


 

ผลการดําเนินงานของกรมคมุประพฤติ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2556 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

กรมคุมประพฤติ ไดมีการเก็บรวบรวมสถิติคดีของงานคุมประพฤติ (คดีสืบเสาะและพินิจกับ 
คดีควบคุมและสอดสอง) ตั้งแตป 2522 และสถิติคดีของพ.ร.บ.ฟนฟูสมรรถภาพผูตดิยาเสพตดิ ป 2545 
โดยเริ่มดําเนินการในป 2546 เปนตนมา และภารกิจท่ีดําเนินการท่ีเกี่ยวของกับประชาชนโดยเฉพาะ 
ท้ังในสวนท่ีเปนภารกิจหลักท่ีดําเนินการโดยเจาหนาท่ีของกรมคุมประพฤติเอง และการเขามามีสวน
รวมของประชาชน หรือองคกรตาง ๆ ท้ังภาครัฐ และภาคเอกชน ในรูปแบบของอาสาสมัคร หรือ
เครือขาย ท่ีพรอมดําเนินการชวยเหลือภารกิจตาง ๆ ของกรมคุมประพฤติ เชน อาสาสมัครคุมประพฤติ
ท่ีปฏิบัติงานดานคดี ดานกิจกรรมชุมชน การใหความชวยเหลือสงเคราะหผูกระทําผิดระหวางและหลงั
พนการคุมประพฤติ รวมทั้งการเขารวมกับองคกรชุมชนเพื่อประชาสัมพันธใหประชาชน/องคกรชมุชน
เห็นความสําคัญ และประโยชนของการเขามามีสวนรวมในการแกไขฟนฟูผูกระทําผิด เปนตน      

จากสถิติผลการดําเนินงานของกรมคุมประพฤติท้ังผูถูกคุมประพฤติ และผูท่ีผานกระบวนการ
ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ตามพ.ร.บ.ฟนฟูฯป 2545 พบวาสวนใหญมีแนวโนมท่ีเพิ่มขึ้นจาก
จํานวน 638,868 ราย ในป 2555 เพิ่มเปน 782,820 ราย ในป 2556 คิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ 22.53  
ซึ่งสอดคลองกับสถิติของประชากรท้ังประเทศที่มีจํานวนเพิ่มขึ้นเชนกัน โดยในป 2555 จํานวน 64.46 
ลานคน เพิ่มเปน 64.62 ลานคน ในป 2556 (ซึ่งเปนตัวเลขจากการคาดประมาณ ของสถาบันวิจัย
ประชากรฯม.มหิดล) และขอมูลผูกระทําผิดทุกประเภทของหนวยงานอื่น ๆ เชน สถิติผูตองราชทัณฑ 
(กรมราชทัณฑ) ท่ีมีแนวโนมเพิ่มขึ้นดังนี้ ผูตองโทษในป 2555 คือ 234,974 คน ขณะในป 2556 คือ 
287,335 คน ขณะท่ีสถิติคดีศาลท่ัวราชอาณาจักร สํานักงานศาลยุติธรรม พบวา ปริมาณคดีที่ขึ้นสู
การพิจารณาในป 2555 - 2556 ในทุกชั้นศาล (ศาลฎีกา อุทธรณ ชั้นตน) ท้ังคดีแพง และคดีอาญา   
มีแนวโนมท่ีลดลงเล็กนอยจาก 1,602,473 คดี เปน 1,572,053 คดี เปนตน  

สําหรับการแนวทางปองกัน/แกไข/ใหความชวยเหลือผูกระทําผิด ท่ีกรมคุมประพฤติได
ดําเนินการ มีท้ังดําเนินการโดยกรมคุมประพฤติเองและไดรับความรวมมือท้ังจากภาครัฐ เชน
หนวยงานภาคีตาง ๆ และภาคประชาชนไดแก สมาชิกเครือขายยุติธรรมชุมชน และอาสาสมัคร     
คุมประพฤติ ท้ังนี้การนําอสค.ชวยดําเนินการปฏิบัติงานดานคดีท้ังคุมความประพฤติ (เด็ก/เยาวชน 
ผูใหญ พัก/ลดโทษ)  สืบเสาะขอเท็จจริง และคดีฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด จํานวน 51,213 คดี 
จากคดีท้ังหมดท่ีกรมคุมประพฤติตองดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2556 ทั้งสิ้น 555,727 คดี    
(ไมรวมคดีจากการตรวจพิสูจน)  คิดเปนรอยละ 9.22 นอกจากนี้ อสค.ยังเขารวมในการติดตาม/
ชวยเหลือผูผานการฟนฟูฯ ตามพรบ.ฟนฟูฯ และผูพนการคุม/ผูรับการปลอยตัว (พนโทษจากเรือนจํา) 
ท้ังสิ้น 25,574 คดี เปนตน 

 



 

