รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ สานักงานตารวจแห่งชาติ
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗
วันจันทร์ ที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม พล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์ ชั้น ๒ อาคาร ๓๓ ตร.
-------------------------------------------------รายนามผู้มาประชุม
๑. พล.ต.ท.สุพร พันธุ์เสือ

ผู้ช่วย ผบ.ตร./CIO ตร.

ประธานกรรมการ

๒. พล.ต.ท.ประวุฒิ ถาวรศิริ
๓. พล.ต.ต.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย

ผบช.สทส./CIO
ผบก.อก.สกบ.

เลขานุการ
(แทน)

๔. พล.ต.ต.ปรีชา เจริญสหายานนท์

รอง ผบช.ภ.๑

(แทน)

๕. พล.ต.ต.ชนาภัทร เชยสมบัติ

รอง ผบช.ภ.๗

(แทน)

๖. พล.ต.ต.ณรงค์ศักดิ์ ขันธวิจารณ์
๗. พล.ต.ต.วรวิทย์ ลิปิพันธ์

รอง ผบช.ปส.
รอง ผบช.สทส.(๑)

(แทน)

๘. พล.ต.ต.ประยุทธ ชวนะวงศ์

รอง ผบช.สทส.(๒)

๙. พล.ต.ต.ดารงศักดิ์ กิตติประภัสร์
๑๐. พล.ต.ต.พิชัย เจียมบุรเศรษฐ์

รอง ผบช.ภ.๕/CIO
รอง ผบช.ภ.๖

๑๑. พล.ต.ต.ธีรพล คุปตานนท์

รอง ผบช.ภ.๘

๑๒. พล.ต.ต.ดารัส วิริยะกุล

ผบก.อก.ภ.๙

๑๓. พล.ต.ต.ชาติชาย แตงเอี่ยม

ผบก.อก.สทส.

๑๔. พล.ต.ต.สมัคร เสียงเลิศ
๑๕. พล.ต.ต.วิวัฒน์ ชาญพนา

ผบก.ศทก.
ผบก.อก.ภ.๓

๑๖. พ.ต.อ.หญิง วนิดา ด่านเจษฎา
๑๗. พ.ต.อ.มานะ ปุยะกุล

รอง ผบก.สยศ.
รอง ผบก.สส.

(แทน)
(แทน)

๑๘. พ.ต.อ.สมชาติ สาจันทร์

รอง ผบก.สงป.

(แทน)

๑๙. พ.ต.อ.บัณฑิต ทิศาภาค

รอง ผบก.คด.

(แทน)

๒๐. พ.ต.อ.ม.ล.สันธิกร วรวรรณ

รอง ผบก.อก.บชก.

(แทน)

๒๑. พ.ต.อ.ชานาญ ชานาญเวช

รอง ผบก.ทว.

(แทน)

-๒๒๒. พ.ต.อ.วิโรจน์ ลาภไพบูลย์พงษ์

รอง ผบก.พตร.

(แทน)

๒๓. พ.ต.อ.พงษ์ศิริ สวนแก้ว
๒๔. พ.ต.อ.สมคิด ประสพทรัพย์

รอง ผบก.อก.ภ.๔
รอง ผบก.บก.สส.ศชต.

๒๕. พ.ต.อ.นิพนธ์ คล้ายสิงห์

ผกก.ฝอ.๙ บก.อก.ภ.๒

๒๖. พ.ต.อ.เตชิต สุนทรศารทูล

ผกก.ฝสสน.๒ บก.สสน.บช.ตชด. (แทน)

๒๗. พ.ต.อ.สามารถ พรหมชาติ
๒๘. พ.ต.อ.หญิง นิภาพร ยิ้มสร้อย

ผกก.ฝอ.๑๐ บก.อก.บช.น.
ผกก.ฝอ.6 บก.อก.บช.ศ.

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
๑. พ.ต.อ.โฆษิต ปิยเจริญ

รอง ผบก.ศทก.

๒. พ.ต.อ.ยงยุทธ เตชะรัฐ
๓. พ.ต.อ.กัลป์ ทังสุพานิช

รอง ผบก.ภ.จว.สมุทรปราการ
รอง ผบก.ศทก.

๔. พ.ต.อ.สง่า ธีรศรัณยานนท์

ผกก.สภ.บางแก้ว

๕. พ.ต.อ.ธิติพงศ์ ภิวัฒน์วุฒิกุล
๖. พ.ต.อ.อานาจ อุตรมาตย์

หน.งานสอบสวน สภ.บางแก้ว
ผกก.กลุ่มงาน ฯ เครือข่าย ฯ

๗. พ.ต.อ.อัษฎางค์ ม่วงศรี
๘. พ.ต.อ.จารุวัตร วุทราพงษ์วัฒนา

ผกก.กลุ่มงาน ฯ ฐานข้อมูล
ผกก.กลุ่มงาน ฯ คอมพิวเตอร์

๙. พ.ต.อ.หญิง นภกุล อัมพวะมัต

ผกก.ฝอ.ศทก.

๑๐. พ.ต.อ.นิเวศน์ อาภาวศิน

ผกก.กลุ่มงานตรวจสอบ ฯ บก.สสท.

๑๑. พ.ต.อ.ณรงค์ศักดิ์ บวรวงค์พิทักษ์

ผกก.กลุ่มงานสารสนเทศ ฯ ศทก.

๑๒. พ.ต.อ.มนต์ชัย เกิดสมนึก

ผกก.ฝอ.๙ บก.อก.ภ.๗

๑๓. พ.ต.อ.อัมรินทร์ อัมพรมหา

ผกก.ฝอ.สง.กตร.

๑๔. พ.ต.อ.อัศนีย์ อินทรครรชิต
๑๕. พ.ต.อ.วิรัช ปังฉิม

ผกก.ฝทอ.๑ ทว.
ผกก.ฝ่ายประมวลผลข้อมูล ศทส.ต./ผู้แทน สตม.

๑๖. พ.ต.อ.เชาว์วัย ศานกมล
๑๗. พ.ต.ท.เสกสันติ จันทวงค์

พงส.ผทค.กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.สตม.
รอง ผกก.ฝอ.ศทก.

๑๘. พ.ต.ท.หญิง ปัทมาภรณ์ อุตรมาตย์

รอง ผกก.กลุ่มงานฯ ฐานข้อมูลฯ ศทก.

(แทน)
(แทน)
(แทน)

-๓๑๙. พ.ต.ท.วินัย สุวรรณสันติสุข

รอง ผกก.กวช.๑ สบส.

๒๐. พ.ต.ท.ภาคภูมิ สุริยาชัยวัฒนะ
๒๑. พ.ต.ท.หญิง สุพัฒนา สุนทรอภิชาต

รอง ผกก.ฝอ.สกพ.
รอง ผกก.กลุ่มงานฯ คอมพิวเตอร์

๒๒. พ.ต.ท.หญิง ละม่อม เพชรอุบล

รอง ผกก.กลุ่มงานฯ เครือข่ายฯ ศทก.

๒๓. พ.ต.ท.ชาตรี ตันอานวย

สว.กสส.๑ สบส.

๒๔. พ.ต.ท.หญิง กุลวดี พูลเสน
๒๕. พ.ต.ท.อัครเดช จันทร์ตระกูล

สว.กลุ่มงานวิชาการ ๑ สบส.
สว.กลุ่มงานเทคโนโลยีฯ ศทส.ตม.

๒๖. พ.ต.ต.โชค ลิ่มสกุล

สว.กลุ่มงานฯ เครือข่ายฯ ศทก.

๒๗. พ.ต.ต.หญิง กัลยา แก้วทอง
๒๘. พ.ต.ต.หญิง อารมณ์ พิมพ์พรม

สว.กลุ่มงานฯ เครือข่ายฯ ศทก.
สว.กลุ่มงานฯ สารสนเทศฯ ศทก.

๒๙. ร.ต.อ.ก่อเกียรติ วุฒิจานงค์
๓๐. ร.ต.ต.หญิง อนัญญา ศิวชาติ

สว.ฝอ.สกบ.
รอง สว.บช.ตชด.

๓๑. ว่าที่ ร.ต.ท.ประสิทธิ์ชัย บุญเสริม

รอง สว.กลุ่มงานฯ คอมพิวเตอร์

๓๒. ร.ต.ต.หญิง อนัญญา ศิวชาติ
๓๓. รศ.พ.ต.ต.ดร.ดนุวศิน เจริญ

รอง สว.บช.ตชด.
ที่ปรึกษาโครงการ CRIMES

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑
ประธานฯ

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เป็นการประชุมคณะกรรมการการบริ หารและจัด หาระบบ
คอมพิวเตอร์ ตร. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ หน่วยงานต่างๆ มาประชุมครบ ขอขอบคุณ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

ระเบียบวาระที่ ๒

รั บ รองรายงานการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารและจั ด หาระบบ
คอมพิวเตอร์ ตร. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๒ มี.ค.๕๗

พ.ต.ต.หญิง ปวีณาฯ

ฝ่ายเลขาฯ ได้แจ้งเวียนรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
ให้ผู้เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว และสามารถดาวน์โหลดทางเว็บไซต์ของ ศทก.

