา
ในทางทีเสื อมเสี ยอยู่
เสมอ จนกลายจนการ
เรี ยนตกตํา ถูกพัก
การศึกษาหรื อหน้าที
การงานบกพร่ อง ไม่
ใส่ ใจทํางาน ไม่มีความ
กระตือรื อร้นทีจะหา
ความก้าวหน้าในชีวิต
ชอบสนุกสนาน อยูไ่ ป
วันๆ หรื อมักก่อเรื อง
เดือดร้อนให้ตนเองและ
ผูอ้ ืน

กิจกรรมทีสอดคล้อง

1. ความคิด อารมณ์
และพฤติกรรม

แผนการจัดกิจกรรม

ข้ อเสนอแนะ

- แผนการจัดกิจกรรมที
3 ทักษะการจัดการกับ
อารมณ์และความเครี ยด
- แผนการจัดกิจกรรมที
4 ความเชือและเจตคติ

- กิจกรรมที 1-3, 7 และ
11-12ให้จดั ทุกกิจกรรม
ตามลําดับ
- กิจกรรมที 4-6 และ 810 ให้เลือกตามความ
เหมาะสม

2. ความเชือทีถูกต้อง
และเจตคติทีร่ วมมือใน
- แผนการจัดกิจกรรมที
การเลิกยา
2 ทักษะการแก้ปัญหา
3. ทักษะการแก้ไข
ปั ญหาอย่างเป็ นระบบ และการตัดสิ นใจ

4. สังคมในฝัน
5. โลกสวยด้วยมือเรา
6. สร้างบ้าน

7. อิทธิพลของเพือน
และการหาเพือนใหม่
8. ทักษะการสื อสาร –
ทักษะทางสังคม
9. พูดอย่างไร ผูกใจ
เพือน
10. เตือนเพือนไว้ให้
ห่ างไกลยาเสพติด

แผนการจัดกิจกรรม
ที 5 ความรับ
ผิดชอบต่อตนเอง
ครอบครัวและสังคม
- แผนการจัดกิจกรรมที
6 การสร้างสัมพันธภาพ

แผนการจัดกิจกรรม
ที 1 ทักษะการสื อสาร
และการปฏิเสธ
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4. สภาพแวดล้อม
- บ้านพัก / สถานศึกษา
/ ทีทํางานใกล้เคียง
แหล่งยาเสพติด โดยมีผู ้
เสพหรื อมีแหล่งยาเสพ
ติดอยูใ่ กล้เคียง
- ยังคงไปสถานทีเดิมที
เคยซือ / เสพยาเสพติด
แม้จะหยุดใช้ยาเสพติด
ได้แล้ว ก็มีโอกาสถูก
ชักชวน หรื อถูกกลุ่ม
เพือนรวมทังลักษณะ
สภาพแวดล้อมเป็ น
ตัวกระตุน้ ให้คิดถึงการ
ใช้ยาและมักหวน
กลับไปเสพยาเสพติด
อีก
- อยูใ่ นสภาพแวดล้อมที
เป็ นแหล่งยาเสพติด
โดยผูพ้ กั อาศัยอยู่
ด้วยกันหรื อกลุ่มเพือน /
คนรู ้จกั ละแวกบ้าน
โรงเรี ยน สถานที
ทํางาน ใช้ยาเสพติด

กิจกรรมทีสอดคล้อง
11. สิ งยึดเหนียวทาง
จิตใจ
12. ความสงบสุ ขใน
ชีวิต

1. ทักษะการปฏิเสธ
2. อย่าโกรธเรานะ
3. การสื อสารเพือบอก
ความต้องการของ
ตนเอง
4. รู ้คิดแก้ปัญหาพาสุ ข
ใจ
5. ทักษะการแก้ไข
ปั ญหาอย่างเป็ นระบบ

แผนการจัดกิจกรรม

ข้ อเสนอแนะ

แผนการจัดกิจกรรม
ที 4 ความเชือและ
เจตคติ

แผนการจัดกิจกรรม
ที 1 ทักษะการ
สื อสารและการ
ปฏิเสธ

- กิจกรรมที 1-4 ให้
เลือกจัดตามความ
เหมาะสม อย่างน้อย 2
กิจกรรม ส่ วนกิจกรรม
ที 7-9 ให้เลือกจัดตาม
ความเหมาะสม อย่าง
น้อย 1 กิจกรรม