ดานกิจกรรมหรือกระบวนการตาง ๆ ท่ีดําเนินการเพื่อไมใหผูกระทําผิดกลับมากระทําผิดซ้ํา 
และยังสามารถดําเนินชีวิตไดปกติสุขในชุมชนและสังคมตอไปได ตามเปาประสงคของกรมประพฤติ 
คือ“คืนคนดีสูสังคม” โดยในป 2556 ไดดําเนินการแกไขฟนฟูผูกระทําผิดทั้งผูถูกคุมความประพฤติ   
ผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด รวมทั้งสมาชิกในครอบครัวของกลุมเปาหมายดังกลาว 
รวมท้ังสิ้น 804,615 ราย  โดยดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ดังนี้ การปฐมนิเทศ 257,666 ราย การจัดอบรม
ความรู/อาชีพ 95,482 ราย การจัดโปรแกรมพื้นฐาน (เชน ใหความรูเรื่องยาเสพติด การวางแผนชีวิต
การอยูรวมกับครอบครัวฯ) จํานวน 212,699 ราย การใชหลักธรรมทางศาสนาในการแกไขฟนฟู
ผูกระทําผิดในรูปแบบอบรมธรรมะ จัดคายจริยธรรม คายวิถีพุทธ การบรรพชา/อุปสมบท จํานวน 
31,329 ราย และการจัดคายยาเสพติด 16,693 ราย เปนตน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุมงานติดตามประเมินผล 
กองแผนงานและสารสนเทศ 
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รายงานผลการดําเนินงาน ของกรมคมุประพฤติ   
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 

  

ผลการดาํเนนิงาน 
 รายงานผลการดําเนินงานของกรมคุมประพฤติ ประจําป 2556 พบวาสวนใหญมีแนวโนม     
ท่ีเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง อาทิ สถิติคดีของภารกิจงานคุมประพฤติดานสืบเสาะและพินิจเพิ่มจาก  
84,283 คดี ในป 2555 เปน 114,714 คดี ในป 2556 คิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ 36.11 ภารกิจงานดาน
ควบคุมและสอดสอง เพิ่มขึ้นจาก 191,333 คดี ในป 2555 เปน 237,052 คดี ในป 2556 คิดเปน 
รอยละ 23.89 สําหรับสถิติคดีของพ.ร.บ.ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดป 2545 ประกอบดวย
กระบวนการตรวจพิสูจน จํานวน 187,186  คดี ในป 2555  เพิ่มเปน 227,093 คดี ในป 2556 และ
กระบวนการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด คือ 176,066  คดี ในป 2555 เพิ่มเปน 203,961 คดี   
ในป 2556 และพบวาผูท่ีกระทําผิดเก่ียวกับคดียาเสพติดมีแนวโนมท่ีเพิ่มขึ้นกวารอยละ 50 ท้ังนีค้าดวา
ในอีก 3- 4 ปขางหนาจะมีผูท่ีเขาสูกระบวนการดังกลาวกวา 80,000 ราย/คดี จากคดีท้ังหมด
ประมาณ 154,761 คดี (คดีสืบเสาะและพินิจ) และกวา 170,000 ราย/คดี จากคดีท้ังหมดประมาณ 
321,633 คดี (คดีควบคุมและสอดสอง) นอกจากนี้ภารกิจงานท้ังดานตรวจพิสูจนและดานฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติด จะมีผู เขาสูกระบวนการดังกลาวเกินกวา 500,000 คดี เปนตน 
(รายละเอียด ดังรูปกราฟ 1) 
รูปกราฟ 1 ปริมาณผลการดาํเนินงานของกรมคุมประพฤติ ประจาํป 2546 - 2556 และแนวโนม          
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ปริมาณผลการดําเนินงานของกรมคุมประพฤติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2546-2556 และแนวโนมปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560
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  สําหรับผลการดําเนินงานโดยรวมทุกภารกิจ แยกตามพื้นท่ีระดับจังหวัดของสํานักงาน       
คุมประพฤติท่ัวประเทศ พบวา ในป 2556 มีเพียงจังหวัดเดียวท่ีมีปริมาณคดีมากกวา 100,000 คดี 
ขึ้นไป คือสํานักงานในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและธนบุรี ที่มีปริมาณคดีถึง 107,136 คดี 
เชนเดียวกับ ป 2555 นอกจากนี้จังหวัดที่มีที่มีปริมาณคดีระหวาง 10,000 – 99,999 คดี มีอยู 
26 จังหวดั ไดแก จ.ชลบุรี จ.อุบลราชธานี จ.สมุทรปราการ จ.นครราชสีมา จ.นครศรีธรรมราช จ.เชยีงใหม 
จ.อยุธยา จ.สุราษฎรธานี จ.สงขลา จ.อุดรธานี เปนตน ขณะท่ีป 2555 มี 13 จังหวัด ไดแก จ.ชลบุรี 
จ.อุบลราชธานี จ.นครราชสีมา จ.สมุทรปราการ จ.เชียงใหม จ.นครศรีธรรมราช จ.ขอนแกน จ.กาฬสินธุ 
จ.สุราษฎรธานี จ.รอยเอ็ด เปนตน สวนปริมาณคดีระหวาง 5,000 - 9,999 คดี มีอยู 25 จังหวัด 
ขณะที่ป 2555 มีอยู 31 จังหวัด ดานพื้นท่ีท่ีมีปริมาณคดีระหวาง 1,000 - 4,999 คดี มี 24 จังหวัด 
โดยในป 2555 มี 51 จังหวัด และมีเพียงจังหวัดเดียวท่ีมีปริมาณคดีนอยกวา 1,000 คดี คือ จ.แมฮองสอน 
และเปนจังหวัดเดียวกันกับในป 2555 (รายละเอียดเพิ่มเติมตามตาราง 2) 