-๔หากมีท่านใดต้องการแก้ไขรายงานการประชุมให้ประสานฝ่ายเลขาฯ หลังเสร็จ
สิ้นการประชุมนี้
ประธานฯ

ขอรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ในเบื้องต้นนี้
ถือว่ารับรองรายงานการประชุมไปก่อน และหากผู้ใดต้องการแก้ไขให้แจ้ง
ประสานกับฝ่ายเลขาฯ ต่อไป

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓

รับทราบ
เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ ผบ.ตร.อนุมัติหลักการ ลง ๓๑ มี.ค.๕๗ ท้ายหนังสือ สทส. ที่ ๐๐๓๓.๔/
๗๑๙ ลง ๒๕ มี.ค.๕๗ ตามมติที่ประชุม คณะกรรมการบริหารและจัดหา

ระบบคอมพิวเตอร์ ตร. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
พ.ต.ต.หญิง ปวีณาฯ
สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการ CIO เมื่อ ครั้งที่ ๑/
๒๕๕๗ ทางคณะทางานของ สทส. ได้นาเสนอการเปิดใช้งานระบบ CRIMES
ผ่านที่ประชุมโดยจะเปิดใช้งานทีละภาคระยะเวลาห่างกัน ๑ เดือน ก่อนเปิดใช้
งานจะมีการฝึกอบรมให้ผู้เกี่ยวข้องอีกครัง้ ประกอบด้วย ผู้บริหาร,ศูนย์เทคโนฯ
ภ.จว.,ผู้ แ ทนพนั ก งานสอบสวน สบ๔, สบ๕ และจะเปิ ด ใช้ ง านโดยเริ่ ม ที่
ภ.จว.สมุ ท รปราการเป็ น ที่ แ รกในเดื อ น เม.ย.๕๗ โดยที่ ป ระชุ ม ได้ มี ม ติ
มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเร่งรัดการทาหน้าที่บันทึกข้อมูลของ
หน่วยปฏิบัติ รวมทั้งรายงานผลให้ ตร. ทราบ การควบคุมสั่งการบังคับบัญชา
ในระดับต่างๆ โดยมติที่ประชุมได้ นาเสนอ ตร. ว่า ระดับ ตร. จะมอบให้
รอง ผบ.ตร. งานสอบสวน งานบริหารและ CIO ตร. เป็นผู้ควบคุมสั่งการ ระดับ
ภาคหรือ บช. มอบให้ รอง ผบช. งานสอบสวน เป็นผู้ควบคุมสั่งการ ระดับ
ภ.จว. หรือ บก. มอบให้ รอง ผบก. งานสอบสวน พนักงานสอบสวน
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ เป็นผู้ควบคุมสั่งการ ระดับโรงพัก มอบให้ หัวหน้า
สถานีและหัวหน้างานสอบสวน เป็นผู้ควบคุมสั่งการ โดยมีหนังสือแจ้งเวียนไป
ยังหน่วยตามอนุมัติของ ตร. ลง ๓๑ มี.ค.๕๗

-๕หลังจากได้มีหนังสือแจ้งจะมีการเปิดใช้งานในวันที่ ๑๗ เม.ย.
๕๗ ที่ ภ.จว.สมุทรปราการ เป็นที่แรก ได้มีการฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย
ของทุก สภ. ใน ภ.จว.สมุทรปราการ โดยแบ่งเป็น ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มเจ้าหน้าที่ผู้
ปฏิบัติ กับ กลุ่มผู้บริหาร
๑. กลุ่มเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่งานเทคโนฯ,
เสมียนคดี, เสมียนประจาวัน อบรมเมื่อ ๒ เม.ย.๕๗ ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์
ศทก.
๒.

กลุ่ มผู้บริหาร ประกอบด้วย รอง ผบก.งานสอบสวน,

พนักงานสอบสวนผู้ทรงคุณวุฒิ , หัวหน้างานสอบสวน จากทุก สภ. ใน ภ.จว.
สมุทรปราการ อบรมเมื่อ ๔ เม.ย.๕๗ เริ่มเปิดใช้งานที่ สภ.บางแก้ว ภ.จว.
สมุทรปราการ เป็นที่แรกเมื่อ ๑๗ เม.ย.๕๗ โดยมี พล.ต.ต.ปรีชาฯ รอง ผบช.ภ.๑
และ พล.ต.ต.ประยุ ท ธฯ รอง ผบช.สทส. เป็ น ประธานเปิ ด การใช้ ง านที่
สภ.บางแก้ว
ในช่วงวันที่ ๒๑ – ๒๕ พ.ค.๕๗ ภ.จว.สมุทรปราการได้มี
หนังสือสั่งการให้ทุก สภ. ใน ภ.จว.สมุทรปราการ ส่งเจ้าหน้าที่ตัวแทนมาดูงาน
ที่ สภ.บางแก้ว
มติที่ประชุม

รับทราบ
๓.๒ ผู้ช่วย ผบ.ตร.(บร ๒๒) เป็นประธานเปิดการใช้งานระบบ CRIMES ณ
สภ.บางแก้ว จว.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ ๒๕ เม.ย.๕๗
พร้อมกับตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยมีเจ้าหน้าที่จาก
สทส. ร่วมปฏิบัติงานด้วย

มติที่ประชุม

รับทราบ
๓.๓ รายงานผลการใช้งานระบบ CRIMES ของ สภ.บางแก้ว
โดยแบ่งเป็น ๒ ส่วน เจ้าหน้าที่ สทส. รายงานผลด้านเทคนิค
และเจ้าหน้าที่ สภ.บางแก้ว รายงานผลด้านข้อมูล

-๖พ.ต.อ.มนตรีฯ

จากแนวทางการเปิดใช้งานระบบที่ สภ.บางแก้ว ได้รับความ
กรุณาจากท่าน ผบก.จังหวัดสมุทรปราการ รอง ผบก.ที่ควบคุมงาน โดยเฉพาะ
พ.ต.อ.สง่าฯ ผกก.สภ.บางแก้ว, หัวหน้างานสอบสวน แนวคิดการทาระบบนี้
ขึ้น มาเพื่อ แก้ ไ ขปัญหาการบันทึกข้อมู ล ให้ เป็นปัจจุบัน จากเดิมที่ยังไม่เป็ น
ปัจจุบัน และการนาข้อมูลเข้าสู่ระบบอาจจะช้า จึงแบ่งการทางานเป็นส่วนของ
ผู้ เ กี่ ย วข้ อ ง ๔ ส่ ว น คื อ เสมี ย นประจ าวั น ด้ า นหน้ า , เสมี ย นคดี , พนั ก งาน
สอบสวนโดยเฉพาะหัวหน้างานสอบสวนและหัวหน้าสถานีตารวจ ในระบบ
POLIS เอาข้อมูลจากสมุดสารบบคดีส่วนคดีอาญามาบันทึกลงระบบ POLIS ใน
ภายหลัง และหลังจากที่ได้รับเรื่องและออกเลขคดีไปแล้ว แต่เมื่อเปรียบเทียบ
กับขั้นตอนการทางานของระบบ CRIMES ในระบบ CRIMES จะแบ่งการ
ทางานออกเป็น ส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูล นั้นจะมีการบันทึกลงไปเป็น
ปัจจุบัน เมื่อผู้เสียหายหรือผู้ที่เกี่ยวข้องขึน้ มาบนสถานีจะมีการบันทึกทันที โดย
นาเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาประจาตามจุดที่จะนาข้อมูลเข้า จุดสาคัญที่สุดคือ
เสมียนประจาวันด้านหน้า จากเดิมที่ใช้ วิธีการเขียนบันทึก ประจาวัน ก็เพียง
บันทึกลงในระบบ CRIMES เท่านั้นแล้วข้อมูลจะถูกส่งต่อไปให้งานสอบสวนคือ
ร้อ ยเวรที่ อยู่ ด้ านในห้ องรั บแจ้ งความ ต่ อไปหัว หน้า สถานีห รื อหั วหน้ างาน
สอบสวนที่รับผิดชอบจะเป็นผู้ตรวจสอบข้อมูลในระบบ สิ่งที่ได้ประโยชน์กับ
พนักงานสอบสวนหรือผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้อง สามารถตรวจสอบข้อมูลใน
ระบบได้เป็นปัจจุบัน ข้อมูลถูกกระจายไปยังตารวจทั่วประเทศได้อย่างเป็น
ปัจจุบัน สิ่งที่ไม่ต้องกังวลคือการรับเลขคดีหรือการสอบสวนในลาดับถัดไปตาม
ป.วิอาญา ทางระบบ CRIMES ไม่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนการทาระบบงานนี้ที่สาคัญ
มากเป็นการบริหารจัดการของหัวหน้าสถานีที่จะต้องกาหนดตัวบุคคลให้ชัดเจน
และถูกต้องตรงตามงานที่กาหนด หากระบบ CRIMES เกิดขึ้น ในอนาคต
บุคลากรที่ทางานตามสถานีตารวจต่างๆ ทั่วประเทศนั้นอาจจะมีคุณสมบัติไม่
เพียงพอ ระดับ ตร. อาจจะต้องพิจารณาในเรื่องหลักสูตรการฝึกอบรม การนา
คนเข้ามาสู่ระบบเป็นตารวจ อาจต้องพิจารณากรณีนี้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ
การคัดเลือกบุคคลเข้ามาเป็นตารวจด้วย

-๗ในการทางานทาง สทส. พร้อมสนับสนุนที่ สภ.บางแก้ว และที่
ภ.๑ ในการดาเนินการเป็นครูแม่ไก่ ที่ผ่านมาได้เตรียมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ ผกก., รอง ผกก., สว., รอง สว. ไปช่วยงานประจาที่ สภ.บางแก้ว มาโดย
ตลอด ซึ่ง จะส่ งไปถึ ง วัน ที่ ๓๑ พ.ค.๕๗ เท่ านั้ น โดยทาง สทส. จะต้ อ งไป
ช่วยงานต่อที่ ศชต. ตามแผนที่ทาง ตร. อนุมัติไว้ สิ่งที่ ไปช่วยงานตรวจสอบที่
สภ.บางแก้ว และมอบวิธีการตรวจสอบไว้ให้หัวหน้างานว่า ข้อมูลที่บันทึกนั้น
ถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่ พนักงานสอบสวนจะเกี่ยวข้องกับการรับเรื่องเป็น
คดี รับแล้วไม่เป็นเลขคดี รับเป็นคดีสมบูรณ์หรือบันทึกข้อมูลหรือไม่ ได้มีการ
พ.ต.อ.สง่าฯ

