


 

 

 
  

 
  

ผลการด าเนินงาน 

กรมคุมประพฤติ ได้มีการเก็บรวบรวมสถิติคดีของงานคุมประพฤติ (คดีสืบเสาะและพินิจกับคดีควบคุมและ
สอดส่อง) ตั้งแต่ปี 2522 ด้วยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2544 และการปฏิรูประบบราชการ พ.ศ.2545 
มีการแบ่งภารกิจกรมคุมประพฤติ โดยกรมฯได้รับมอบหมายภารกิจให้ดูแลผู้ต้องขังที่ได้รับการพักการลงโทษ/ลดวัน
ต้องโทษ รวมทั้งเป็นหน่วยงานหลักในการสงเคราะห์บุคคลพ้นโทษท้ังผู้กระท าผิดที่อยู่ระหว่างการคุมความประพฤติ
และในส่วนของนักโทษเด็ดขาดที่พ้นโทษจากเรือนจ า และตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นมากรมฯยังเป็นหน่วยงานหลักในการ
ด าเนินมาตรการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ตาม พ.ร.บ.ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ปี 2545 ส่งผลให้กรมฯ
รับผิดชอบการปฏิบัติต่อผู้กระท าผิดทั้งระบบที่ไม่ใช่เรือนจ า ตั้งแต่การคุมประพฤติ การบริการสังคม การปฏิบัติต่อ
ผู้กระท าผิดที่ได้ลดวันต้องโทษ และการดูแลบุคคลพ้นโทษหลังปล่อย และภารกิจที่ด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับ
ประชาชนโดยเฉพาะ ทั้งในส่วนที่เป็นภารกิจหลักท่ีด าเนินการโดยเจ้าหน้าที่ของกรมคุมประพฤติเอง และการเข้ามา
มีส่วนร่วมของประชาชน หรือองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ในรูปแบบของอาสาสมัคร หรือ เครือข่าย
ยุติธรรมชุมชน ที่พร้อมด าเนินการช่วยเหลือภารกิจต่าง ๆ ของกรมคุมประพฤติ เช่น อาสาสมัครคุมประพฤติที่
ปฏิบัติงานด้านคดี ด้านกิจกรรมชุมชน การให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้กระท าผิดระหว่างและหลังพ้นการคุมประพฤติ 
รวมทั้งการเข้าร่วมกับองค์กรชุมชนเพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน/องค์กรชุมชนเห็นความส าคัญ และประโยชน์
ของการเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขให้ภารกิจของกรมฯ เพ่ิมสูงขึ้น ขณะที่สัดส่วนของเจ้าหน้าที่และงบประมาณที่
ได้รับไม่เปลี่ยนแปลงนัก ซึ่งปริมาณงานที่เพ่ิมขึ้นและไม่สัมพันธ์กับจ านวนเจ้าหน้าที่และงบประมาณ อาจท าให้
กระทบต่อประสิทธิภาพและคุณภาพการด าเนินงานได้   

จากสถิติผลการด าเนินงานของกรมคุมประพฤติทั้งผู้ถูกคุมประพฤติ และผู้ที่เข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ตามพ.ร.บ.ฟ้ืนฟูฯปี 2545 พบว่าลดลงจากจ านวน 431,345 ราย ในปี 2559 เป็น 
425,389 ราย ในปี 2560 คิดเป็นลดลงร้อยละ 1.38  ซึ่งตรงข้ามกับสถิติของประชากรทั้งประเทศท่ีมีจ านวนเพ่ิมขึ้น 
โดยในปี 2559 จ านวน 65.93 ล้านคน เพ่ิมเป็น 66.19 ล้านคน ในปี 2560 (ซึ่งเป็นตัวเลขจากทะเบียนราษฎร์ ) และ
ข้อมูลผู้กระท าผิดทุกประเภทของหน่วยงานอื่น ๆ เช่น  สถิติผู้ต้องราชทัณฑ์ (กรมราชทัณฑ์) ที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นดังนี้ 
ผู้ต้องโทษในปี 2559 คือ 214,144 คน ขณะในปี 2560 คือ 229,275 คน ขณะที่สถิติคดีศาลทั่วราชอาณาจักร 
ส านักงานศาลยุติธรรม พบว่า ปริมาณคดีที่ขึ้นสู่การพิจารณาในปี 2559 - 2560 ในทุกชั้นศาล (ศาลฎีกา อุทธรณ์ 
ชั้นต้น) ทั้งคดีแพ่ง และคดีอาญา มีแนวโน้มที่ลดลงเล็กน้อยจาก 1,826,127 คดี เป็น 1,803,124 คดี เป็นต้น 