ตาราง 2 ผลการดําเนนิงานของสํานักงานคุมประพฤต ิ10 อันดับแรก ท่ีมีปริมาณคดีตั้งแต 10,000 คดี
ขึ้นไป ประจําป 2555-2556  
  

สํานักงาน 2555 2556 

กทม.และธนบรุ ี 106,630 107,136 

ชลบุร ี           34,358  37,292 

อุบลราชธาน ี           25,662  31,276 

สมุทรปราการ           18,724  22,359 

นครราชสีมา           19,582  21,050 

นครศรีธรรมราช 13,529  21,044 

เชียงใหม 16,548  18,459 

อยุธยา   15,754 

สุราษฎรธาน ี 11,975  14,682 

สงขลา 10,807  14,625 

 
หมายเหต ุ: สํานักงานระดับจังหวัดที่มีสํานักงานสาขา ไดนําปริมาณงานรวมเขาดวยกัน 
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ดานสถิติขอมูลในแตละภารกิจของกรมคุมประพฤติ ประจําป 2556 ทั้ง 1.งานสืบเสาะและพินิจ 
2.งานควบคุมและสอดสอง 3.งานตรวจพิสูจน 4.งานฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด และ5.งานดาน
การสงเคราะห/แกไขฟนฟูผูกระทําผิด สวนใหญในทุกภารกิจมีแนวโนมเพิ่มขึ้นจากชวงที่ผานมา 
เม่ือพิจารณารายละเอียดในแตละภารกิจงาน พบวา   
  ผลการดําเนินงานตาม พ.ร.บ.ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ.2545 ประจําป 2556  
มีรายละเอียดดังนี้ ผลการตรวจพิสูจนคดีรับใหม จํานวน 227,093 ราย จําแนกเปนเพศชาย 
205,971 ราย คิดเปนรอยละ 90.70 เพศหญิง 21,122 ราย คิดเปนรอยละ 9.30 และยังพบวาเกือบ  
1 ใน 2 ของผูเขารับการตรวจพิสูจนเปนกลุมเด็กและเยาวชนอายุไมเกิน 25 ป กระทําผิดในคดีเสพถึง
รอยละ 92.18 และจะใชเมทแอมเฟตามีน (ยาบา) มากกวาสารเสพติดชนิดอ่ืนกวารอยละ 95.03 
รองลงมาคือ กัญชา และสารระเหย เปนตน ท้ังนี้พื้นท่ีท่ีมีผูกระทําผิดดานยาเสพติดและถูกสงตัวเขา
รับการตรวจพิสูจนตามขั้นตอนกระบวนการของกรมคุมประพฤติ  มากที่สุด 5 อันดับแรก ไดแก 
สํานักงานคุมประพฤติในเขตกทม.และธนบุรี รองลงมาคือ สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี         
จ.สมุทรปราการ จ.อุบลราชธานี และ จ.พระนครศรีอยุธยาตามลําดับ ซึ่งเปนจังหวัดเดียวกับ ป 2555 
ยกเวนจ.พระนครศรีอยุธยา เปนตน 

สําหรับการดําเนินการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดรายใหมในปนี้ ท้ังสิ้น 203,961 ราย 
และพื้นท่ีท่ีมีผูเขารับการฟนฟูฯ มากท่ีสุด 5 อันดับแรก เปนพื้นที่เดียวกันกับพื้นท่ีในขั้นตอนของการ
ตรวจพิสูจน นอกจากนี้ยังพบวาผลการวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการฯใหผูกระทําผิดท้ัง 203,961 ราย  
เขารับการฟนฟูฯแบบควบคุมตัว 27,709 ราย คิดเปนรอยละ 13.59 (จําแนกเปนแบบเขมงวด :  
5,773 ราย แบบไมเขมงวด : 21,936 ราย) ขณะท่ีการฟนฟูฯแบบไมควบคุมตัว 176,252 ราย คิดเปน
รอยละ 86.41 ท้ังนี้ผูเขารับการฟนฟูฯมักเขามาเก่ียวของกับยาเสพติดดวยการเสพยามากกวาฐาน
ความผิดอ่ืน คิดเปนรอยละ 91.97 และยังพบวาเปนเพศชาย
มากกวาเพศหญิง ถึงรอยละ 91.44 ตอรอยละ 8.56 
นอกจากนี้เกือบรอยละ  50 เปนกลุมเด็กและเยาวชนอายุไม
เกิน 25 ป โดยตัวยาท่ีแพรระบาดมากสุดยังคงเปนยาบาถึง
รอยละ 94.90 รองลงมาคือ กัญชา สารระเหย และไอซ เปนตน 
ซึ่งสอดคลองกับขอมูลในระบบ บสต. ของกระทรวง
สาธารณสุข ท่ีพบวาสัดสวนของผูใชยาบามีมากกวาตัวยา
ชนิดอื่น รองลงมาคือ กัญชา ไอซ และกระทอม เปนตน 
ดานผลการฟนฟูฯเฉพาะเปนท่ีพอใจมีจํานวน 100,007 ราย 
(รอยละ 59.19) ผลการฟนฟูฯไมเปนท่ีพอใจอยูท่ี 56,835 ราย 
(รอยละ 33.64) และอ่ืน ๆ จํานวน 12,115 ราย (รอยละ 
7.17) เปนตน 