ซักซ้อมกับหัวหน้างานของ สภ.บางแก้ว เรียบร้อยแล้ว
ระบบ CRIMES หรือระบบพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศระดับ
สถานีตารวจ คือ การให้บริการประชาชนในการรับแจ้งความ โดยใช้ระบบ
สารสนเทศของสานักงานตารวจแห่งชาติ ซึ่งจะเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลทั้งหมด
ที่อยู่ในระบบ CRIMES นาไปสู่การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆ ใน
กระบวนการยุ ติ ธ รรมและหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ในกระบวนการยุ ติ ธ รรม
ประกอบด้วย สานักงานตารวจแห่งชาติ , สานักงานอัยการ, ศาลยุติธรรม และ
ราชทัณฑ์ ข้อมูลจะอยู่ในระบบ CRIMES ทั้งหมด
ประโยชน์ที่ได้รับจากระบบ CRIMES
- อานวยความสะดวกให้กบั เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ได้แก่ เจ้าหน้าที่
ประจาวัน ต่อไปไม่ต้องใช้การเขียน แต่จะเป็นการบันทึกตามโปรแกรมที่ได้
กาหนดไว้ พนักงานสอบสวนเช่นกัน ไม่ต้องพิมพ์ซ้าซ้อน เมื่อใส่บัตรประชาชน
Smart Card เข้าไประบบ CRIMES จะดึงข้อมูลมาแสดงให้ทั้งหมด เจ้าหน้าที่
ต ารวจฝ่ า ยสื บ สวนสามารถน าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากระบบ CRIMES ไปใช้ ใ นการ
สืบสวนสอบสวน งานป้องกันปราบปราม ทาให้รู้ว่าเหตุที่เกิด เกิดขึ้นที่ไหน
อย่างไร นาไปวางแผนในการป้องกันปราบปราม
- ลดขั้นตอนจากการสอบถามและการบันทึกข้อมูล เช่น การ
สอบถาม ชื่อ-สกุล, ที่อยู่ ใช้บัตรประชาชน Smart Card เสียบเข้าระบบจะมี
การดึงข้อมูลมาบันทึกให้ทั้งหมด เพื่ออานวยความสะดวกให้ประชาชน

-๘- การแจ้งความเอกสารหายได้อย่างรวดเร็ว แจ้งความเป็น
หลักฐานได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งได้รับการทดสอบแล้วจากการเขียนด้วยมือกับการ
บันทึกเข้าระบบ CRIMES ซึ่งระบบ CRIMES สามารถที่จะบันทึกได้ อย่าง
รวดเร็ว การแจ้งความในเรื่อ งคดี อาญา จราจร จะได้รับความสะดวกและ
รวดเร็วขึ้น และเอกสารที่ประชาชนได้รับสามารถอ่านได้ง่าย ไม่ต้องทาซ้าอีก
เช่น เจ้าหน้ าที่ประจาวั นทาการบัน ทึกลงระบบ CRIMES แล้ว ส่งต่อให้
พนักงานสอบสวน พนักงานสอบสวนไม่ต้องบันทึกซ้า จะมีข้อมูลอยู่ในระบบ
CRIMES แล้วทั้งหมด
ความเป็นมาของ สภ.บางแก้ว ที่ได้รับความไว้วางใจจาก ตร.
และผู้บังคับบัญชาให้ สภ.บางแก้ว เป็นหน่วยงานต้นแบบในการใช้งานระบบ
CRIMES สภ.บางแก้วขอกราบขอบพระคุณ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ตามที่
ผบ.ตร. ได้อนุมัติเมื่อ ๓๑ มี.ค.๕๗ โดย สทส. นาเสนอและเริ่มดาเนินการเป็น
โรงพักแรกของ ภ.จว.สมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ เม.ย.๕๗ และให้เจ้าหน้าที่
ตร. ทุ ก สภ. ในสั ง กั ด ภ.จว.สมุ ท รปราการ เข้ า มาเรี ย นรู้ ดู ง าน และได้ มี
เจ้าหน้าที่ของ สทส. เข้าไปเป็นครูพี่เลี้ยงค่อยช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาซึ่ง
สามารถแก้ไขปัญหาลุล่วงไปได้ด้วยดี
อัตรากาลังพลของเจ้าหน้าที่งานสอบสวนของ สภ.บางแก้ว ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับการใช้ระบบ CRIMES เจ้าหน้าที่ประจาวัน ๒ นาย พลขับ ๒ นาย
เจ้าหน้าที่ส่งผู้ต้องหา ๒ นาย เจ้าหน้าที่ห้องคดี ๕ นาย เจ้าหน้าที่ส่งของกลาง
๑ นาย เจ้าหน้าที่พิมพ์มือ ๑ นาย พนักงานสอบสวน ๒๑ นาย เป็นพนักงาน
สอบสวนระดับ รอง สว. ๑๓ นาย ระดับ สว. ๒ นาย ระดับ รอง ผกก. ๕ นาย
และหัวหน้างานสอบสวนเป็น พ.ต.อ. หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ๑ นาย ใน ๒๑ นาย
ช่วยราชการ ๒ นาย เป็นหัวหน้างาน ๑ นาย และทาหน้าที่สืบสวนสอบสวน ๒
นาย เหลือเข้าเวร ๑๖ นาย เฉลี่ยมีคดี ๑๐๐ คดีต่อปีต่อคน
สถิติคดีอาญาปี ๒๕๕๖ มี ๒,๐๘๔ คดี แยกเป็น คดีอุกฉกรรจ์
๗ คดี คดีชีวิตร่างกายและเพศ ๔๑ คดี คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ ๑๔๑ คดี คดี
ที่น่าสนใจ ๕๖ คดี คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหายหรือกลุ่มที่ ๕ มี ๑,๓๕๕ คดี คดีอื่นๆ

-๙นอกเหนือจากคดี ๕ กลุ่ม มี ๔๘๔ คดี สถิติคดีจราจรปี ๒๕๕๖ มีเลขคดี ๑๒๘
คดี ไม่มีเลขคดี ๑๕๐ คดีต่อเดือน ซึ่งต่อปีประมาณ ๑,๘๐๐ คดี การแจ้ง
เอกสารหายเฉลี่ยวันละ ๒๕ ราย แจ้งเป็นหลักฐานเฉลี่ยวันละ ๗ ราย เป็น
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการใช้งานระบบ CRIMES
ผลการดาเนินการตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศระดับ
สถานีตารวจ ที่ สภ.บางแก้ว เมื่อ ๑๗ เม.ย.๕๗ โดยมี พล.ต.ต.ประยุทธฯ รอง
ผบช.สทส. และ พล.ต.ต.ปรีชาฯ รอง ผบช.ภ.๑ เป็นประธานเปิด โครงการ
CRIMES ที่ สภ.บางแก้ว ประชุมชี้แจงการปฏิบัติ และมอบนโยบายในการ
ปฏิบัติ ในวันที่ ๒๑ – ๒๕ เม.ย.๕๗ พล.ต.ต.ปรีชาฯ รอง ผบช.ภ.๑ ได้สั่งการ
ให้หัวหน้า สภ. พร้อมพนักงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่ประจาวันที่เกี่ยวข้องกับ
งานตามโครงการ CRIMES ไปศึกษาดูงานทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติที่
สภ.บางแก้ว ซึ่งหัวหน้างานสอบสวนได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องระบบ
CRIMES และพาศึกษาดูงาน ในวันที่ ๒๕ เม.ย.๕๗ พล.ต.ท.สุพรฯ ได้ไปตรวจ
เยี่ยมให้กาลังใจและมอบนโยบายการปฏิบัติที่ สภ.บางแก้ว
หัวข้อในการบรรยายของหัวหน้าพนักงานสอบสวนให้กับผูม้ าดู
งานที่ สภ.บางแก้ว เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่มาดูงานสามารถนาไปปฏิบัติได้จริง คือ
- ลดความกลัวในการใช้งานเทคโนโลยีที่ไม่มีความรู้ เนื่องจาก
สทส. ได้บรรยายซ้าให้หลายครั้งและให้ทดลองปฏิบัติจริงโดย สทส. เข้าไปเป็น
ครูพี่เลี้ยงซึ่งการใช้งานระบบ CRIMES ไม่ยาก
- ให้ตรวจสอบอุปกรณ์ว่าในแต่ละ สภ. มีเครื่องคอมพิวเตอร์กี่
เครื่ อ งโรงพั ก ที่ มี ค ดี น้ อ ย ๓ เครื่ อ ง โรงพั ก ที่ มี ค ดี ม าก ๖ เครื่ อ ง ของ
สภ.บางแก้ว มี ๕ เครื่อง
- สารวจจุดติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์วางถูกจุดหรือไม่ การเข้า
ใช้งานระบบ CRIMES
- ตรวจสอบสถานะภาพกาลังพลของเจ้าหน้าที่เป็นปัจจุบัน
หรือไม่ กรณีมีการโยกย้าย เจ้าหน้า ที่ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย เจ้าหน้า ที่
ประจาวัน, พนักงานสอบสวน, หัวหน้างานสอบสวนและหัวหน้าสถานีตารวจ

- ๑๐ ตรวจสอบด้านบุคคล โดยเจ้ าหน้าที่ ที่ใ ช้งานระบบ CRIMES

ต้องมีบัต ร

ประชาชน Smart Card หรือไม่ หากไม่มีให้ไปดาเนินการให้เรียบร้อย และ
ตรวจสอบสิทธิ์ในการเข้าใช้งานระบบ CRIMES โดยจะได้ Username และ
Password และให้ทดลองเข้าในระบบ CRIMES หากเห็นข้อมูลของตนเอง
แสดงว่า ตรวจสอบสิทธิ์ได้ถู กต้อง สถานะภาพกาลังพลถูกต้องก็สามารถใช้ได้
หากไม่เห็นแสดงว่าข้อมูลกาลังพลไม่ตรงกัน ต้องมีการแก้ไขให้ถูกต้องในระบบ
POLIS
- ชี้แจงให้ทราบถึงหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในแต่ละฝ่ายแล้วพา
ศึกษาดูงาน ซึ่งเป็นหัวข้อใดการบรรยาย จนถึงการจาหน่ายคดีออกจากสารบบ
ตั ว อย่ า งการวางเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ๒ เครื่ อ ง ในห้ อ ง
ประจาวัน ให้กับพนักงานสอบสวนเวรคดีอาญา และพนั กงานสอบสวนเวรคดี
จราจร ส่วนเครื่องคอมพิวเตอร์อีกส่วนนาไปวางไว้ส่วนกลาง เพื่อเก็บตกข้อมูล
ในอีกสถานที่หนึ่งซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับประชาชน ตัวอย่าง ห้องรับแจ้งความของ
สภ.บางแก้ว เมื่อประชาชนมาถึงให้ไปที่เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ โดยเจ้าหน้าที่
ประชาสัมพันธ์จะเป็นผู้ส่งต่อให้ไปยังจุดที่เกี่ยวข้อง เช่น จุดที่ ๑ แจ้งไว้เป็น
หลักฐานเอกสารหายโดยเจ้าหน้าที่ประจาวันดาเนินการได้เสร็จสิ้นและพิมพ์
เอกสารและนาไปให้พนักงานสอบสวนลงชื่อให้ผู้แจ้งได้เลยโดยไม่ต้องเขียน
หรือจุดที่ ๒ เรื่องคดีเจ้าหน้าที่ประจาวัน ก็ใช้บัตรประชาชน Smart Card
เสียบเข้าเครื่องอ่านบัตรเพื่อดึงข้อมูลชื่อ -สกุล, ที่อยู่ มาบันทึกให้อัตโนมัติ ซึ่ง
ส่ง ต่ อ ข้อ มู ล ผ่า นระบบได้ หากเป็ น คดีจ ราจรก็ ไ ปยัง ห้ อ งเบอร์ ๔ เป็ น การ
ดาเนิ น การตามผั ง ที่ก าหนดโดย พล.ต.ต.ปรี ช าฯ เป็ น ผู้ใ ห้ ค าแนะน า เมื่ อ
นามาใช้งานก่อให้เกิดความคล่องตัวและประชาชนเข้าใจได้ดี
ขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ์ ใช้บัตรประชาชน Smart Card
เสียบเข้าเครื่องอ่าน ในระบบ CRIMES ซึ่งสิทธิ์จะขึ้นมาให้ แล้วใส่ Username
และ Password ซึ่งเป็นตัวเดียวกับของระบบ POLIS หากเข้าได้ก็เข้าสู่เมนู
ระบบงานต่างๆ ซึ่งเป็นหน้าประจาวัน หน้าเมนูต่างๆ จะปรากฏตามสิทธิ์ของ
ผู้ใช้