 ส าหรับการแนวทางป้องกัน/แก้ไข/ให้ความช่วยเหลือผู้กระท าผิด ที่ กรมคุมประพฤติได้ด าเนินการ มีทั้ง
ด าเนินการโดยกรมคุมประพฤติเองและได้รับความร่วมมือทั้งจากภาครัฐ เช่นหน่วยงานภาคีต่าง ๆ และภาค
ประชาชนได้แก่ อาสาสมัครคุมประพฤติ และสมาชิกเครือข่ายยุติธรรมชุมชน ทั้งนี้การน า อ.ส.ค.ช่วยด าเนินการ
ปฏิบัติงานด้านคดีทั้งคุมความประพฤติ (เด็ก/เยาวชน ผู้ใหญ่ พัก/ลดโทษ)  สืบเสาะข้อเท็จจริง และคดีฟ้ืนฟู

 

รายงานผลการด าเนินงานของกรมคุมประพฤติ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จ านวน 36,898 คดี จากคดีทั้งหมดที่กรมคุมประพฤติต้องด าเนินการในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ทั้งสิ้น 339,002 คดี  (ไม่รวมคดีจากการตรวจพิสูจน์) คิดเป็นร้อยละ 10.88 นอกจากนี้ อ.ส.ค.ยังเข้า
ร่วมในการติดตาม/ช่วยเหลือผู้ผ่านการฟื้นฟูฯ ตาม พ.ร.บ.ฟ้ืนฟูฯ และผู้พ้นการคุม/ผู้รับการปล่อยตัว (พ้นโทษจาก
เรือนจ า) ทั้งสิ้น 5,722 คดี เป็นต้น นอกจากนี้ควรจะมีมาตรการทางเลือกในการปฏิบัติต่อผู้กระท าผิดโดยไม่ใช้
เรือนจ า เช่น การท างานบริการสังคม การด าเนินการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ หรือการใช้วิธีการลงโทษแบบอ่ืนแทน
การลงโทษจ าคุก เป็นต้น ที่ส าคัญเมื่อผู้กระท าผิดที่ได้รับการดูแลแก้ไขฟ้ืนฟูแล้ว ควรจะมีการสงเคราะห์โดยเฉพาะ
ด้านอาชีพให้เขาเหล่านั้นได้มีงานท า สามารถดูแลตนเองและครอบครัวได้  

 
รายงานผลการด าเนินงานของกรมคุมประพฤติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พบว่าลดลงจากปีที่ผ่านมา 

ดังนี้ สถิติคดีของภารกิจงานคุมประพฤติด้านสืบเสาะและพินิจลดจาก 100 ,760 คดี ในปี 2559 เป็น 90,619 คดี 
ในปี 2560 คิดเป็นลดลงร้อยละ 10.06 ภารกิจงานด้านควบคุมและสอดส่อง ลดลงจาก 194 ,857 คดี ในปี 2559 
เป็น 170,145 คดี ในปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 12.68 ส าหรับสถิติคดีของ พ.ร.บ.ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
พ.ศ. 2545 ประกอบด้วยกระบวนการตรวจพิสูจน์ จ านวน 69,457 คดี ในปี 2559  เพ่ิมเป็น 86,387 คดี ในปี 2560 
และกระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด คือ 66,271 คดี ในปี 2559 เพิ่มเป็น 78,238 คดี ในปี 2560 

 

อย่างไรก็ตาม แม้ภาพโดยรวมของผู้ที่เข้าสู่กระบวนการต่างๆของกรมคุมประพฤติจะลดลงเล็กน้อยจากปีที่
ผ่านมา (โดยเฉพาะงานด้านคุมประพฤติ แต่งานด้านยาเสพติดยังคงสูงกว่าปีที่ผ่านมา) แต่จากการคาดประมาณใน
อีก 2- 3 ปีข้างหน้าก็ยังจะมีผู้ที่เข้าสู่กระบวนการดังกล่าวกว่า 70,000 ราย/คดี (คดีสืบเสาะและพินิจ) และกว่า 
190,000 ราย/คดี (คดีควบคุมและสอดส่อง) นอกจากนี้ภารกิจงานทั้งด้านตรวจพิสูจน์และด้านฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติด
ยาเสพติด จะมีผู้เข้าสู่กระบวนการดังกล่าวกว่า 250,000 คดี เป็นต้น (รายละเอียด ดังรูปกราฟ 1) 
 