ตาราง 3 รอยละของผูเขารับการบําบัดรักษาในระบบ
บังคับบําบดั 
จําแนกตามชนดิยาเสพตดิ ป 2556 
    
ยาเสพตดิ รอยละ 

ยาบา 94.902 
กัญชา 2.377 
สารระเหย 1.380 
ไอซ 0.864 
เฮโรอีน 0.253 
ฝน 0.181 
เอ็กซตาซ ี 0.029 
มอรฟน 0.011 
โคเคน 0.001 
กระทอม 0.001 
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 จากรายงานสถิติผูเขารับการบําบัดรักษาในระบบ บสต. ของกระทรวงสาธารณสุข (สวนวางระบบ
และพัฒนาขอมูล สํานักยุทธศาสตร สํานักงาน ป.ป.ส.) ประจําป 2556 พบวา มีผูเขารับการบําบัดรักษา
จํานวน 434,131 คน  สวนใหญกวารอยละ 59.29 เปนการบําบัดในระบบสมัครใจ รองลงมาคือ ระบบ
บังคับบําบัด รอยละ 35.11 และระบบตองโทษ รอยละ 5.60 ตามลําดับ และจะเห็นไดวากลุมหลักท่ีเขารับ
การรักษาในชวงนี้เปนกลุมเยาวชนท่ีมีอายุระหวาง 15 – 19 ป กลุมอาชีพหลักยังคงเปนกลุมรับจาง
วางงานและเกษตรกร แตในกลุมนักเรียน/นักศึกษามีสัดสวนลดลงเล็กนอยจากรอยละ 9.6 มาอยูท่ี
รอยละ 9.3 ท้ังนี้ผูท่ีเขารับการรักษาในทุกระบบจะเขารับการบําบัดรักษาจากการใชยาบาในสัดสวนท่ี
สูงกวาตัวยาชนิดอ่ืน ๆ คิดเปนรอยละ 85.60 รองลงมาไดแก กัญชา รอยละ 4.7 ไอซ รอยละ 3.3 
และพืชกระทอม รอยละ 2.2 เปนตน 

เม่ือพิจารณารายตัวยาและพื้นที่ท่ีมีผูเขารับการรักษาสูงสุด 5 ลําดับแรก พบวา ยาบา มี
สัดสวนท่ีเพิ่มขึ้นจากรอยละ 83.3 เปนรอยละ 85.6 และจะพบมากในพื้นท่ี กทม. จ.อุบลราชธานี    
จ.นครราชสีมา จ.ลพบุรี และจ.อุดรธานี กัญชา มีสัดสวนผูเขารับการรักษาลดลงจากชวงท่ีผานมาจาก
รอยละ 5.5 อยูท่ีรอยละ 4.7 และพบมากท่ี จ.สงขลา กทม. จ.รอยเอ็ด จ.อุดรธานี และจ.สุราษฎรธานี 
และไอซ มีแนวโนมของผูเขารับการรักษาลดลงอยางตอเนื่องจากรอยละ 4.8 เปนรอยละ 3.3 มีการ
แพรระบาดในหลายพื้นที่ ไดแก กทม. จ.สงขลา จ.สุราษฎรธานี  จ.ชลบุรี และจ.นครศรีธรรมราช  
พืชกระทอม มีแนวโนมในสัดสวนท่ีลดลงจากรอยละ 3.3 อยูท่ีรอยละ 2.2 และพบการแพรระบาดใน
ทุกจังหวัดของภาคใต ซึ่งจะพบมากในจ.สงขลา  จ.สุราษฎรธานี  จ.นราธิวาส จ.สตูล และจ.ตรัง 
สวนเฮโรอีน มีสัดสวนท่ีเพิ่มขึ้นเชนกันและผูท่ีเสพสวนใหญมีอายุมากกวา 35 ปขึ้นไป และพบมากใน     
จ.เชียงราย จ.สงขลา จ.นราธิวาส จ.เชียงใหม และจ.ปตตานี  สารระเหย  ก็มีแนวโนมเพิ่มขึ้นจาก
ชวงท่ีผานมา ซึ่งพบมากในกลุมเยาวชนอายุระหวาง 15-19 ป และแพรระบาดมากในพื้นท่ี กทม.       
จ.มหาสารคาม จ.รอยเอ็ด และจ.พะเยา เปนตน 

จากสภาพปญหาการแพรระบาดของยาเสพติดท้ังในสวนขอมูลจากกรมคุมประพฤติ และจาก
ระบบฐานขอมูลกลางดานยาเสพติดจากระบบ บสต. กระทรวงสาธารณสุข พบวา กลุมเส่ียงซึ่งเปน
กลุมเด็กและเยาวชน ท้ังในและนอกสถานศึกษาเปนกลุมท่ีมีโอกาสเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติดสูงกวา
กลุมอ่ืน ท้ังนี้จากการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรฯ ยาเสพติด สํานักงาน ป.ป.ส. ท่ีมุงสราง
ภูมิคุมกันและปองกันยาเสพติดใหกับเด็กและเยาวชนกลุมเสี่ยง ประกอบไปดวยหลายกิจกรรม 
ซึ่งกิจกรรมท่ีรัฐบาลใหความสําคัญจะเปนเรื่องความออนแอของสถาบันครอบครัวและสังคม ปญหา
ความยากจน ปญหาความไมเปนระเบียบและการปลอยปละละเลยตอการปฏิบัต ิตามกฎของ
สถานบันเทิง สถานบริการ หอพัก และแหลงม่ัวสุมตาง ๆ ซึ่งจําเปนตองควบคุมและจัดระเบียบ  