- ๑๑ ข้อดีของระบบ CRIMES
- สามารถรายงานสถิติการรับแจ้งความได้
- สามารถตรวจสอบบุคคลได้ บุคคลใดมีหมายจับ รถยนต์ถูก
ขโมยมาหรือไม่ มีการแจ้งความของบุคคลที่ไหนบ้าง สืบค้นข้อมูลบุคคล ในการ
ดาเนินการวันที่ ๑ คดีเกิดขึ้น ๑๑ คดี บันทึกลงในระบบ ๑ คดี วันที่ ๒ คดี
เกิดขึ้น ๑๑ คดี บันทึกลงในระบบ ๘ คดี ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ค่อยแก้ไขตลอดเวลา
วันที่ ๓ คดีเกิดขึ้น ๑๑ คดี บันทึกลงในระบบ ๖ คดี และในวันที่ ๔ คดีเกิดขึ้น
๑๐ คดี บันทึกลงในระบบ ๑๐ คดี ในปัจจุบันการบันทึกข้อมูลเป็นปัจจุบัน
แล้วทั้งคดีอาญาและคดีจราจร
สภาพปัญหาจากการใช้งานระบบ CRIMES
๑. ความน่าเชื่อถือของพยานหลักฐาน เนื่องจากปัจจุบันจะใช้
ประจาวันเป็นพยานหลักฐาน ยังไม่ได้มีการแก้ไขระเบียบซึ่งจะทันกับการใช้
งานระบบหรือไม่ ทาให้ต้องมีการดาเนินการ ๒ อย่าง คือ เขียนสมุดประจาวัน
และบันทึกข้อมูลลงระบบ CRIMES
๒. ระยะเวลาในการท าลายเอกสารและการคงอยู่ ข อง
พยานหลักฐานที่อยู่ในระบบ CRIMES นั้นสามารถแก้ไขได้หรือไม่และจะ
ทาลายเมื่อไหร่ จะดึงข้อมูลมาใช้เป็นหลักฐานอย่างไร อยู่ที่ระเบียบที่ต้องแก้ไข
ต่อไป ปัจจุบันกระบวนการสอบสวนยังปฏิบัติเหมือนเดิมแต่เพิ่มการบันทึก ลง
ในระบบ CRIMES เนื่องจากยังไม่ได้แก้ไขระเบียบ จึงเกิดความซ้าซ้อน ซึ่งทาง
สทส. แจ้งว่าจะต้องมีการแก้ไขระเบียบอย่างแน่นอน
๓. ผู้ทาหน้าที่ในการบันทึกข้อมูลในระบบ CRIMES ต้องมี
ความรู้ความเข้าใจการใช้งานคอมพิวเตอร์และระบบ CRIMES
๔. การปฏิบัติยังไม่มีระเบียบรองรับ
๕. อุปกรณ์เครื่องมือยังมีไม่เพียงพอ
๖. ความเร็วและความเสถียรของการใช้งานระบบ
๗. Server ควรจะต้องมีขนาดใหญ่

- ๑๒ ข้อเสนอแนะ
พนักงานสอบสวนกังวลว่าไม่ได้รับเลขคดี ต้องมีการบันทึก
ข้อมูลให้มากที่สุดเพื่อจะทราบจานวนข้อมูลที่แท้จริงมีปริมาณเท่าไหร่ เพื่อจะ
ได้จัดพนักงานสอบสวนเพิ่มให้เพียงพอกับคดีที่เกิดขึ้น การรับแจ้งเบื้องต้นให้
เป็นการรับคาร้องทุกข์จะมีถ้อยคาสานวนอย่างไร เมื่อบันทึกไปแล้ว กรณีใด
เป็นคาร้องทุกข์ คงให้ฝ่ายกฎหมายของ ตร. ช่วยพิจารณาในเรื่องดังกล่าว ควร
ให้ ตร. จัดเจ้าหน้าที่ตารวจที่มีความสามารถด้านเทคโนโลยีเข้ามาประจาที่
สถานีตารวจ
ประธานฯ
พ.ต.อ.ยงยุทธฯ

ขอบคุณ สภ.บางแก้ว
จากการดาเนินการใช้งานระบบ CRIMES ภ.จว.สมุทรปราการ
มีความห่วงใย ๓ เรื่อง
๑. ถ้าเป็นตารวจรุ่นเก่าจะไม่ค่อยยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น การเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องระบบคอมพิวเตอร์ต่างๆ นั้น อาจจะเกิดปัญหา
ภ.จว.สมุทรปราการ จึงได้จัดเจ้าหน้าที่ตารวจที่มีความสนใจด้านเทคโนโลยี
สมัยใหม่เข้าไป
๒. เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ น าไปติ ด ตั้ ง ไม่ ถู ก ต าแหน่ ง ซึ่ ง ได้
ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว
๓. ระบบเครือข่าย VPN บางพื้นที่ยังมีปัญหาอยู่ เช่น สภ.เปร็ง
หรือสาขา ซึ่งหวังว่าทาง สทส. จะดาเนินการแก้ไขต่อไป

พล.ต.ท.ประวุฒิฯ

ขอคาความเข้าใจเรื่องระบบ CRIMES เดิมที่ได้เงินมาจะเป็น
ระบบรายงานเหมือนระบบ POLIS แต่เป็นระบบรายงานที่ทันสมัยกว่า ซึ่งมี
ประโยชน์ เ ฉพาะผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา แต่ ร ะบบ CRIMES

ที่ พั ฒ นานี้ เ ป็ น

ระบบปฏิบัติการที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการใช้งาน โดยเฉพาะตารวจโรงพักจะได้
ประโยชน์ ส่วนผู้บังคับบัญชาจะได้รับแค่ผลพลอยได้ คือ ได้รับข้อมูลของคดีที่
ครบถ้วน และต่อไปเลขคดีจะต้องลงแน่นอน ซึ่งระเบียบประจาวันได้พูดคุยกับ
ผู้บังคับบัญชาระดับ ตร. ทุกท่านแล้ว แต่ขณะนี้ให้ลงคู่ขนานไปก่อน แต่ถ้าลง
ประจาวันในระบบ CRIMES แล้วท่านสามารถพิมพ์เอามาเก็บเป็นกระดาษและ

- ๑๓ เย็บเป็นเล่มได้ การออกหมายจับ ต่อไปจะเป็นการออกหมายจับโดยพนักงาน
สอบสวน ในเฟสที่ ๒ ท่านลงหมายจับนาทีนี้ด่านทั้งหมด ตม. ทั้งหมด สามารถ
รับทราบหมายได้ทันที การตรวจสอบทะเบียนบ้าน ทะเบียนรถเป็นเพียงผล
พลอยได้ สามารถใช้ได้บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ซึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งให้
๓ – ๖ เครื่ อ ง อาจจะไม่ เ พีย งพอ แม้จ ะ ๕๐ เครื่ อ ง บางโรงพั กอาจยั ง ไม่
เพี ยงพอ จะมี ก ารของบประมาณในปี ถัด ไป ท าวง LAN โดยเอาเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ของโรงพักที่มีทั้งหมดมาเข้าวง LAN เดียวกันทั้งหมด โดยกาหนด
User ให้ทั้งหมดที่ละ ๑๐๐ User ซึ่งในระบบ CRIMES ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
ธรรมดาได้ หรือ Thin Client เพื่อทาให้คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องใช้งานได้ทั้ง
ระบบ POLIS และระบบ CRIMES จากหน้าจอเดียวกันทุกระบบเพียงแค่คลิก
Icon ส่วน Server ไม่เพียงพอหรือการรองรับปริมาณการเข้าใช้งานพร้อมกัน
ไม่เพียงพอได้คิด แก้ไขปัญหาไว้แล้วโดยแผนทั้งหมดจะอยู่ใน CRIMES ๒
เนื่ องจากระบบที่ทาจากเงินงบประมาณแค่ ๓๐๐ ล้านบาท โดยที่กรมการ
ปกครองทาระบบ ๔,๐๐๐ ล้าน ในปริมาณเนื้องานที่น้อยกว่า ซึ่งพยามใช้เงินที่
ได้ พั ฒ นาให้ เ กิด เป็น ระบบปฏิ บั ติก ารของ ตร. นี้ ขึ้น มา จึ ง ต้ อ งขอขอบคุ ณ
เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายของ ภ.จว.สมุทรปราการ ที่ให้ความร่วมมือ ระบบ CRIMES
ต้องการที่จะทาให้ การทางานของตารวจโรงพักง่ายขึ้น แต่ต้องทดลองใช้งาน
เพื่อจะได้เข้าใจถึงประสิทธิภาพของระบบ
พ.ต.อ.มนตรีฯ

ใ น น า ม ข อ ง ศ ท ก . ก ร า บ เ รี ย น ข อ บ พ ร ะ คุ ณ ท า ง
ภ.จว.สมุ ท รปราการ ซึ่ ง โรงพั ก ต่ า งๆ จะต้ อ งใช้ รู ป แบบที่ สภ.บางแก้ ว
ดาเนินการ