รูปกราฟ   ปริมาณผลการด าเนินงานของกรมคุมประพฤติ ประจ าปี 2546 - 2560 และแนวโน้ม ปี 2561 - 2563  
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ส าหรับผลการด าเนินงานโดยรวมทุกภารกิจ แยกตามพ้ืนที่ระดับ
จังหวัดของส านักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ พบว่า ในปี 2560 
จังหวัดที่มีปริมาณคดีตั้งแต่ 10 ,000 คดีขึ้นไป มีอยู่ 6 จังหวัด 
ได้แก่ ส านักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 -12 ในเขต   
พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร จ.อุบลราชธานี  จ.ชลบุรี  จ.เชียงใหม่    
จ.นครราชสีมา  และ จ.ขอนแก่น ขณะที่ปี 2559 มี 8 จังหวัด 
ได้แก่ ส านักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1-12 ในเขตพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร จ.อุบลราชธานี จ.ชลบุรี จ.นครราชสีมา       
จ.ขอนแก่น จ.เชียงใหม่ จ.นครศรีธรรมราช และ จ.สมุทรปราการ 
ส่วนปริมาณคดีระหว่าง 5 ,000 - 9,999 คดี มีอยู่ 23 จังหวัด 
ขณะที่ปี 2559 มีอยู่ 20 จังหวัด ด้านพ้ืนที่ที่มีปริมาณคดีระหว่าง 
1,000 - 4,999 คดี มี 47 จังหวัด ซึ่งมีจ านวนเท่ากันกับปี 2559  
มีเพียงจังหวัดเดียวที่มีปริมาณคดีน้อยกว่า 1,000 คดี คือ        
จ .แม่ ฮ่องสอน  และเป็ นจั งห วัด เดี ยวกันกั บ ในปี  2559  
(รายละเอียดเพิ่มเติมตามตาราง 2) 
 
 
 

ตาราง 2 ผลการด าเนินงานของส านักงานคุมประพฤติที่มีปริมาณคดีตั้งแต่ 10,000 คดีขึ้นไป ประจ าปี 2559-2560 

 
ส านักงาน ปี 2559 ปี 2560 

กรุงเทพฯ 53,884 47,086 
อุบลราชธานี 19,453 21,750 
ชลบุร ี 18,800 18,460 
เชียงใหม่ 12,025 13,254 
นครราชสีมา 15,008 12,831 
ขอนแก่น 12,430 12,424 

 

หมายเหตุ : ส านักงานระดับจังหวัดที่มีส านักงานสาขา ได้น าปริมาณงานรวมเข้าด้วยกัน 
 

ด านสถิติข อมูลใน ต่ละภารกิจของกรมคุมประพฤติ ประจ าปี 2560 ทั้ง 1.งานสืบเสาะและพินิจ 2.งาน
ควบคุมและสอดส่อง 3.งานตรวจพิสูจน์ และ 4.งานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ส่วนใหญ่ในทุกภารกิจมี
แนวโน้มที่ลดลงเล็กน้อยจากช่วงที่ผ่านมา เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละภารกิจงาน พบว่า 

 

ผลการด าเนินงานร ม   ภารกิจ 
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 ด้านผู้ถูกคุมความประพฤติ ในปี 2560 พบว่า การด าเนินการ
ด้านสืบเสาะและพินิจ ในคดีรับใหม่ทั้งสิ้น 90,619 คดี จ าแนกเป็นคุม
ประพฤติผู้ใหญ่ 45,812 คดี คิดเป็นร้อยละ 50.55 ผู้ถูกพักการลงโทษ 
20,527 คดี ร้อยละ 22.65 และผู้ที่ได้รับการลดวันต้องโทษ 24,280 คดี 
ร้อยละ 26.79 ส าหรับฐานความผิดที่มีผู้เกี่ยวข้องมากที่สุด 5 อันดับแรก
ได้แก่ คดีเกี่ยวกับยาเสพติดและสารระเหย ร้อยละ 44.04 คดีเกี่ยวกับ
ทรัพย์ ร้อยละ 14.99 คดีต่อชีวิตและร่างกาย ร้อยละ 11.51 คดีขับรถ
ประมาท ร้อยละ 8.73 และคดีด้าน พ.ร.บ.อาวุธปืน ร้อยละ 3.84 เป็นต้น           
เมื่อพิจารณาตามพ้ืนที่ระดับจังหวัดที่ได้ด าเนินการด้านสืบเสาะฯ ตั้งแต่ 
2,000 คดีขึ้นไป มี 8 จังหวัด ได้แก่ ส านักงานคุมประพฤติในเขตกทม.             
จ.นครราชสีมา  จ.เชียงใหม่  จ.ชลบุรี  จ.สุราษฎร์ธานี  จ.สมุทรปราการ  
จ.นครศรีธรรมราช  และ จ.ขอนแก่น ซึ่งน้อยกว่า ปี  2559 ที่มีอยู่          
9 จังหวัด 

 

 