6. อิทธิพลของเพือน
และการหาเพือนใหม่
7. ทักษะการสื อสารทักษะทางสังคม
8. พูดอย่างไร ผูกใจ
เพือน
9. เตือนเพือนไว้ให้
ห่ างไกลยาเสพติด
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สภาพปั ญหาจากแบบ
ประเมินด้านจิตใจ
1. เจตคติต่อปัญหา
ยาเสพติด ต่อปั ญหา
การเป็ นผูต้ อ้ งหา และ
ต่อปัญหาในอนาคต

กิจกรรมทีสอดคล้อง
10. สิ งยึดเหนียวทาง
จิตใจ
11. ความสงบสุ ขใน
ชีวิต

แผนการจัดกิจกรรม

1. ผูร้ ับเคราะห์

- แผนการจัดกิจกรรม
ที 5 ความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง ครอบครัว
และสังคม

2. ความคิด อารมณ์
และพฤติกรรม

- แผนการจัดกิจกรรม
ที 3 ทักษะการจัดการ
กับอารมณ์และ
ความเครี ยด

3. ความเชือทีถูกต้อง
และเจตคติทีร่ วมมือ ใน
การเลิกยา
4. สิ งยึดเหนียวทาง
จิตใจ
5. ความสงบสุ ขในชีวิต

ข้ อเสนอแนะ

- ควรจัดทุกกิจกรรม
ตามลําดับ

แผนการจัดกิจกรรม
ที 4 ความเชือและ
เจตคติ
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กิจกรรมทีสอดคล้อง

2. แรงจูงใจ ความตังใจ 1. ผูร้ ับเคราะห์
ในการแก้ไข ความ
ตังใจทีจะให้ความ
ร่ วมมือ

แผนการจัดกิจกรรม

ข้ อเสนอแนะ

- แผนการจัดกิจกรรม - ควรจัดทุกกิจกรรม
ที 5 ความรับผิดชอบต่อ ตามลําดับ
ตนเอง ครอบครัว และ
สังคม

2. ความคิดอารมณ์ และ - แผนการจัดกิจกรรม
พฤติกรรม
ที 3 ทักษะการจัดการ
กับอารมณ์และ
ความเครี ยด
3. ความเชือทีถูกต้อง
-แผนการจัดกิจกรรม
และเจตคติทีร่ วมมือ ใน ที 4 ความเชือและ
การเลิกยา
เจตคติ
4. ทักษะการสื อสาร
ทักษะทางสังคม
5. พูดอย่างไร .... ผูกใจ
เพือน
6. สิ งยึดเหนียวทาง
จิตใจ
7. ความสงบสุ ขในชีวิต

แผนการจัดกิจกรรม
ที 1 ทักษะการ
สื อสาร/การปฏิเสธ
แผนการจัดกิจกรรม
ที 4 ความเชือและ
เจตคติ
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3. ความรู ้สึกผิด

กิจกรรมทีสอดคล้อง
1. ผูร้ ับเคราะห์

2. การฟื นฟู
สัมพันธภาพ
3. ครอบครัวเปิ ดใจ
4. บทบาทหน้าทีของ
ครอบครัว
5. สังคมในฝัน
6. โลกสวยด้วยมือเรา
7. สิ งยึดเหนียวทาง
จิตใจ
8. ความสงบสุ ขในชีวิต

4. การมีจิตสํานึก

1. ผูร้ ับเคราะห์

แผนการจัดกิจกรรม

ข้ อเสนอแนะ

- แผนการจัดกิจกรรม
ที 5 ความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง ครอบครัว และ
สังคม

- ควรจัดทุกกิจกรรม
ตามลําดับ
- กิจกรรมที 5 และ 6
ให้เลือก 1 กิจกรรม
เนืองจากมีวตั ถุประสงค์
เดียวกัน