มติที่ประชุม

รับทราบ
๓.๔ รายงานผลการดาเนินงานของที่ปรึกษาโครงการ CRIMES

รศ.พ.ต.ต.ดร.ดนุวศินฯ

เป็นหน้าที่ของที่ปรึกษางวดสุดท้ายงวดที่ ๔ เป็นการประเมิน
ความสาเร็จของโครงการในการนาระบบไปใช้จริง โดยได้ศึกษามา ๔ สถานี
ต ารวจ คื อ สภ.สามโคก จ.ปทุ ม ธานี , สภ.ส าโรงเหนื อ , สภ.ส าโรงใต้ ,

- ๑๔ สภ.บางแก้ว ภ.จว.สมุทรปราการ ในการเก็บข้อมูลใช้รูปแบบกระบวนการทาง
วิจัย การใช้แบบสอบถาม การทา Focus Group การสัมภาษณ์เชิงลึก โดยการ
แบ่งผู้ใช้งานเป็น ๓ กลุ่ม คือ กลุ่มผู้รับแจ้งความเบื้องต้น (ป๋า), กลุ่มพนักงาน
สอบสวน, กลุ่มหัวหน้างานสอบสวน การสัมภาษณ์ได้เข้าไปสัมภาษณ์หัวหน้า
สถานี ข้อมูลประกอบด้วยข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ เพื่อให้ผลที่
ออกมาสะท้อนความเป็นจริงมากที่สุด ผลการศึกษา สรุปปัญหาได้ ๔ ปัญหา
๑. ปัญหาด้านผู้ใช้งานระบบรวมถึงผู้ใช้งานทั้ง ๓ กลุ่ม และ
หัวหน้าสถานี
๒. ปัญหาเรื่องความพร้อมการใช้งานของตัวระบบ รวมถึง
Hardware, Software และ Network
๓. ความไม่พร้อมของระเบียบกฎหมาย
๔. ปัญหาด้านนโยบายการใช้งาน
ปัญหาด้านผู้ใช้
๑. พนักงานรับแจ้งเหตุเบื้องต้นไม่มีความชานาญในการใช้
เครื่องคอมพิวเตอร์
๒. พนั ก งานรั บ แจ้ ง เหตุ เ บื้ อ งต้ น ไม่ เ ปิ ด รั บ ในการเรี ย นรู้
เทคโนโลยีใหม่ๆ
๓. จานวนคดีไม่สอดคล้องกับจานวนเจ้าหน้าที่ ทาให้ทางาน
ไม่ทัน ผู้ใช้มองว่าระบบคืออุปสรรคของการทางาน
๔. ระยะเวลาการอบรมที่สั้นเกินไป
ปัญหาด้านความพร้อมการใช้งานของตัวระบบ
๑. จานวนคอมพิวเตอร์ (Thin Client) ไม่เพียงพอต่อการใช้
งาน
๒. ระบบเชื่อมต่อเครือข่ายไม่ดี ไม่มีเสถียรภาพ ขัดข้องบ่อย
๓. ฐานข้อมูลไม่ครบถ้วน ใช้งานจริงไม่ได้
๔. หัวข้อสาหรับการกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน

- ๑๕ ปัญหาด้านระเบียบกฎหมาย
ระเบียบข้อบังคับไม่ชัดเจน
ปัญหาด้านนโยบายการใช้งาน
๑. ความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ
๒.

นโยบายการใช้ที่ไม่ชัดเจนระหว่างการเขียนกรอกใส่

กระดาษกับการพิมพ์ใส่ ระบบ CRIMES
ความพึงพอใจ
๑.ระบบCRIMESสามารถส่ง เสริ มการทางานของเจ้า หน้า ที่
ตารวจให้ดีขึ้นได้
๒.ระบบ CRIMES เป็นระบบที่ช่วยให้ตารวจทางานง่าย และ
ง่ายต่อการตรวจสอบและประมวลผล
ผลจากแบบสอบถามปัญหาต่อการใช้ระบบ
- จานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จัดสรร ให้บริการเพียงพอต่อ
การใช้งาน อยู่ในระดับ พึงพอใจปานกลาง
- ระบบ CRIMESช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการแก่
ประชาชนอยู่ในระดับ พึงพอใจปานกลาง
- CRIMES ช่วยลดความซับซ้อนในการทางาน อยู่ในระดับ พึง
พอใจปานกลาง
- ระเบียบรองรับการใช้งานในระบบอยู่ในระดับ พึงพอใจปาน
กลาง
ประโยชน์ของตัวระบบ
- ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อโปรแกรมต่างๆที่ติดตั้งไว้
ในระบบ CRIMES ตอบสนองต่อการใช้งาน อยู่ในระดับ พึงพอใจมาก
- ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อระบบมีความสะดวกใน
การใช้งาน ไม่ซับซ้อน เป็นหมวดหมู่ อยู่ในระดับ พึงพอใจมาก
- ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง ต่อระบบ CRIMES มีส่วนทา
ให้การทางานมีความปลอดภัยขึ้นอยู่ในระดับ พึงพอใจมาก

- ๑๖ - ระบบปฏิบัติการ CRIMES ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทางานของท่านอยู่ในระดับ พึงพอใจมาก
- ระบบปฏิบัติการ CRIMES ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทางานของสานักงานตารวจแห่งชาติ อยู่ในระดับ พึงพอใจมากทีส่ ุด
- ระบบ CRIMES ให้บริการฐานข้อมูลและการสืบค้นทันสมัย
อยู่ในระดับ พึงพอใจมาก
- ความปลอดภัยในการใช้ข้อมูล อยู่ในระดับ พึงพอใจมาก
- ระบบปฏิบัติการ CRIMES ช่วยเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสถานี
ได้รวดเร็ว และแม่นยามากขึ้นอยู่ในระดับ พึงพอใจมาก
- ระบบปฏิบัติการ CRIMES ช่วยทาให้ค้นหาข้อมูล และ
นาไปสู่การจับกุมคนร้ายได้ง่ายขึ้นอยู่ในระดับ พึงพอใจมาก
- การฝึกอบรมมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับ พึงพอใจ มาก
- การได้รับการสนับสนุนที่ดีในการใช้ระบบอยู่ในระดับ พึง
พอใจมาก
- กรณีเครื่องชารุด หรือระบบมีปัญหา มีเจ้าหน้าที่เข้ามา
แก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วอยู่ในระดับ พึงพอใจมาก
- เจ้าหน้าที่ให้คาปรึกษาและแนะนาในการใช้ระบบได้ถูกต้อง
ชัดเจนอยู่ในระดับ พึงพอใจมากที่สุด
- เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ มีความกระตือรือร้นและเต็มใจ
ให้บริการสนับสนุนการใช้ระบบอยู่ในระดับ พึงพอใจมากที่สุด
-

ผู้ บ ริ ห าร ผู้ บั ง คั บ บั ญชาให้ค วามสนใจเกี่ ย วกับ ระบบ

CRIMES อยู่ในระดับ พึงพอใจมาก
- ความชัดเจนในขั้นตอนและกระบวนการในการใช้ระบบอยู่
ในระดับ พึงพอใจมาก
ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้งาน
๑. ควรจะจัดเจ้าหน้าที่แผนกผู้ใช้ CRIMES โดยเฉพาะซึ่งอาจ
ทาการจ้าง Outsource จากคนในพื้นที่ ที่มีความชานาญการใช้คอมพิวเตอร์

- ๑๗ ๒. ยกเลิกระเบียบเดิมที่ต้องกรอกลงกระดาษโดยสิ้นเชิง และ
เพิ่มระเบียบบังคับใช้ระบบ Electronics ใน CRIMES เท่านั้นอย่างชัดเจน
อยากให้ ตร. ตัดสินใจว่าจะเอาอย่างไร ข้อมูลในสมุด หรือ ข้อมูลใน CRIMES
๓. ควรมีการจัดเตรียมความพร้อมด้านระบบอินเตอร์เน็ตให้มี
ประสิทธิภาพในการเชื่อมต่อให้ดีขึ้น
๔. ควรมีร ะบบฐานข้ อมู ลที่ ครบถ้ว นในระบบ และควร
เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานทั้งภายใน และภายนอก ตร. ได้
๕.

ควรมีแรงจูงใจให้เจ้ าหน้า ที่สาหรั บการใช้งานระบบ

CRIMES ควรให้ผลตอบแทนเป็นรูปธรรม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงิน หรือ
ตาแหน่ง
๖. มี Call center ให้คาปรึกษาในการใช้ระบบที่สามารถ
ติดต่อได้สะดวก ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ตารวจประสบปัญหาการใช้งาน
๗. ควรจัดให้มีการอบรม Training ที่มีประสิทธิภาพ อย่าง
ต่อเนื่อง
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑. ประชาชนมีความพึงพอใจ มีความสะดวกรวดเร็วในการ
ติดต่อ
๒. เจ้าหน้าที่มีความสะดวกในการทางาน มากขึ้น
๓. การน าข้ อมู ล ในตั ว ระบบไปใช้ ง าน เช่น ข้ อมู ล จากการ
สืบค้น และข้อมูลสถิติ ในการทางานของตารวจและหัวหน้าสถานี
๔. ค่าใช้จ่าย (Cost) ในการบริหารสถานีตารวจที่ลดลง
๕. จานวนการจับกุมผู้กระทาความผิดที่สูงขึ้น
ข้อเสนอแนะก่อนที่จะมีการนาระบบ CRIMES ไปใช้ ทาง
ตร. มีความจาเป็นต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
- ปรับแก้ระเบียบและกฎมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบ
CRIMES