ด้านภารกิจงานควบคุมและสอดส่อง  ในคดีรับใหม่จ านวน 170,145 คดี 
กว่าร้อยละ 91.93  เป็นผู้กระท าผิดผู้ใหญ่ รองลงมา ได้แก่ เด็กและเยาวชน 
ร้อยละ 3.82  ผู้กระท าผิดที่ได้รับการลดวันต้องโทษ ร้อยละ 2.69 และผู้ถูกพัก
การลงโทษ เพียงร้อยละ 1.56 ตามล าดับ นอกจากนี้พบว่าพ้ืนที่ที่มีผู้กระท าผิด
มากตั้งแต่ 4 ,000 คดีขึ้นไป มี 7 จังหวัด ได้แก่ ส านักงานคุมประพฤติใน     
เขต กทม. รองลงมาคื อ จ.อุบลราชธานี  จ.ช ลบุ รี  จ .นครศรีธรรมราช                
จ.นครราชสีมา จ.เชียงใหม่ และ จ.สุราษฎร์ธานี ตามล าดับ ซึ่งน้อยกว่าปี 2559 
ที่มีอยู่ 9 จังหวัด เป็นต้น เมื่อพิจารณาตามฐานความผิด พบว่า 5 อันดับแรกที่
มีผู้ กระท าผิดมาก ได้ แก่  ความผิด เกี่ ยวกับยาเสพติดและสารระเหย            
ร้อยละ 48.72 พ.ร.บ.จราจรทางบก ร้อยละ 30.61 คดีขับรถประมาท ร้อยละ 
4.38 คดีเกี่ยวกับทรัพย์ ร้อยละ 4.32  และความผิดต่อชีวิตและร่างกาย      
ร้อยละ 3.75  ตามล าดับ 

 ส าหรับผลของการคุมประพฤติโดยรวม พบว่าในปีนี้ผู้กระท าผิดยังคง
ต้องอยู่ระหว่างคุมความประพฤติต่อไปถึง 202,516 ราย นอกจากนี้ยังพบว่ากว่า
ร้อยละ 81.61 เป็นผู้ที่พ้นคุมความประพฤติด้วยดี ส่วนผู้ที่พ้นคุมความประพฤติ
โดยผิดเงื่อนไข คิดเป็นร้อยละ 18.39 เป็นต้น เมื่อพิจารณาตามกลุ่มผู้กระท าผิด พบว่าผู้ถูกคุมประพฤติผู้ใหญ่ จะมี
สัดส่วนของการพ้นคุมความประพฤติด้วยดีสูงกว่าเงื่อนไขอ่ืน ๆ รองลงมา คือ ผู้ที่ลดวันต้องโทษ เด็ก/เยาวชน และ
ผู้ที่ถูกพักการลงโทษ ตามล าดับ 

ผลการด าเนินงานด านสอดส่อง 

ผลการด าเนินงานด านสืบเสาะ 
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  ผลการด าเนินงานตาม พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 
2545 ประจ าปี 2560  มีรายละเอียดดังนี้ ผลการตรวจพิสูจน์ คดีรับใหม่ 
จ านวน 86,387 ราย  จ าแนกเป็นเพศชาย 77,577 ราย คิดเป็นร้อยละ 89.80 
เพศหญิง 8,810 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.20 และยังพบว่ากว่าร้อยละ 37.78 
ของผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์เป็นกลุ่มเด็กและเยาวชนอายุไม่เกิน 24 ปี กระท าผิด
ในคดีเสพถึงร้อยละ 81.63 และจะใช้เมทแอมเฟตามีน (ยาบ้า) มากกว่าสารเสพติด
ชนิดอ่ืนกว่าร้อยละ 92.64 รองลงมาคือ กัญชา ยาไอซ์ และสารระเหย เป็นต้น 
ทั้งนี้ พื้นที่ที่มีผู้กระท าผิดด้านยาเสพติดและถูกส่งตัวเข้ารับการตรวจพิสูจน์ตาม
ขั้นตอนกระบวนการของกรมคุมประพฤติมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 
ส านักงานคุมประพฤติในเขต กทม. รองลงมาคือ จ.อุบลราชธานี จ.ชลบุรี        
จ.ขอนแก่น และ จ.เชียงใหม่ ตามล าดับ  ซึ่งเป็นจังหวัดเดียวกับปี 2559 ยกเว้น 
จ.เชียงใหม่ เป็นต้น 