ท้ังนี้หนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ตองรวมมือกันในการดูแล 
ควบคุม ปองกันและแกไขปญหาที่อาจจะเกิดกับกลุมเสี่ยงดังกลาว ไมวาจะเปนปญหาดานยาเสพติด 
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ดานอาชญากรรม การโจรกรรม หรือแมกระท่ังการม่ัวสุมทางเพศ ท่ีจะสงผลตอการระบาดของโรคตาง ๆ 
ทางเพศสัมพันธ รวมท้ังการตั้งครรภกอนวัยอันควร เปนตน 
  ดานผูถูกคุมความประพฤติ ในป 2556 พบวา การดําเนินการดานสืบเสาะและพินิจ        
ในคดีรับใหมท้ังสิ้น 114,714 คดี จําแนกเปนคุมประพฤติผูใหญ 45,873 คดี คิดเปนรอยละ 39.99   
ผูถูกพักการลงโทษ 31,661 คดี รอยละ 27.60 และผูท่ีไดรับการลดวันตองโทษ 37,180 คดี รอยละ 
32.41 สําหรับฐานความผิดที่มีผูเกี่ยวของมากท่ีสุด 5 อันดับแรกไดแก คดีเกี่ยวกับยาเสพติดและ
สารระเหย รอยละ 47.99 คดีเก่ียวกับทรัพย รอยละ 15.94 คดีตอชีวิตและรางกาย รอยละ 10.69       
คดีขับรถประมาท รอยละ 6.02 และคดีดานพ.ร.บ.อาวุธปน รอยะ 4.86 เปนตน เม่ือพิจารณาตาม
พื้นท่ีระดับจังหวัดท่ีไดดําเนินการดานสืบเสาะฯ ตั้งแต 2,000 คดีขึ้นไป มี 10 จังหวัด ไดแก กทม. จ.ชลบุรี 
จ.เชียงใหม จ.สุราษฎรธานี จ.สมุทรปราการ จ.นครสวรรค จ.อุบลราชธานี จ.ขอนแกน จ.พระนครศรีอยุธยา 
และจ.ปทุมธานี  ซึ่งมากกวา ป 2555 ท่ีมีอยู 4 จังหวัด และเปนจังหวัดเดียวกันกับป 2556 ยกเวน  
จ.สงขลา ดานภารกิจงานควบคุมและสอดสอง  ในคดีรับใหมจํานวน 237,052 คดี กวารอยละ 76.61  
เปนผูกระทําผิดผูใหญ รองลงมา ไดแก ผูกระทําผิดท่ีไดรับการลดวันตองโทษ  รอยละ 11.31 เด็กและ
เยาวชน รอยละ 8.62 และผูถูกพักการลงโทษ เพียงรอยละ 3.46 ตามลําดับ นอกจากนี้พบวาพื้นท่ีท่ีมี
ผูกระทําผิดมากตั้งแต 4,000 คดีขึ้นไป มี 13 จังหวัด ไดแก สํานักงานคุมประพฤติในเขตกทม.และ
ธนบุรี รองลงมาคือ จ.อุบลราชธานี จ.ชลบุรี จ.สุราษฎรธานี จ.นครศรีธรรมราช จ.เชียงใหม จ.สุรินทร 
จ.นนทบุรี จ.นครราชสีมา จ.ลพบุรี จ.สมุทรปราการ จ.ระยอง และจ.เลย ตามลําดับ ซึ่งมากกวาป 2555 
ท่ีมีอยู 7 จังหวัด โดยจังหวัดท่ีเพิ่มในป 2556 คือ จ.นครศรีธรรมราช จ.นนทบุร ีจ.ลพบุร ีจ.สมุทรปราการ 
จ.ระยอง และจ.เลย เปนตน เม่ือพิจารณาตามฐานความผิด พบวา 5 อันดับแรกท่ีมีผูกระทําผิดมาก 
ไดแก ความผิดเก่ียวกับยาเสพติดและสารระเหย รอยละ 50.36 พ.ร.บ.จราจรทางบก รอยละ 28.19 
ความผิดเก่ียวกับทรัพย รอยละ 5.60 ความผิดตอชีวิตและรางกาย รอยละ 4.58 และพ.ร.บ.อาวุธปน 
รอยละ 3.17 ตามลําดับ  
 สําหรับผลของการคุมประพฤติโดยรวม พบวา ในปนี้ผูกระทําผิดยังคงตองอยูระหวาง
คุมความประพฤติตอไปถึง 255,728 ราย นอกจากนี้ยังพบวากวารอยละ 81.93 เปนผูท่ีพนคุมประพฤติ
ดวยดี สวนพนคุมฯโดยผิดเงื่อนไข  คิดเปนรอยละ 14.86 เปนตน เมื่อพิจารณาตามกลุมผูกระทําผิด 
พบวาผูถูกคุมประพฤติผูใหญ จะมีสัดสวนของการพนคุมความประพฤติดวยดีสูงกวาเง่ือนไขอ่ืน ๆ 
รองลงมา คือผูที่ลดวันตองโทษ  เด็ก/เยาวชน  และผูท่ีถูกพักการลงโทษ ตามลําดับ  