- ๑๘ - ตร. ควรสร้างนโยบายและระเบียบการใช้ระบบ CRIMES
โดยต้องมีการสร้างแรงจูงใจในการใช้งานโดยอาจใช้ผลการทางานในระบบ ต่อ
การประเมินเลื่อนขั้นและตาแหน่ง เช่น การประเมินผลงานต่อไปต้องใช้ข้อมูล
ใน CRIMES ประกอบการประเมินผล และบทลงโทษสาหรับการไม่ใช้งาน
ต่อต้านการใช้งาน หรือการใช้งานที่ผิด และผู้กากับ ต้องมีส่วนร่วมในความ
รับผิดชอบต่อการใช้ระบบ
- ตร. ควรจัดให้มีการจ้าง (Outsource) พนักงานรับแจ้งความ
ป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตารวจ ไม่ต้องการทาหน้าที่นี้ และ
เจ้าหน้าที่ตารวจ ที่ทาหน้าที่นี้ส่วนใหญ่อายุมาก และไม่ต้องการเรียนรู้การใช้
เทคโนโลยี
- ควรจัดให้มีการ Support การใช้งานในรูปแบบของ Help
Desk ในแต่ละจังหวัด พร้อมกับจัดให้มี Call Center ให้ผู้ใช้สอบถามในกรณีที่
มีปัญหาในการใช้งาน
- ยกเลิกระเบียบเดิมที่ต้องกรอกลงกระดาษโดยสิ้นเชิง และ
เพิ่มระเบียบบังคับใช้ระบบ Electronics ในCRIMES เท่านั้นอย่างชัดเจน ไม่
ควรให้ผู้ใช้ต้องกรอกข้อมู ลเดียวกันทั้งในสมุดและระบบ ซึ่ งเป็นการทางานที่
ซ้าซ้อน เสียเวลา และไม่มีประสิทธิภาพ เป็นสาเหตุหลักของการต่อต้านการใช้
งาน
-

แก้ไ ขข้อมู ลในระบบ โดยเฉพาะข้อ มูลด้า นข้อหาและ

กฎหมายให้มีความครบถ้วนและครอบคลุม
- ควรจัดให้มี Servers ที่มากขึ้นเพราะจานวนการใช้ระบบจะ
มีมากยิ่งขึ้น ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน
- ควรปรับปรุงเครือข่ายให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
- ควรมีการลงทุนในระบบที่ใช้ในการสารองข้อมูล พร้อมกับ
Disaster Recovery Site ในกรณีเหตุฉุกเฉิน เจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงระบบ
และข้อมูลในระบบได้

- ๑๙ - ควรจัดเตรียมเพิ่มเครื่อง Thin Client สาหรับโรงพักที่มีคดี
มาก และควรจัดเตรียมเครื่องในกรณีที่เครื่อง Thin Client เสียหาย
- ควรจัดให้ระบบสามารถสืบค้นข้อมูลทั้งภายใน ตร. และ
ภายนอก ตร. เช่ น ทะเบี ย นราษฎร์ ทะเบี ย นรถยนต์ ทะเบี ย นปื น และ
ทะเบียนการค้า ให้เพียงพอต่อการใช้งานในหน้าที่ได้ โดย ตร. ต้องรีบทา MOU
กับหน่วยงานภายนอก
ควรจั ด ให้ มี ก ารฝึ ก อบรมทั้ ง ในสถานี ต ารวจ และ
e-Learning พร้อมกับพัฒนา ผู้ใช้ที่มีความพร้อมในแต่ละสถานี ให้สามารถเป็น
Super User ที่สามารถสอนและให้การสนับสนุน ผู้ใช้อื่นๆ ในสถานีตารวจได้
- ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของ ตร. (ผบ, รอง ผบ. , ผู้ช่วย ผบ.
และ ผู้บัญชาการ) ต้องเข้าใจในตัวระบบและประโยชน์ของระบบ
- ต้องจัดให้มีทีมประชาสัมพันธ์การใช้ระบบ ทั้งกับตารวจเอง
และประชาชนด้วย
พล.ต.ท.ประวุฒิฯ

ขอบคุณอาจารย์ ตามที่ท่านพูดมาได้มีการคิดเตรียมการไว้แล้ว
แต่ทุกอย่างอยู่ที่เงิน ทาโครงการสี่พันล้านบาทแต่ได้เงินสามร้อยล้านบาทจึง
เป็นข้อจากัด ในปี ๕๘ ได้มีการของบประมาณทา LAN และ WiFi ของโรงพัก
หากเสร็จเรียบร้อยทุกเครื่องสามารถใช้งานระบบสารสนเทศ ตร. ได้ทั้งระบบ
CRIMES และระบบ POLIS และในเฟสสองจะรับแจ้งความตามห้างต่างๆ

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๔

รับทราบ
เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ การใช้ รู ป แบบการท างานของสถานี ต้ น แบบ(สภ.บางแก้ ว ) เป็ น

พ.ต.อ.มนตรีฯ

แนวทางปฏิบัติให้กับหน่วยงานอื่น ๆ
ตามคาสั่ง ตร. ได้อนุมัติให้ใช้ ปฏิบัติตามแผนที่กาหนดโดยให้
เกิดขึ้นเดือนละ ๑ ภาค ในการใช้งานระบบ CRIMES หรือมากกว่านั้น โดยให้
สภ.บางแก้ว เป็นครูให้กับ ภ.๑ ทั้งหมด โดยแนวคิดของ พล.ต.ต.ปรีชาฯ ซึ่งเชื่อ
ว่าเป็นแบบอย่างที่ดีและได้ลองปฏิบัติแล้ว เพื่อให้ที่ประชุมและ CIO ของแต่ละ

- ๒๐ ภาครับทราบ เพื่อเตรียมดาเนินการ เหตุที่ต้องใช้ สภ.บางแก้ว เป็นครูแม่ไก่
ภ.จว.สมุทรปราการ มี สภ. รวมทั้งสิ้น ๑๕ สภ. ท่าน พ.ต.อ.ยงยุทธฯ เชิญ สภ.
ทั้งหมดมาดูงาน ปรากฏว่าในการใช้งานหรือดูงานไปรบกวนการปฏิบัติของ
พนักงานสอบสวนของ สภ.บางแก้ว ผมจึงมอบให้ พ.ต.อ.จารุวัตรฯ นาเครื่อง
Thin Client จานวน ๓ เครื่อง ไปติดตั้งเพิ่มที่ สภ.บางแก้ว ชั่วคราว แล้ว แยก
Server ไปใช้สาหรับการอบรมโดยเฉพาะ ซึ่งสามารถใช้ Server ตัวอบรม
ทดลองใช้ได้ โดยไม่กระทบกับระบบหลัก
พล.ต.ต.ปรีชาฯ

ขอขอบคุณ ภ.จว.สมุทรปราการ และ สภ.บางแก้ว โครงการ
จะสาเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับหัวหน้าสถานีเป็นหลัก ภ.๑ มีความพร้อมจึงนาเสนอ
สทส. เพื่อดาเนินโครงการ CRIMES โดยให้ สภ.บางแก้ว เป็นตัวอย่าง และอีก
๑๔ สภ. ดาเนินโครงการ CRIMES สาเหตุที่เลือก สภ.บางแก้ว เป็นต้นแบบ
เนื่ อ งจากการคมนาคมสะดวก จั ง หวัด อื่ น สามารถเดิ น ทางมาดู งานได้ ง่ า ย
เบื้องต้นให้จังหวัดอื่นๆ เสนอ สภ. ที่มีความพร้อมซึ่งแจ้งมาแล้วทุกจังหวัดและ
ไปดูงานที่ สภ.บางแก้ว ผู้มาดูงานประกอบด้วย รอง ผบก.ด้านงานสอบสวน
ของ ภ.จว., หัวหน้าโรงพัก, หัวหน้างานสอบสวน, พนักงานสอบสวนบางส่วน,
เจ้าหน้ าที่ ประจาวั นคดี ซึ่งระบบ CRIMES ได้ติ ด ตั้งเครื่อ งคอมพิว เตอร์
เรี ย บร้อ ยแล้ว ในทุ ก สภ. จึง ให้แ ต่ล ะ สภ.ออกคาสั่ งในการดูแ ลรั บผิด ชอบ
Hardware และ Software แยกกัน ซึ่งขณะนี้ บ.สงขลาฯ ได้เข้าไปเปลี่ยน
อุปกรณ์สารองไฟ (UPS) และปรับปรุงโปรแกรมเครื่องลูกข่ายคาดจะเสร็จสิ้น
ภายในเดือ นนี้ ทุ กโรงพั กได้ กาหนดให้ หัว หน้ างานสอบสวนมีห น้าที่ ในการ
ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ในการบันทึกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
โรงพักนาร่องของ ภ.จว. อื่นๆ ให้เตรียมความพร้อมของบุคลากร ๕ ส่วนตามที่
กล่าวไปแล้ว และมาฝึกงานให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนนี้ที่ สภ.บางแก้ว ส่วน
ของ ภ.จว. มีหน้าที่ออกคาสั่งให้หัวหน้ากลุ่มงานสอบสวนของ ภ.จว. เป็นผู้ที่มี
หน้าที่ให้คาปรึกษา แนะนาเกี่ยวกับระบบ CRIMES ให้กับเจ้าหน้าที่ รวมทั้งมี
หน้าที่ในการตรวจสอบความถูกต้องในการกรอกข้อมูลของพนักงานสอบสวน
แต่ละ สภ. รอง ผบก. ที่รับผิดชอบเรื่องงานสอบสวน ให้มีหน้าที่ในการควบคุม

- ๒๑ กากับดูแล และตรวจสอบการทางานการบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องเป็น
ปัจจุบัน การดูงานให้เสร็จสิ้นภายใน ๓๐ พ.ค.๕๗ เพราะเจ้าหน้าที่ สทส. ยัง
ประจาอยู่ หากมีปัญหาจะได้ขอคาแนะนาและแก้ไขได้ สภ.บางแก้ว ได้จัดห้อง
ประชุมติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ ๓ เครื่อง เพื่อรองรับผู้ที่มาดูงาน ไปดูจุดที่
ปฏิบัติจริง และทดลองกรอกข้อมูล หากมีข้อขัดข้องจะได้มีการซักถามกันใน
ห้ อ งประชุ ม เพื่ อ ไม่ ใ ห้ ป ระชาชนเกิ ด ปั ญ หารอเจ้ า หน้ า ที่ ส่ ว นของ ภ.จว.
สมุทรปราการ กาหนดให้ สภ.บางแก้ว จัดครูที่จะบรรยาย พร้อมเอกสาร โดย
เริ่มปฏิบัติแล้วและรายงานผลมาที่ภาค ทุกวันที่ ๑ และ ๑๖ ของเดือน ตั้งแต่
วัน นี้ เ ป็ น ต้ น ไป ภ.จว. อื่น ๆ ดู ง านเสร็ จ วั น ที่ ๓๐ พ.ค.๕๗ เริ่ ม ปฏิ บั ติ วั น ที่
๑ มิ . ย.๕๗ ให้ เ ริ่ ม รายงานวั น ที่ ๑๖ มิ . ย.๕๗ ส่ ว นของภาค ได้ ตั้ ง ชุ ด ฝ่ า ย
อ านวยการ ๗ รั บ ผิ ด ชอบเรื่ อ งงานสอบสวนเป็ น คณะกรรมการในการสุ่ ม
ตรวจสอบการปฏิบัติ มีปัญหาข้อขัดข้องหรือไม่ โดยออกเป็นคาสั่งและกาหนด
หั ว ข้ อ การตรวจให้ ชั ด เจน เช่ น การดู แ ลอุ ป กรณ์ Hardware, Software
เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจเรื่องการปฏิบัติการวางอุปกรณ์ต่างๆ เหมาะสมหรือไม่
ก็จะเหมือนโรงพักเพื่อประชาชน แจ้งไปแต่ละหน่วยว่าจะไปตรวจโดยให้เริ่ม
ตั้งแต่เดือน มิ.ย. เพื่อประเมินผลและรายงานปัญหาข้อขัดข้องให้ทาง สทส.
ทราบ และใช้ในการปรับปรุงการดาเนินงานของ ภ.๑ การควบคุมกากับดูแล
การแนะนา ภ.๑ ได้ตั้งกลุ่ม LINE ชื่อว่า CRIMES ภ.๑ ในกลุ่ม LINE ปัจจุบันมี
๒๐๐ ผู้ใช้ ประกอบด้วย ผม เป็นหลั ก และมี รอง ผบก.อก.,