แผนการจัดกิจกรรม
ที 6 การสร้าง
สัมพันธภาพ
แผนการจัดกิจกรรม
ที 5 ความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง ครอบครัว
และสังคม
แผนการจัดกิจกรรม
ที 4 ความเชือและ
เจตคติ
- แผนการจัดกิจกรรม
ที 5 ความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง ครอบครัว และ
สังคม

2. ความคิดอารมณ์ และ - แผนการจัดกิจกรรม
พฤติกรรม
ที 3 ทักษะการจัดการ
กับอารมณ์และ
ความเครี ยด
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กิจกรรมทีสอดคล้อง

แผนการจัดกิจกรรม

ข้ อเสนอแนะ

3. ความเชือทีถูกต้อง
-แผนการจัดกิจกรรม
และเจตคติทีร่ วมมือ ใน ที 4 ความเชือและ
การเลิกยา
เจตคติ
4. ทักษะการสื อสาร
ทักษะทางสังคม
5. พูดอย่างไร .... ผูกใจ
เพือน

แผนการจัดกิจกรรม
ที 1 ทักษะการ
สื อสาร/การปฏิเสธ

6. สังคมในฝัน
7. โลกสวยด้วยมือเรา
8. สร้างบ้าน

แผนการจัดกิจกรรม
ที 5 ความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง ครอบครัว
และสังคม

9. สิ งยึดเหนียวทาง
จิตใจ
10. ความสงบสุ ขใน
ชีวิต

แผนการจัดกิจกรรม
ที 4 ความเชือและ
เจตคติ

5. บุคลิกภาพแบบเสี ยง 1. ผูร้ ับเคราะห์
ต่อการกระทําผิด

- แผนการจัดกิจกรรม
ที 5 ความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง ครอบครัว และ
สังคม

2. ความคิดอารมณ์ และ - แผนการจัดกิจกรรม
พฤติกรรม
ที 3 ทักษะการจัดการ
กับอารมณ์และ
ความเครี ยด

(78)

สภาพปัญหา

กิจกรรมทีสอดคล้อง

แผนการจัดกิจกรรม

ข้ อเสนอแนะ

3. ความเชือทีถูกต้อง
-แผนการจัดกิจกรรม
และเจตคติทีร่ วมมือ ใน ที 4 ความเชือและ
การเลิกยา
เจตคติ
4. การฟื นฟู
สัมพันธภาพ
5. ครอบครัวเปิ ดใจ

แผนการจัดกิจกรรม
ที 6 การสร้าง
สัมพันธภาพ

6. บทบาทหน้าทีของ
ครอบครัว
7. สังคมในฝัน
8. โลกสวยด้วยมือเรา
9. สร้างบ้าน

แผนการจัดกิจกรรม
ที 5 ความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง ครอบครัว
และสังคม

10. สิ งยึดเหนียวทาง
จิตใจ
11. ความสงบสุ ขใน
ชีวิต

แผนการจัดกิจกรรม
ที 4 ความเชือและ
เจตคติ

(79)

(80)