ส าหรับการด าเนินการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  รายใหม่ในปีนี้ 
ทั้งสิ้น 78,238 ราย และพ้ืนที่ที่มีผู้เข้ารับการฟ้ืนฟูฯ มากที่สุด 5 อันดับแรก เป็นพ้ืนที่ เดียวกันกับพ้ืนที่ในขั้นตอน
ของการตรวจพิสูจน์ นอกจากนี้ยังพบว่าผลการวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการฯให้ผู้กระท าผิดทั้ง 78,238 ราย เข้า
รับการฟ้ืนฟูฯ แบบควบคุมตัว 22,648 ราย คิดเป็นร้อยละ 28.95 (จ าแนกเป็นแบบเข้มงวด : 2,744 ราย แบบไม่
เข้มงวด : 19,904  ราย) ขณะที่การฟื้นฟูฯ แบบไม่ควบคุมตัว 55,590 ราย คิดเป็นร้อยละ 71.05 ทั้งนี้ผู้เข้ารับการ
ฟ้ืนฟูฯ มักเข้ามาเกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยการเสพยามากกว่าฐานความผิดอ่ืน 
คิดเป็นร้อยละ 81.85 และยังพบว่าเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง ถึงร้อยละ 
89.64 ต่อร้อยละ 10.36 นอกจากนี้กลุ่มเด็กและเยาวชนอายุไม่เกิน 24 ปี ยังเป็น
กลุ่มเสี่ยงที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในสัดส่วนที่สูงกว่าช่วงวัยอ่ืน คิดเป็นร้อย
ละ 37.64 โดยตัวยาที่แพร่ระบาดมากสุดยังคงเป็นยาบ้าถึงร้อยละ 92.52 
รองลงมาคือ กัญชา ยาไอซ์ (ซึ่งอยู่ในกลุ่ม club drugs) และสารระเหยเป็นต้น ซึ่ง
สอดคล้องกับข้อมูลในระบบ บสต. ของกระทรวงสาธารณสุขที่พบว่าสัดส่วนของ

ผู้ใช้ยาบ้ามีมากกว่า
ตั ว ย า ช นิ ด อ่ื น 
ร อ ง ล ง ม า คื อ 
เฮโรอีน กัญชา และ
ฝิ่น เป็นต้น ด้านผล
การฟ้ืนฟูฯ เฉพาะเป็นที่พอใจมีจ านวน 62,410 ราย 
(ร้อยละ 71.71)  ผลการฟ้ืนฟูฯ ไม่เป็นที่พอใจอยู่ที่ 
24,619 ราย (ร้อยละ 28.29) เป็นต้น 

ผลการด าเนินงานด านตร จพิสจูน ์

ผลการด าเนินงานด านฟื้นฟูฯ 
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ระบบสมัครใจ ระบบบังค ับบ าบัด ระบบต อง   

 ผนภูมิภาพ ร อยละของผู เข ารับการบ าบัดรัก า
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 จากรายงานสถิติผู้เข้ารับการบ าบัดรักษาในระบบ บสต. ของ กระทรวงสาธารณสุข (ส่วนวางระบบและพัฒนา
ข้อมูล ส านักยุทธศาสตร์ ส านักงาน ป.ป.ส.) ประจ าปี 2560 พบว่า มีผู้เข้ารับการบ าบัดรักษาจ านวน 203,148 คน  
ส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 58.9 เป็นการบ าบัดในระบบสมัครใจ รองลงมาคือ ระบบบังคับบ าบัด ร้อยละ 28.0 และระบบ
ต้องโทษ ร้อยละ 13.1 ตามล าดับ และจะเห็นได้ว่ากลุ่มหลักที่เข้ารับการรักษาในช่วงนี้เป็นกลุ่มเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 
18 – 24 ปี กลุ่มอาชีพหลักยังคงเป็นกลุ่มรับจ้าง 
ว่างงานและเกษตรกร โดยพบว่ากลุ่มรับจ้าง และ
เกษตรกรมีแนวโน้มสัดส่วนเพ่ิมขึ้น  ขณะที่กลุ่ม
ว่างงาน และกลุ่มนักเรียน/นักศึกษามีสัดส่วนลดลง 
ทั้งนี้ผู้ที่ เข้ารับการรักษาในทุกระบบจะเข้ารับการ
บ าบัดรักษาจากการใช้ยาบ้าในสัดส่วนที่สูงกว่าตัวยา
ชนิดอ่ืน ๆ ร้อยละ 76.7 รองลงมาได้แก่ กัญชา ร้อยละ 
7.3 ยาไอซ์ ร้อยละ 5.1 และพืชกระท่อม ร้อยละ 3.6 
เป็นต้น 