ผกก.ฝ่า ย

อานวยการ ๗, รอง ผกก. และ สว. ที่รับผิดชอบเรื่อง CRIMES ใน ภ.จว. จะมี
รอง ผบก. ที่รับผิดชอบเรื่องงานสอบสวน หัวหน้างานสอบสวน ของทุกแห่ง
อาจจะไม่มีหัวหน้าโรงพัก เพราะว่าอยู่ในกลุ่มอยู่แล้ว ซึ่งสามารถสั่งการได้ โดย
อยากจะรู้ปัญหาของงานสอบสวนโดยตรง มีข้อเสนอแนะหนึ่งเรื่อง ตามวาระ
รายงานการประชุม ในข้อ ๔.๔ และ ๔.๕ ผู้ที่มีความสาคัญมาก คือ พนักงาน
สอบสวน ต้องเอาใจใส่ ตั้งใจจริงในการกรอกข้อมูล ต้องมีการฝึกอบรมกันอยู่
เรื่อยๆ อาจจะต้องมีมาตรฐานในการตรวจสอบ เช่น การเลื่อนตาแหน่งสูงขึ้น
ของพนักงานสอบสวน เป็นผู้ชานาญ หรือผู้ชานาญการพิเศษ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือ

- ๒๒ ผู้เชี่ยวชาญ การกรอกข้อมูลมีผลต่อการประเมินด้วย หากไม่กรอกข้อมูลเข้า
ระบบอาจจะมีผลต่อการประเมิน ซึ่งหากทาอย่างนี้ได้ก็จะเกิดผลดีสาหรับ
หัวหน้างานสอบสวนของ ภ.๑ เมื่อต้นเดือน เม.ย. ได้อบรมไปแล้วมี พล.ต.อ.
ชัชวาล สุขสมจิต เป็นประธาน มี พ.ต.อ.มนตรีฯ ไปพูดเรื่องนี้ให้หัวหน้างาน
สอบสวนเข้าใจ หากทาง สบส. รับไปปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับระบบ
CRIMES คิด ว่าทาได้ ตามที่ ผกก.สภ.บางแก้ว พูด ไว้ เมื่อลงข้อมูลระบบ
CRIMES ข้อมูลจะลงในระบบ POLIS เลยโดยไม่ต้องพิมพ์ซ้าในระบบ POLIS
อีก หาก ภ.๑ ทาเสร็จสมบูรณ์ทั้ง ๙ จังหวัด ๑๓๓ สภ. ในเรื่องการประเมินผล
การเรียกตรวจข้อมูล ถ้ามีความชัดเจน ถูกต้อง รวดเร็ว ก็จะเป็นแบบอย่างของ
ภ. อื่น ซึ่ง ผม และ รอง ผบก. ทุก ภ.จว. และ ทุก สภ. มีความตั้งใจที่จะทา
หากมีปัญหาข้อขัดข้องก็เป็นสิ่งที่ต้องแก้ไขต่อไป หาก สทส. สนับสนุนได้ก็
ขอรับการสนับสนุน
ประธานฯ

ขอบคุณมาก ที่มีความเข้าใจและตั้งใจจริงและยอมรับที่จะมี
การเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น เพราะระบบ CRIMES จะมา
ช่วยเราในการสอบสวน การป้องกันปราบปรามเป็นเครื่องทุนแรง ขอว่าอย่ายึด
ติ ด อยู่ กั บ ระบบเก่ า หาก ภ.๑ ท าเป็ น ตั ว อย่ า งที่ ดี ไ ด้ ภ. อื่ น ๆ สามารถ
ประสานงานมาดูตัวอย่างที่ สภ.บางแก้ว ถ้าระดับ บก. ประสานงานกับ
พ.ต.อ.ยงยุทธฯ ถ้าระดับ ภ. ประสานงานกับ พล.ต.ต.ปรีชาฯ เชื่อว่าโครงการนี้
จะประสบความสาเร็จ เบื้องต้นคงต้องทาคู่กันไปก่อนในเรื่องการแจ้งความที่
ต้องกรอกลงระบบกับการเขียนประจาวัน อาจเป็นภาระนิดหนึ่ง ซึ่งการเขียน
ประจาวันยอมรับว่าเขียนแล้วอ่านไม่รู้เรื่อง ซึ่งหากกรอกเข้าระบบแล้วอ่านรู้
เรื่อง ซึ่งทาง ตร. จะรีบดาเนิ นการในขั้นตอนต่อไปตามนโยบายของท่าน
ผบ.ตร. ในวาระ ๔.๑ ขอให้ทุก ภ. รับ Road Map นี้ไปดาเนินการตาม Action
Plan ที่ทาง สทส. วางไว้และฝาก CEO ของทุก ภ. ตามที่ได้พูดคุยกับ พล.ต.อ.
ชัชวาลฯ และ พล.ต.อ.เอกฯ ท่านยืนยันจะต้องดาเนินการ และจะพูดย้าในการ
ประชุมฝ่ายบริหารต่อไป ซึ่ง CEO ต้องช่วยกระตุ้นในการลงข้อมูลและการ
ตรวจสอบ แต่รายละเอียดวิธีการต่างๆ เป็นเรื่องของฝ่ายสอบสวน ฝากท่านนา

- ๒๓ เรียน รอง ผบช. ที่รับผิด ชอบงานสอบสวนทราบด้ วย ว่านโยบายของ ตร.
จะต้องทา
พ.ต.อ.มนตรีฯ

วาระถัดๆ ไปคงเป็นการตรวจสอบหรือแก้ไข เนื่องจากเชื่อว่า
ในอนาคตทาง สทส. โดย ศทก. เป็นเพียงผู้ซ่อมหรือสร้างรถ การติดตามผลถ้า
ใช้ตามรูปแบบที่ท่านรอง ปรีชาฯ ได้กาหนดไว้นั้นเชื่อว่าไปได้

มติที่ประชุม

ท่านประธานในที่ประชุมให้ยึดแนวทางดาเนินการของ ภ.๑
๔.๒ การแก้ไขปรับปรุงระเบียบที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการทางานด้วย
ระบบ CRIMES

พ.ต.อ.อัษฎางค์ฯ

ระเบียบที่พบและเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
มี ๒ ส่วน คือ
๑. หนังสือสั่งการของ ตร. ที่เกี่ยวกับเรื่องของการใช้งานระบบ
CRIMES
๒. ระเบียบการตารวจเกี่ยวกับคดีที่มีผลกระทบหรือมีปัญหา
ไม่สอดคล้องกับการใช้งานระบบ CRIMES ส่วนของหนังสือสั่งการ ตร. ซึ่ง ตร.
ได้มีห นังสือสั่งการที่ ๐๐๓๓.๔๕/๕๐๗๗ ลง ๓๐ ธ.ค.๕๓ เป็นเรื่องของการ
บันทึกข้อมูลคดีอาญาและจราจรลงไปในระบบสารสนเทศของ ตร. โครงการ
POLIS

สาระสาคัญของหนังสือคือการบันทึกข้อมูลคดีอุกฉกรรจ์ ในระบบ

คดีอาญาให้เสร็จสิ้นภายใน ๐๙.๐๐ น. ของวันรุ่งขึ้น บันทึกข้อมูลคดีอาญาและ
จราจรให้เสร็จสิ้นภายใน ๔๘ ชั่วโมง บันทึกข้อมูลหมายจับและการถอนข้อมูล
หมายจับให้เสร็จสิ้นภายใน ๒๔ ชั่วโมง ประเด็นปัญหาของหนังสือสั่ งการคือ
กาหนดให้บันทึกข้อมูลลงในระบบ POLIS เท่านั้น แต่ปัจจุบันได้มีการใช้งาน
ระบบ CRIMES ซึ่งในระบบ CRIMES ยังไม่มีระเบียบหรือหนังสื่อสั่งการใด
รองรับ ปัญหาต่อไปก็คือ นาระบบ CRIMES เข้ามาใช้แล้วจะต้องมีหนังสือสั่ง
การของ ตร. รองรับ จึงเห็นควรปรับปรุงแก้ไขหนัง สือสั่งการนี้ ให้รองรับ
เกี่ยวกับการใช้งานระบบ CRIMES ด้วย
พล.ต.ท.ประวุฒิฯ

หนังสือสั่งการ ตร. ที่เป็นปัญหามีกี่เรื่อง

- ๒๔ พ.ต.อ.อัษฎางค์ฯ
พล.ต.ท.ประวุฒิฯ

มีเรื่องเดียว
อะไรที่เป็นคาสั่ง ตร.เนื่องจากเมื่อก่อนยังไม่มีระบบ CRIMES
ที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบให้หมด แล้วนาเสนอท่าน CIO เพื่อเสนอท่าน ผบ.ตร.
หรือ รอง บร. ที่เกี่ยวข้อง ลงนามทีเดียว การแก้ระเบียบประจาวันในหลักการ
ดาเนิน การแล้ว รองให้ระบบ CRIMES ทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะ

ประธานฯ

ประกาศเป็นบทเฉพาะกาลยกเลิกการเขียนประจาวันในเป็นแต่ละพื้นที่
ข้อสั่งการ ตร. รวบรวมแก้ไขทีเดียว ส่วนของระเบียบ ตร.
ท่าน ผบ.ตร. ให้ทาง กมค. เป็นเจ้าของเรื่องศึกษาในการดาเนินการเสนอเรื่อง

มติที่ประชุม

พิจารณาแก้ไข ขณะนี้ให้ยึดถือระเบียบเดิมไปก่อน
ท่ า นประธานสั่ ง การให้ กมค. เป็ น เจ้ า ของเรื่ อ งในการ
ดาเนินการแก้ไขระเบียบหรือยกร่างคาสั่งที่ขัดแย้ง และให้ทาง ศทก. จัดทีม
เพื่อไปสาธิตการใช้งานระบบ CRIMES หรือให้คาแนะนาการใช้งานระบบ
๔.๓ การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบCRIMES กับ ระบบสารสนเทศของ
สตม.