คณะผู้จัดทํา
1. ผู้เข้ าร่ วมสั มมนาผู้ปฏิบตั ิงานเพือประเมินผลการฟื นฟูสมรรถภาพผู้ตดิ ยาเสพติด โดยโปรแกรม
สํ านัก งานคุมประพฤติ ระหว่ างวันที 14 – 15 กุมภาพันธ์ 2548
1. นายสันติ
ฤทธิรัตน์
พนักงานคุมประพฤติ 7ว
กลุ่มควบคุมและสอดส่ อง
สํานักพัฒนาการคุมประพฤติ
2. นางสาวฝนทิพ
ชลชัยไพศาล
พนักงานคุมประพฤติ 7ว
กลุ่มแก้ไขฟื นฟูผกู ้ ระทําผิด
สํานักพัฒนาการคุมประพฤติ
3. นางสุ วฒั นา
แดงกรัด
ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการสํานักงานคุมประพฤติ
กรุ งเทพมหานคร
4. นายวนศักดิ
ตันมงคล
ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการสํานักงานคุมประพฤติ
ประจําศาลอาญากรุ งเทพใต้
5. นางสาวระยอง
เวียงลอ
พนักงานคุมประพฤติ 6ว
สํานักงานคุมประพฤติจงั หวัดมีนบุรี
6. นางชลาทิพย์
โลหะศิริ
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานคุมประพฤติประจํา
ศาลแขวงตลิงชัน
7. นายสามารถ
วงศ์มติกลุ
พนักงานคุมประพฤติ 5
สํานักงานคุมประพฤติประจําศาลอาญาธนบุรี
8. นายวุฒิวงศ์
แก้วได้ปาน
พนักงานคุมประพฤติ 3
สํานักงานคุมประพฤติประจําศาลแขวงธนบุรี
9. นายอดิศกั ดิ
ชัยรัชนีกร
ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการสํานักงานคุมประพฤติภาค 1
10. นายวัชรชัย
ปานอํา
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานคุมประพฤติจงั หวัดลพบุรี
11. นายร่ มพงษ์
ผลวัฒนะ
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานคุมประพฤติจงั หวัดสิ งห์บุรี
12. นางอลงกรณ์
กาญจนาชีวะ
ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการสํานักงานคุมประพฤติภาค 2
13. นางชลาลัย
ฤทธิรัตน์
ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการสํานักงานคุมประพฤติจงั หวัด
ฉะเชิงเทรา
14. นางสาวเบญญภา
ทองสัมฤทธิ
พนักงานคุมประพฤติ 5
สํานักงานคุมประพฤติจงั หวัดสระแก้ว

15. นางสาวพจนารถ

เพ็ชรุ พนั ธ์

16. นางมณี รัตน์
17. นางสาวนฤมล

บุญฤทธิ
แสนทวีสุข

18. นางสาวรุ่ งทิวา

โชติรัษฎ์

19. นายทัพพ์ฐพนธ์
20. นางสุ ภาภรณ์
21. นายสมบัติ

ลันซ้าย
นุ่มนาค
อูปสาร

22. นางศิริพร

ผาสุ ขดี

23. นางรมณี
เชียงใหม่
24. นางรัชนี

กลันบิดา
กันทะสี

25. นางสาวจันทกานติ

เมืองมูล

26. นางชนานุช

โชติกศิลป์

27. นางสาวรัดใจ

กสิ ณอุบล

28. นางสาวสุ ปราณี

แท่นมณี

29. นายประสาร
30. นายเจษฎา

สง่าแสง
พุม่ จันทร์

31. นายสิ ทธิชยั

สะพรัง

32. นายคงศักดิ

ปานสอาด

พนักงานคุมประพฤติ 5
สํานักงานคุมประพฤติจงั หวัดชลบุรี
ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการสํานักงานคุมประพฤติภาค 3
พนักงานคุมประพฤติ 6ว
สํานักงานคุมประพฤติจงั หวัดอํานาจเจริ ญ
พนักงานคุมประพฤติ 5
สํานักงานคุมประพฤติจงั หวัดอุบลราชธานี
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานคุมประพฤติภาค 4
ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการสํานักงานคุมประพฤติภาค 4
ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการสํานักงานคุมประพฤติ
จังหวัดเลย
พนักงานคุมประพฤติ 7ว
สํานักงานคุมประพฤติภาค 5
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานคุมประพฤติจงั หวัด
พนักงานคุมประพฤติ 7ว
สํานักงานคุมประพฤติจงั หวัดเชียงใหม่
พนักงานคุมประพฤติ 5
สํานักงานคุมประพฤติจงั หวัดเชียงราย
พนักงานคุมประพฤติ 7
สํานักงานคุมประพฤติภาค 6
พนักงานคุมประพฤติ 5
สํานักงานคุมประพฤติจงั หวัดพิษณุโลก
พนักงานคุมประพฤติ 5
สํานักงานคุมประพฤติจงั หวัดนครสวรรค์
ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการสํานักงานคุมประพฤติภาค 7
พนักงานคุมประพฤติ 6ว
สํานักงานคุมประพฤติจงั หวัดกาญจนบุรี
พนักงานคุมประพฤติ 6ว
สํานักงานคุมประพฤติจงั หวัดกาญจนบุรี
ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการสํานักงานคุมประพฤติภาค 8