ผลการดําเนินงานดานอื่น ๆ ประจําป 2556 
ไดแก การสงเคราะหผูกระทําผิดท้ังสิ้น 111,040 ราย   
ซึ่งสูงกวาป 2555 ท่ีมีการดําเนินการเพียง 90,161 ราย 
และพบวาสวนใหญจะเปนการสงเคราะหระหวางการตรวจ
พิสูจนและฟนฟูฯถึงรอยละ 51.74 คือ การสงเคราะห

รูปกราฟ 4 รอยละของการสงเคราะหผู กระทํา ผิด

8.135.27

51.74

34.86

ระหวางคุมของผูถูกคุมฯ

ระหวางคุมของผูเขารับการฟนฟูฯ

ภายหลังปลอยของผูถูกคุมฯ

ภายหลังปลอยของผูเขารับการฟนฟูฯ
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ระหวางคุมความประพฤติ รอยละ 34.86 การสงเคราะหภายหลังปลอย/หลังพนการฟนฟูฯ รอยละ 
8.13 และหลังพนการคุมความประพฤติ คิดเปน รอยละ 5.27  (ดังรูปกราฟ 4) โดยจะเปนการ
สงเคราะหเกี่ยวกับคาอาหาร และคาพาหนะมากกวาการสงเคราะหดานอื่น ๆ นอกจากนี้ยัง
พบวาผูถูกคุมความประพฤติจะไดรับเงินชวยเหลือในการสงเคราะหดานตาง ๆ ในสัดสวนท่ีสูงกวา
ผูเขารับการตรวจพิสูจน/ฟนฟูฯ คือ 102 บาท : 1 คน และ 88 บาท : 1 คน ตามลําดับ 

สําหรับการแนวทางปองกัน/แกไข/ใหความชวยเหลือผูกระทําผิด ท่ีกรมคุมประพฤติได
ดําเนินการ มีท้ังดําเนินการโดยกรมคุมประพฤติเองและไดรับความรวมมือท้ังจากภาครัฐ เชน
หนวยงานภาคีตาง ๆ และภาคประชาชนไดแก สมาชิกเครือขายยุติธรรมชุมชน และอาสาสมัคร     
คุมประพฤติ  ท้ังนี้การนําอสค.ชวยดําเนินการปฏิบัติงานดานคดีท้ังคุมความประพฤติ (เด็ก/เยาวชน 
ผูใหญ พัก/ลดโทษ)  สืบเสาะขอเท็จจริง และคดีฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด จํานวน 51,213 คดี 
จากคดีท้ังหมดท่ีกรมคุมประพฤติตองดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2556 ทั้งสิ้น 555,727 คดี   
(ไมรวมคดีตรวจพิสูจน) คิดเปนรอยละ 9.22 นอกจากนี้ อสค. ยังเขารวมในการติดตาม/ชวยเหลือผูผาน
การฟนฟฯู ตามพรบ.ฟนฟูฯ และผูพนการคุม/ผูรับการปลอยตัว (พนโทษจากเรือนจํา) ท้ังสิ้น 25,574 คด ี
เปนตน (รายละเอียดดังตาราง 5) 

 
ตาราง 5 ปริมาณงานดานคดีท่ีดําเนินการโดยอาสาสมัครคุมประพฤติ 

ป จํานวนอสค. ปริมาณงานโดยอสค. (คดี) ปริมาณงานทั้งหมด (คดี) 
2550 9,844 26,680 235,256 
2551 9,514 24,129 249,004 
2552 11,771 39,650 297,358 
2553 11,356 55,240 307,615 
2554 13,460 48,878 462,136 
2555 13,626 48,763 451,682 
2556 13,970 51,213 555,727 

 