เมื่อพิจารณารายตัวยาและพ้ืนที่ พบว่า ยาบ า มีการแพร่ระบาดไปทุกพ้ืนที่ โดยเฉพาะในพ้ืนที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือที่พบผู้เข้าบ าบัดรักษาถึง 1 ใน 3 ของผู้เข้ารับการบ าบัดรักษาทั้งหมด ส าหรับพ้ืนที่ที่มีผู้เข้ารับ
การรักษาสูงสุด 5 ล าดับแรก ได้แก่ จ.อุบลราชธานี กรุงเทพฯ จ.นครราชสีมา จ.ปทุมธานี และ จ.อุดรธานี กัญชา มี
สัดส่วนผู้เข้ารับการรักษาเพ่ิมขึ้นจากช่วงที่ผ่านมาจาก ร้อยละ 7.0 อยู่ที่ร้อยละ 7.3 ส าหรับพ้ืนที่ที่มีผู้เข้ารับการ
บ าบัดมากท่ีสุดคือภาคกลาง ร้อยละ 42.7 และพ้ืนที่ที่มี ผู้เข้ารับการบ าบัดในเกณฑ์สูง ได้แก่ กรุงเทพฯ จ.ปทุมธานี  
จ.นนทบุรี  จ.สุราษฎร์ธานี และ จ.สงขลา 

ด้าน ยาไอซ์ พบว่า มีการแพร่ระบาดมากในพ้ืนที่ภาคกลางและมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนพ้ืนที่
จังหวัดที่มีผู้เสพยาไอซ์มาก ได้แก่ กรุงเทพฯ จ.สงขลา จ.ปทุมธานี จ.ชลบุรี และ จ.สุราษฎร์ธานี ตามล าดับ และ     
พืชกระ ่อม พบว่าปัจจุบันมีการกระจายไปทุกภูมิภาค แต่จะพบมากในภาคใต้ถึงร้อยละ 92.2 เป็นต้น 

 
ผลการด าเนินงานด้านอ่ืน ๆ  ประจ าปี 

2560 ได้แก่  การสงเคราะห์ ผู้ กระท าผิดทั้ งสิ้ น 
74,980 ร าย  ซึ่ ง เ พ่ิ ม ขึ้ น จ ากปี  2 5 59 ที่ มี ก า ร
ด าเนินการ 69,195 ราย พบว่าส่วนใหญ่จะเป็นการ
สงเคราะห์ระหว่างการ ตรวจพิสูจน์และฟ้ืนฟูฯ ถึง
ร้อยละ 51.93 และการสงเคราะห์ระหว่างคุมความ
ประพฤติ  ร้อยละ 35.32   ส่วนการสงเคราะห์
ภายหลังปล่อย/หลังพ้นการคุมความประพฤติคิดเป็น 
ร้อยละ 9.31  และหลังพ้นการฟ้ืนฟูฯ ร้อยละ 3.44  

โดยจะเป็นการสงเคราะห์เกี่ยวกับค่าอาหารและค่าพาหนะมากกว่าการสงเคราะห์ด้านอ่ืน ๆ รองลงมาคือ ค่ายังชีพ 
การฝึกอาชีพ เป็นต้น  
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ส าหรับการแนวทางป้องกัน/แก้ไข/ให้ความช่วยเหลือผู้กระท าผิด ที่กรมคุมประพฤติได้ด าเนินการ มีทั้ง

ด าเนินการโดยกรมคุมประพฤติเองและได้รับความร่วมมือทั้งจากภาครัฐ เช่นหน่วยงานภาคีต่าง ๆ และภาคประชาชน
ได้แก่ อาสาสมัครคุมประพฤติ (อ.ส.ค.) และสมาชิกเครือข่ายยุติธรรมชุมชน ทั้งนี้การน า อ.ส.ค.ช่วยด าเนินการ
ปฏิบัติงานด้านคดีทั้งคุมความประพฤติ (เด็ก/เยาวชน ผู้ใหญ่ พัก/ลดโทษ)  สืบเสาะข้อเท็ จจริง และคดีฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จ านวน 36,898 คดี จากคดีทั้งหมดที่กรมคุมประพฤติต้องด าเนินการในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 ทั้งสิ้น 339,002 คดี (ไม่รวมคดีตรวจพิสูจน์) คิดเป็นร้อยละ 10.88 นอกจากนี้ อ.ส.ค.ยังเข้าร่วมในการ
ติดตาม/ช่วยเหลือ  ผู้ผ่านการฟื้นฟูฯ ตาม พ.ร.บ.ฟ้ืนฟูฯ และผู้พ้นการคุม/ผู้รับการปล่อยตัว (พ้นโทษจากเรือนจ า) 
ทั้งสิ้น 5,722 คดี เป็นต้น (รายละเอียดดังตาราง 4) 
ตาราง   ปริมาณงานด านคดี ี่ด าเนินการ ดยอาสาสมัครคุมประพฤติ 