33. นางสาวยุพดี

สุ ขแสง

34. นางกิติยา

สิ งคมาศ

35. นางนุสรา

วงษ์สุวรรณ

36. นางสาวพรรณี

คัณฑเขตต์

37. นางสาวต่วนนะ

อัลยุฟรี

วิทยากรกลุ่ม
38. นางสาวอัจฉรา

ทองตัน

39. นางสาวกนกพรรณ

กัลยาณสุ ต

40. นางพรประภา

แกล้วกล้า

พนักงานคุมประพฤติ 5
สํานักงานคุมประพฤติจงั หวัดสุ ราษฎร์ธานี
พนักงานคุมประพฤติ 6ว
สํานักงานคุมประพฤติประจําศาลจังหวัดทุ่งสง
พนักงานคุมประพฤติ 8ว
สํานักงานคุมประพฤติภาค 9
พนักงานคุมประพฤติ 7ว
สํานักงานคุมประพฤติจงั หวัดสงขลา
พนักงานคุมประพฤติ 6ว
สํานักงานคุมประพฤติจงั หวัดนราธิวาส
หัวหน้ากลุ่มแก้ไขฟื นฟูผกู ้ ระทําผิด
สํานักพัฒนาการคุมประพฤติ
หัวหน้ากลุ่มงานบริ การสังคม
กองกิจการชุมชนและบริ การสังคม
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบการฟื นฟูสมรรถภาพฯ
กองพัฒนาการฟื นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติด

2. รายชือผู้เข้ าร่ วมประชุ มเชิงปฏิบัติการเพือพัฒนาโปรแกรมการฟื นฟูผ้ ูกระทําผิดในชุ มชน ครังที 1
วันที 16 – 18 กุมภาพันธ์ 2548 ณ โรงแรมรอยัล ซิตี กรุ งเทพมหานคร
1.
2.
3.
4.
5.

นางสาวอัจฉรา
นางพรประภา
นางสาวฝนทิพ
นายสันติ
นางสาวนิตยา

ทองตัน
แกล้วกล้า
ชลชัยไพศาล
ฤทธิรัตน์
โควสุ วรรณ

6. นางสาวระยอง

เวียงลอ

7. นายสามารถ

วงศ์มติกลุ

หัวหน้ากลุ่มแก้ไขฟื นฟูผกู ้ ระทําผิด
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบการฟื นฟูสมรรถภาพฯ
พนักงานคุมประพฤติ 7ว
พนักงานคุมประพฤติ 7ว
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานคุมประพฤติประจําศาล
แขวงพระนครเหนือ
พนักงานคุมประพฤติ 5
สํานักงานคุมประพฤติประจําศาลจังหวัดมีนบุรี
พนักงานคุมประพฤติ 5