 ดานการปฏิบัติงานงานเครือขายยุติธรรมชุมชน ไดดําเนินการตามภารกิจตาง ๆ ดังนี้ การให
ขอมูลเพื่อหาขอเท็จจริงเบ้ืองตนในขั้นตอนการสืบเสาะและตรวจพิสูจน การแกไขฟนฟูผูกระทําผิด 
การชวยเหลือ/สงเคราะหผูกระทําผิดภายหลังปลอยฯ รวมทั้งการใหคําแนะนําเพื่อลดขอพิพาทฯ    
ในชุมชน เปนตน จํานวน 7,817 เรื่อง และพบวาเครือขายยุติธรรมชุมชนจะมีบทบาทการชวยเหลือ  
กรมคุมประพฤติในดานการแกไขฟนฟูผูกระทําผิดมากกวาการดําเนนิการดานอ่ืน คิดเปนรอยละ 72.41 
ของจํานวนเรื่องท่ีไดดําเนินการทั้งหมดในปนี้  ในสวนของจํานวนศูนยยุติธรรมชุมชน มีท้ังสิ้น 766 ศูนย  
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ดานกิจกรรมหรือกระบวนการตาง ๆ ท่ีดําเนินการเพื่อไมใหผูกระทําผิดกลับมากระทําผิดซ้ํา 
และยังสามารถดําเนินชีวิตไดปกติสุขในชุมชนและสังคมตอไปได ตามเปาประสงคของกรมคมุประพฤต ิ
คือ“คืนคนดีสูสังคม” โดยในป 2556 ไดดําเนินการแกไขฟนฟูผูกระทําผิดทั้งผูถูกคุมความประพฤติ   
ผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด รวมทั้งสมาชิกในครอบครัวของกลุมเปาหมายดังกลาว 
รวมท้ังสิน้ 804,615 ราย โดยดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ดังนี้ การปฐมนิเทศ 257,666 ราย การจัดอบรม
ความรู/อาชีพ 95,482 ราย การจัดโปรแกรมพื้นฐาน (เชน ใหความรูเรื่องยาเสพติด การวางแผนชีวิต
การวางแผนชีวิต) จํานวน 212,699 ราย การใชหลักธรรมทางศาสนาในการแกไขฟนฟูผูกระทําผิด       
ในรูปแบบอบรมธรรมะ จัดคายจริยธรรม คายวิถีพุทธ การบรรพชา/อุปสมบท จํานวน 31,329 ราย 
และการจัดคายยาเสพติด 16,693 ราย เปนตน (รายละเอียดดังตาราง 6)  

 
ตาราง 6 ผลการดําเนินงานการแกไขฟนฟูผูกระทําผิด (ราย)  ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 

 กิจกรรม ผูใหญ พัก/ลด เด็ก ผตส. ผฟฟ. ครอบครัว รวม 

การปฐมนิเทศ     85,847      9,123       9,640           -       96,964      56,092      57,666  

การอบรมความรู/อาชีพ      48,536       1,992       3,242           -       35,153       6,559       5,482  

การแกไขฟนฟูผูถูกคุมความประพฤติโดยใชหลักธรรมทางศาสนา 
 

 - การอบรมธรรมะ     13,024          984       1,080           -        7,638          942      23,668  

 - การจัดคายจริยธรรม      1,045          135          154           -        4,749            73       6,156  

 - คายวิถีพุทธ           48             9            33           -           927          182       1,199  

 - การบรรพชาและอุปสมบท            -              -              -            -           306             -           306  

โปรแกรมพื้นฐาน     37,642       5,243       7,077           -     137,805     24,932    212,699  

โปรแกรมเฉพาะดาน      4,805          881          635           -       18,268       1,482      26,071  

การใหคําปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุม     22,794       2,566       1,575           -       27,377       1,871      56,183  

การจัดคายยาเสพติด      3,192          225          677           -       11,487       1,112      16,693  

การปจฉิมนิเทศ      8,101       1,117          953           -       27,150       4,996      42,317  

การจัดกิจกรรมอ่ืนๆ     23,614       1,488       1,938           -       33,878       5,257      66,175  

รวม  248,648     23,763     27,004          -    401,702   103,498  804,615  

 

สรุปผลการดําเนินงาน 
จากสถิติผลการดําเนินงานของกรมคุมประพฤติท้ังผูถูกคุมประพฤติ และผูท่ีผานกระบวนการ

ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ตามพ.ร.บ.ฟนฟูฯ พ.ศ. 2545 พบวาสวนใหญมีแนวโนมท่ีเพิ่มขึ้นจาก
จํานวน 638,868 ราย ในป 2555 เพิ่มเปน 782,820 ราย ในป 2556 คิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ 22.53   
ซึ่งสอดคลองกับสถิติของประชากรท้ังประเทศที่มีจํานวนเพิ่มขึ้นเชนกัน โดยในป 2555 จํานวน 64.46 
ลานคน เพิ่มเปน 64.62 ลานคน ในป 2556 (ซึ่งเปนตัวเลขจากการคาดประมาณ ของสถาบันวิจัย
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ประชากรฯม.มหิดล) และขอมูลผูกระทําผิดทุกประเภทของหนวยงานอื่น ๆ เชน สถิติผูตองราชทัณฑ 
(กรมราชทัณฑ) ท่ีมีแนวโนมเพิ่มขึ้นดังนี้ ผูตองโทษในป 2555 คือ 234,974 คน ขณะในป 2556 คือ 
287,335 คน ขณะท่ีสถิติคดีศาลท่ัวราชอาณาจักร สํานักงานศาลยุติธรรม พบวา ปริมาณคดีที่ขึ้นสู
การพิจารณาในป 2555 - 2556 ในทุกชั้นศาล (ศาลฎีกา อุทธรณ ชั้นตน) ท้ังคดีแพง และคดีอาญา   
มีแนวโนมท่ีลดลงเล็กนอยจาก 1,602,473 คดี เปน 1,572,053 คดี เปนตน (รายละเอียดดังตาราง 7) 

 