ปี จ านวน อ.ส.ค. ปริมาณงานโดย อ.ส.ค. (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 
2557 15,633 73,577 498,063 
2558 20,319 65,723 414,988 
2559 20,171 69,903 361,888 
2560 23,274 36,898 339,002 

 
 ด้านการปฏิบัติงานงานเครือข่ายยุติธรรมชุมชน ได้ด าเนินการตามภารกิจต่าง ๆ ดังนี้ การให้ข้อมูลเพ่ือหา
ข้อเท็จจริงเบื้องต้นในขั้นตอนการสืบเสาะและตรวจพิสูจน์ จ านวน 3,853 เรื่อง การแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิด การ
ช่วยเหลือ/สงเคราะห์ผู้กระท าผิดภายหลังปล่อยฯ จ านวน 24,276 เรื่อง  รวมทั้งการให้ค าแนะน าเพ่ือลดข้อพิพาทฯ 
ในชุมชน เป็นต้น จ านวน 2,574 เรื่อง และพบว่าเครือข่ายยุติธรรมชุมชนจะมีบทบาทการช่วยเหลือ  กรมคุมประพฤติ
ในด้านการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดมากกว่าการด าเนินการด้านอ่ืน คิดเป็นร้อยละ 74.49 ของจ านวนเรื่องที่ได้
ด าเนินการทั้งหมดในปีนี้  ในส่วนของจ านวนศูนย์ยุติธรรมชุมชน มีทั้งสิ้น 636 ศูนย์  

ด้านกิจกรรมหรือกระบวนการต่าง ๆ ที่ด าเนินการเพ่ือไม่ให้ผู้กระท าผิดกลับมากระท าผิดซ้ า และยัง
สามารถด าเนินชีวิตได้ปกติสุขในชุมชนและสังคมต่อไปได้ ตามเป้าประสงค์ของกรมคุมประพฤติ คือ “คืนคนดีสู่
สังคม” โดยในปี 2560 ได้ด าเนินการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดทั้งผู้ถูกคุมความประพฤติ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติด รวมทั้งสมาชิกในครอบครัวของกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว รวมทั้งสิ้น 483,903 ราย โดยด าเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ ดังนี้ การปฐมนิเทศ 135,059 ราย การจัดอบรมความรู้/อาชีพ 82,541 ราย การจัดโปรแกรมพ้ืนฐาน (เช่น 
ให้ความรู้เรื่องยาเสพติด การวางแผนชีวิตการอยู่ร่วมกับครอบครัวฯ) จ านวน 106,235 ราย การใช้หลักธรรมทาง
ศาสนาในการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดในรูปแบบอบรมธรรมะ จัดค่ายจริยธรรม ค่ายวิถีพุทธ การบรรพชา/อุปสมบท 
จ านวน 25,695 ราย และการจัดค่ายยาเสพติด 2,920 ราย เป็นต้น (รายละเอียดดังตาราง 5)  
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สรุปผลการด าเนินงาน 

จากสถิติผลการด าเนินงานของกรมคุมประพฤติทั้งผู้ถูกคุมประพฤติ และผู้ที่เข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ตามพ.ร.บ.ฟ้ืนฟูฯ พ.ศ. 2545 พบว่าลดลงจากจ านวน 431,345 ราย ในปี 2559 เป็น 
425,389 ราย ในปี 2560 คิดเป็นลดลงร้อยละ 1.38  ซึ่งตรงข้ามกับสถิติของประชากรทั้งประเทศที่มีจ านวน
เพ่ิมขึ้น โดยในปี 2559 จ านวน 65.93 ล้านคน เพ่ิมเป็น 66.19 ล้านคน ในปี 2560 (ซึ่งเป็นตัวเลขจากทะเบียน
ราษฎร์) และข้อมูลผู้กระท าผิดทุกประเภทของหน่วยงานอ่ืน ๆ เช่น สถิติผู้ต้องราชทัณฑ์ (กรมราชทัณฑ์) ที่มี
แนวโน้มเพ่ิมขึ้นดังนี้ ผู้ต้องโทษในปี 2559 คือ 214,144 คน ขณะในปี 2560 คือ 229,275 คน ขณะที่สถิติคดีศาล
ทั่วราชอาณาจักร ส านักงานศาลยุติธรรม พบว่า ปริมาณคดีที่ขึ้นสู่การพิจารณาในปี 2559 - 2560 ในทุกชั้นศาล 
(ศาลฎีกา อุทธรณ์ ชั้นต้น) ทั้ งคดีแพ่ง และคดีอาญา มีแนวโน้มที่เพ่ิมขึ้นเล็กน้อยจาก 1 ,826,127 คดี  เป็น 
1,803,124 คดี เป็นต้น (รายละเอียดดังตาราง 6) 