8. นางชลาลัย

ฤทธิรัตน์

9. นางสาวนฤมล

แสนทวีสุข

10. นายสมบัติ

อูปสาร

11. นายวงศ์วฒั น์

ปั ญญาวุฒิวงศ์

12. นางศิริพร

ผาสุ ขดี

13. นางรัชนี

กันทะสี

14. นางสาวสุ ปราณี

แท่นมณี

15. นายเจษฎา

พุม่ จันทร์

16. นายธงชัย

อนงค์

17. นางสาวขจิตสุ ข

วิศิษฎ์วฒ
ุ ิ

18. นายโกเมน

รอดโกมิล

19. นางสาวต่วนนะ

อัลยุฟรี

20. นางสาวชิดเดือน

วัฒนพราหมณ์

21. นายผดุงศักดิ
22. นางสิ รินาถ

ศรี จนั ทร์
ศุกรโยธิน

23. นางสาวจิรารัตน์

ฟองการ

สํานักงานคุมประพฤติประจําศาลอาญาธนบุรี
พนักงานคุมประพฤติ 7ว
สํานักงานคุมประพฤติจงั หวัดฉะเชิงเทรา
พนักงานคุมประพฤติ 6ว
สํานักงานคุมประพฤติจงั หวัดอํานาจเจริ ญ
พนักงานคุมประพฤติ 6ว
สํานักงานคุมประพฤติจงั หวัดอํานาจเจริ ญ
พนักงานคุมประพฤติ 7ว
สํานักงานคุมประพฤติจงั หวัดมหาสารคาม
พนักงานคุมประพฤติ 7ว
สํานักงานคุมประพฤติภาค 5
พนักงานคุมประพฤติ 7ว
สํานักงานคุมประพฤติจงั หวัดเชียงใหม่
พนักงานคุมประพฤติ 5
สํานักงานคุมประพฤติจงั หวัดนครสวรรค์
พนักงานคุมประพฤติ 6ว
สํานักงานคุมประพฤติจงั หวัดเพชรบุรี
พนักงานคุมประพฤติ 4
สํานักงานคุมประพฤติจงั หวัดนครศรี ธรรมราช
พนักงานคุมประพฤติ 7ว
สํานักงานคุมประพฤติประจําศาลจังหวัดทุ่งสง
พนักงานคุมประพฤติ 7ว
สํานักงานคุมประพฤติจงั หวัดตรัง
พนักงานคุมประพฤติ 7ว
สํานักงานคุมประพฤติจงั หวัดนราธิวาส
พนักงานคุมประพฤติ 7ว
สํานักงานคุมประพฤติจงั หวัดนครปฐม
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานคุมประพฤติจงั หวัดสุ รินทร์
พนักงานคุมประพฤติ 6ว
สํานักงานคุมประพฤติจงั หวัดลําพูน
พนักงานคุมประพฤติ 7ว

24. นางสาววนิดา

ฮะยีหมาด

25. นางสุ วฒั นา

แดงกลัด

26. นางรมณี
เชียงใหม่
27. นางอรพินธ์
28. นางสาวกนกพรรณ

กลันบิดา

สํานักงานคุมประพฤติจงั หวัดพะเยา
พนักงานคุมประพฤติ 6ว
สํานักงานคุมประพฤติจงั หวัดสตูล
ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการสํานักงานคุมประพฤติ
กรุ งเทพมหานคร
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานคุมประพฤติจงั หวัด

สุ วณั ณปุระ
กัลยาณสุ ต

ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการสํานักงานคุมประพฤติภาค 5
หัวหน้ากลุ่มงานบริ การสังคม

3. คณะทํางาน
สํานักพัฒนาการคุมประพฤติ
1. นางสาวอัจฉรา
ทองตัน
2. นางสาวฝนทิพ
ชลชัยไพศาล
3. นางสาวไพริ นทร์
เทศะ
4. นางสาวณัฐญา
ศรี พานิช
5. นายวัฒนา
มุกดาเสถียร
กองพัฒนาการฟื นฟูสมรรถภพผูต้ ิดยาเสพติด
1. นางพรประภา
แกล้วกล้า
2. นางวัจนา
บวรธรรมจักร
3. นางจําเรี ยง
สวัสดิวฒั น์ ณ อยุธยา
4. นางสาวเสาวลักษณ์ ปลังเกียรติยศ
4. คณะทํางานเรียบเรียงคู่มือ
1. นางสาวอัจฉรา
ทองตัน
2. นางพรประภา
แกล้วกล้า
3. นางสาวฝนทิพ
4. นางวัจนา

ชลชัยไพศาล
บวรธรรมจักร

หัวหน้ากลุ่มแก้ไขฟื นฟูผกู ้ ระทําผิด
พนักงานคุมประพฤติ 6ว
พนักงานคุมประพฤติ 3
พนักงานคุมประพฤติ 3
พนักงานคุมประพฤติ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบ
พนักงานคุมประพฤติ 7ว
พนักงานคุมประพฤติ 7ว
พนักงานคุมประพฤติ 5

หัวหน้ากลุ่มแก้ไขฟื นฟูผกู ้ ระทําผิด
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบการฟื นฟูสมรรถภาพ
ผูต้ ิดยาเสพติด
พนักงานคุมประพฤติ 7ว
พนักงานคุมประพฤติ 7ว