 
          จากขอมูลดังกลาวขางตน ทําใหประเมินสถานการณโดยเฉพาะดานยาเสพติด เนื่องจากผูท่ี
กระทําผิด/ถูกจับกุมสวนใหญจะเก่ียวของกับยาเสพติดท้ังสิ้น โดยคาดวาในป 2556 นาจะมีความ
รุนแรงไมนอยกวาปท่ีผาน ๆมา นอกจากนี้หากสภาวะการวางงาน ความยากจน ภาวะเศรษฐกิจ     
ยังปรับตัวไมดีขึ้น ท้ังนี้จากการคาดการณของคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
(สศช.) :  รายงานภาวะสังคมไตรมาส 3 ป 2556 เศรษฐกิจแย การวางงานเพิ่มเปน 0.77% หวง
การเมืองบานปลายกระทบการลงทุน และผูประกอบการชะลอการจางงาน ขณะที่คนจนในเมือง
ไดรับผลกระทบคาครองชีพสูงข้ึนกวากลุมอื่น โดยมีหนี้สินเฉล่ีย 149,229 บาท และจายดอกเบี้ย
เงินกูเฉล่ีย 31.32% ตอป นอกจากนี้ยังพบวา ภาวะการจางงานลดลง 1.2% เปนการลดลงท้ังภาคเกษตร
และนอกภาคเกษตร ขณะท่ีอัตราการวางงานเพิ่มข้ึนเปน 0.77% หรือมีผูวางงาน 305,605 คน  

 รวมทั้งสภาพสังคมและบานเมืองท่ีสับสนวุนวาย และภัยธรรมชาติท่ีนับวันจะแปรปรวนขึ้น
ทุกปไมวาจะเปนภัยแลง อุทกภัย สงผลตอการดําเนินชีวิตความเปนอยูของประชาชนท้ังสิ้น เพราะ
ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม การผลิต นําเขาและสงออกทางดานการเกษตร การประมง     
ก็อาจจะไดรับผลกระทบอยางหลีกเลี่ยงไมได  
 

ตาราง 7 สถิติขอมูลท่ัวไป ป 2554 -  2556    

    

ประเภทขอมูล 2554 2555 2556 

ประชากร (ลานคน) : กรมการปกครอง,*ม.มหิดล 64.08 64.46 *64.62  

คดีที่ข้ึนสูการพิจารณาคดี : ศาลยุติธรรม (*ม.ค.-พ.ย.) 1,611,966 1,602,473 *1,572,053 

คดีสืบเสาะและพินิจ : กรมคุมประพฤติ 86,756 84,283 114,714 

คดีควบคุมและสอดสอง : กรมคุมประพฤติ 197,799 191,333 237,052 

คดีตรวจพิสูจน : กรมคุมประพฤติ 193,558 187,186 227,093 

คดีฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด : กรมคุมประพฤติ 177,582 176,066 203,961 
สถิติผูตองราชทัณฑ : กรมราชทัณฑ 
(ขอมูล ณ 1 ต.ค.2556) 242,989 234,974 287,335 
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 และจากสถานการณความรุนแรงของปญหายาเสพติดท่ีเปนอยูในปจจุบัน ทําใหรัฐบาลยังตอง
ดําเนินงานตามยุทธศาสตรพลังแผนดิน เอาชนะยาเสพติดอยางยั่งยืนป 2556 ท่ีมีเปาหมายในการลด
จํานวนผูเสพยาเสพติดท่ัวประเทศ ดวยการนําเขาบําบัดรักษา รวมท้ังแนวทางในการรวมมือกับ
ประเทศเพื่อนบานเพื่อลดปริมาณการนําเขาและสงออกยาเสพติดและสารตั้งตนตางๆ เพื่อลดอุปสงค
และอุปทานดานยาเสพติดที่แพรระบาดอยางรุนแรงท้ังในและนอกประเทศใหดีขึ้น  

ท้ังนี้ รัฐบาลพรอมท้ังหนวยงานท่ีเก่ียวของทุกภาคสวน ควรตองรวมมือกันในการหามาตรการ
ปองกัน แกไข และใหความชวยเหลือผูกระทําผิดอยางจริงจังและตอเนื่องตอไป  ในสวนของ        
กรมคุมประพฤติตองเรงดําเนินการในกระบวนการตรวจพิสูจนกับผูท่ีเก่ียวของกับยาเสพติดท่ีมจีาํนวน
มากขึ้นอยางตอเนื่องในทุกป เพื่อนํากลุมเปาหมายดังกลาวเขารับการฟนฟูฯ ในระบบบังคับบําบัด 
กอนท่ีจะสงตัวออกสูชุมชนตอไป อยางไรก็ตาม กรมคุมประพฤติถือวาเปนหนวยงานปลายทางในการ
รองรับผูกระทําผิดทุกคดีท่ีตองไดรับการแกไข/ใหความชวยเหลือผูกระทําผิดและผูถูกคุมประพฤติ    
ใหสามารถกลับไปดําเนินชีวิตในสังคม/ชุมชนอยางปกติเหมือนคนท่ัวไป และไมกลับไปกระทําผิดซ้ําอีก 
ซึ่งในป 2556 พบวา สัดสวนของผูพนคุมประพฤติท่ีกระทําผิดซ้ํา คือ รอยละ 26.65 ขณะท่ีผูท่ีผาน
การฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดและกลับมากระทําผิดซ้ําอยูท่ีรอยละ 13.42 แตถากลับมาเสพซ้ํา
คือรอยละ 11.64 เปนตน 
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