 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตาราง 6 สถิติข อมูล ั่ ไป ปี 2558 -  2560    
    

ประเภทข้อมูล 2558 2559 2560 
ประชากร (ล้านคน) : กรมการปกครอง 65.73 65.93 66.19 
คดีท่ีขึ้นสู่การพิจารณาคดี : ศาลยุติธรรม  1,580,866 1,826,160 1,802,124 
คดีสืบเสาะและพินิจ : กรมคุมประพฤติ 103,288 100,760 60,619 
คดีควบคุมและสอดส่อง : กรมคุมประพฤติ 203,062 194,857 170,145 
คดีตรวจพิสูจน์ : กรมคุมประพฤติ 114,120 69,457 86,387 
คดีฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด : กรมคุม
ประพฤติ 108,638 66,271 78,238 
สถิติผู้ต้องราชทัณฑ์ : กรมราชทัณฑ์ 310,399 214,144 229,275 
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  จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ท าให้ประเมินสถานการณ์โดยเฉพาะด้านยาเสพติด เนื่องจากผู้ที่กระท าผิด/    
ถูกจับกุมส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้งสิ้น โดยคาดว่าในปี 2561 น่าจะมีความรุนแรงไม่น้อยกว่าปีที่ผ่าน ๆ มา 
นอกจากนี้ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้ส ารวจความคิดเห็นทางสังคมร่วมกับ
การส ารวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ในเดือนกันยายน 2560 พบว่าดัชนีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดใน
ปัจจุบันปรับตัวขึ้นอยู่ที่ระดับ 60.9 (ระดับปกติจะมีค่าดัชนีที่ระดับ 100) การที่ดัชนียังมีค่าต่ ากว่าระดับ 100   
แสดงว่าประชาชนมีความเห็นว่าปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาส าคัญส าหรับสังคมไทยที่ต้องเร่งแก้ไข 

 โดยเฉพาะเมื่อเศรษฐกิจยังฟ้ืนตัวไม่ดีนัก กอรปกับหากสภาวะการว่างงาน (ปี 2560 กว่า 4.96 แสนคน) 
ความยากจนยังคงมีสัดส่วนที่สูง รวมทั้งสภาพสังคมและบ้านเมืองที่ยังไม่เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ ส่งผลให้การ
ยอมรับจากต่างประเทศลดลง การเข้ามาลงทุนของต่างชาติก็ลดลง และภัยธรรมชาติที่นับวันจะแปรปรวนขึ้นทุกปี
ไม่ว่าจะเป็นภัยแล้ง อุทกภัย ย่อมส่งผลต่อการด าเนินชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทั้งสิ้น เพราะประเทศไทยเป็น
ประเทศเกษตรกรรม การผลิต น าเข้าและส่งออกทางด้านการเกษตร การประมง ก็อาจจะได้รับผลกระทบอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้  ฉะนั้นในอนาคตปัญหาต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม อาชญากรรม แม้กระทั่งด้าน     
ยาเสพติดก็คงจะเพ่ิมมากข้ึน 

 ทั้งนี้ รัฐบาลพร้อมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ควรต้องร่วมมือกันในการหามาตรการป้องกัน 
แก้ไข และให้ความช่วยเหลือผู้กระท าผิดอย่างจริงจังและต่อเนื่องต่อไป  ในส่วนของกรมคุมประพฤติต้องเร่ง
ด าเนินการในกระบวนการตรวจพิสูจน์กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดที่มีจ านวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกปี เพ่ือน า
กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวเข้ารับการฟื้นฟูฯ ในระบบบังคับบ าบัด ก่อนที่จะส่งตัวออกสู่ชุมชนต่อไป  

อย่างไรก็ตาม กรมคุมประพฤติถือว่าเป็นหน่วยงานปลายทางในการรองรับผู้กระท าผิดทุกคดี ที่ต้องได้รับ
การแก้ไข/ให้ความช่วยเหลือผู้กระท าผิดและผู้ถูกคุมประพฤติ ให้สามารถกลับไปด าเนินชีวิตในสังคม/ชุมชนอย่าง
ปกติเหมือนคนทั่วไป และไม่กลับไปกระท าผิดซ้ าอีก ซึ่งในปี 2560  พบว่าสัดส่วนของผู้พ้นคุมประพฤติที่กระท าผิด
ซ้ า คือ ร้อยละ 23.89 ขณะที่ผู้ที่ผ่านการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและกลับมากระท าผิดซ้ าอยู่ที่ร้อยละ 
16.29 แต่ถ้ากลับมาเสพซ้ าคือร้อยละ 12.82 เป็นต้น 
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