พ.ต.อ.มนตรีฯ

ซึ่ง ผบช.สทส. และ ท่านประธานฯ ได้ประสานงานไว้ส่วนหนึ่ง
แล้ว แต่มีข้อจากัดบางอย่างที่ต้องรีบดาเนินการซึ่งผมได้เชิญทางผู้แทนของ บ.
สงขลาฯ มาชี้ แ จงด้ ว ย ส่ ว นหนึ่ ง มอบหมายให้ พ.ต.อ.อั ษ ฎางค์ ฯ เป็ น
ผู้รับผิดชอบ

พ.ต.อ.อัษฎางค์ฯ

การเชื่อมโยงข้อมูลในระบบ CRIMES ตาม TOR ที่กาหนดให้
เชื่อมโยงหลายหน่วยงาน ส่วนที่เชื่อมกับทาง สตม. ประกอบด้วย ข้อมูลการ
ขนส่งทางบก, ข้อมูลเกี่ยวกับกรมการปกครองทะเบียนราษฎร์, ทะเบียนปืน ,
ข้อมูลเกี่ยวกับใบพกพา, ข้อมูลหมายจับ โดยทาง สตม. ได้ทาการเชื่อมโยงจาก
ทาง ตร. ไป ซึ่งทาง ตร. ต้องการข้อมูลของ สตม. ที่มีความสาคัญที่จะเป็น
ประโยชน์ ต่ อ ต ารวจในเรื่ อ งของการสื บ สวนสอบสวน ซึ่ ง ข้ อ มู ล ที่ ท าง ตร .
ต้องการจาก สตม. ประกอบด้วย ข้อมูล เกี่ยวกับการเดินทางเข้า -ออกใน
ราชอาณาจักร, ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีบุคคลต้องห้ามและบุคคลเฝ้าระวัง , การขอ

- ๒๕ อยู่ต่อ และการแจ้งที่พัก ข้อมูลเหล่านี้มีความสาคัญและจาเป็นเกี่ยวกับเรื่อง
ของต ารวจที่ โ รงพั ก ที่ จ ะสามารถน ามาใช้ ใ นการสื บ สวนสอบสวน ป้ อ งกั น
ปราบปรามอาชญากรรม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อตารวจทั่วประเทศเป็ นอย่างมาก
และขอให้ CIO อนุมัติให้ สตม. เชื่อมโยงข้อมูลมายัง ตร.
บ.สงขลาฯ

ในส่วนของโครงการ CRIMES จะมีการเชื่อมโยงกับระบบอื่นๆ
ซึ่งไม่ได้ระบุว่าเป็นระบบไหน ซึ่งทาง บ.สงขลาฯ มีความยินดีที่จะดาเนินการ
ให้กับทาง ตร. โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ได้มีการกาหนดระบบขึ้นมาให้มีการ
เชื่อมโยงกับหน่วยงานกระทรวงยุติธรรม, สานักงานประกันสังคม, กระทรวง
พาณิชย์, สานักงานประกันสุขภาพ, สตม., กรมการกงสุล , บชน. ซึ่งเป็น
รายการที่ทาง บ.สงขลาฯ จะต้องดาเนินการเชื่อมต่อให้มีการกาหนดช่วงเวลา
ในกรอบของระยะเวลารับประกันโครงการ เหลือเวลาอีกประมาณหนึ่งปีครึ่ง
โดยทาง บ.สงขลาฯ มีทีมที่พร้อมสนับสนุนทาง ตร. แต่การจะพัฒนาต่างๆ ได้
ขึ้นอยู่กับ MOU ที่มีระหว่าง ตร. กับหน่วยงานต่างๆ ต้องเสร็จ ประเด็นที่สอง
ที่ทาง บ.สงขลาฯ เจอตั้งแต่พัฒนาโครงการ คือ ทาง ตร. กับหน่วยงานต่างๆ มี
MOU ร่วมกันแต่หน่วยงานเหล่านั้นไม่ได้มีการตั้งทีม ในการเชื่อมโยงเป็นการ
ถาวรทาให้การทางานร่วมกันเป็นเรื่องระดับรองลงมาทาให้ใช้เวลานานในการ
เชื่อมโยงบางเรื่อง

ประธานฯ

ได้มีการพูดคุยกับ ผบช.สตม. แล้วซึ่งท่านก็เห็นด้วยและกาลัง
เข้าสู่ AEC ข้อมูลคนเข้าเมืองมีความสาคัญมาก ในส่วนนี้ให้ทาง สทส. จัดทีม
เล็กไปคุยกับทีมของ สตม. และให้รีบดาเนินการทา MOU ให้ชัดเจน เพื่อจะได้
ให้ทาง บ.สงขลาฯ เข้าไปดาเนินการ

พล.ต.ท.ประวุฒิฯ

ได้ มี ก ารเชื่ อมโยงกั บ ทาง สตม.

บางแล้ ว กับ โปรแกรม

ตรวจสอบใบหน้าบุคคล ซึ่งสามารถตรวจสอบใบหน้าบุคคลโดยเพียงแค่ถ่ายรูป
แล้วส่งเข้ามา สามารถตอบได้ว่าบุคคลนี้เข้าเมืองมาเมื่อไหร่ หากอยู่เกินท้องที่
จะต้องจับ ซึ่งข้อมูลของ สตม. อยู่กับ สตม. แค่ ๔๕ วินาที แต่จะอยู่กับตารวจ
ท้องที่อย่างน้อย ๓๐ วัน ซึ่งตารวจท้องที่จะต้องได้ใช้โดยเฉพาะ ปส.

- ๒๖ ประธานฯ
พล.ต.ท.ประวุฒิฯ

ประสานหัวหน้าหน่วยให้แล้ว ให้ทาง สทส. จัดทีมเล็กเข้าไป
หากฝ่าย บ.สงขลา ต้องการความชัดเจนในเรื่อง MOU จะต้องทาด้วย
ของ สตม. ไม่ต้องใช้ MOU เพราะเป็นหน่วยลูก เพียงใช้คาสั่ง
โดย CIO เสนอ ผบ.ตร. ผบ.ตร. สั่งการให้เชื่อมโยงข้อมูล

ประธานฯ

เอาชุดเล็กเข้าไปศึกษาก่อนหากได้ให้ดาเนินการเลย

พล.ต.ท.ประวุฒิฯ
ประธานฯ

MOU ทีท่ าจะทากับหน่วยนอกไม่ใช่ภายใน ตร.
หน่วยที่คุยแล้วของ ทว. เรื่องการตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมือ
ประวัติอาชญากร

พล.ต.ท.ประวุฒิฯ

หาก ทว. ให้เชื่อมโยงข้อมูลจะขอเรื่องอาวุธปืนด้วย ประมาณ
สิบล้านกระบอก เพื่อจะได้ตรวจสอบได้ว่าใครเป็นเจ้าของ

พ.ต.อ.มนตรีฯ

สิ่งที่พยายามทาในหัวข้อที่ ๑ กรมการขนส่งทางบก หัวข้อที่ ๒
ขีดเดสที่ ๑ ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ทาให้เรียบร้อยแล้ว ยกเว้นอาวุธปืน ที่ท่าน
ผบช.สทส. กล่าวถึง ยังไม่พร้อมที่จะปฏิบัติ แต่เขียนไว้ชัดเจนใน TOR ซึ่ง
บ.สงขลาฯ พร้อมดาเนินการ กระทรวงแรงงานดาเนินการแล้ว แต่ ติดเรื่อง
MOU นาเรียน ผบช.สทส. ซึ่งท่านพยายามเร่งรัด MOU ของกระทรวงแรงงาน
อยู่ กระทรวงยุติธรรม DSI ทาง ทว. รับภาระการบันทึกหมายจับจาก DSI
ด้วยมือ หากเชื่อมโยงไปได้เลยจะเป็นประโยชน์มากกว่า ส่วนเรื่องของหมายจับ
ศาลขอยกไว้ก่อน ส่วนของราชทัณฑ์ ท่าน ผบช.สทส. ได้คุยไว้ส่วนหนึ่งแล้ว รอ
เพียงให้ทางราชทัณฑ์ ทาให้เรียบร้อยก่อน ประกันสังคมทาให้เรียบร้อยแล้ว
กระทรวงพาณิ ช ย์ พ.ต.อ.อั ษ ฏางค์ ด าเนิ น การอยู่ ห ากเรี ย บร้ อ ยแล้ ว จะได้
นาเสนอต่อไป โดยประสานอยู่กับ บ.สงขลา เรื่องประกันสุขภาพ ดาเนินการ
เรียบร้อยแล้ว กรมการกงสุลติดต่อแล้ว ส่วน C3I ยังไม่ได้เข้าไปศึกษาว่ามี
ข้อมูลใดที่จะเป็นประโยชน์หรือไม่ มติที่ประชุมสรุปว่าอนุมัติให้มีการเชื่อมโยง
กับทาง สตม. ในส่วนของข้อมูลที่กล่าวไว้ข้างต้น

ประธานฯ

ร่วมทั้ง ทว. ด้วย และให้ประมวลเรื่องนาเรียนให้ ผบ.ตร.
สั่งการ

- ๒๗ พ.ต.อ.มนตรีฯ

ให้ ทว. กรุณาช่วยตั้งทีมในการดาเนินการเรื่องนี้ ตามข้อสั่ง
การของท่านประธานฯ ส่วนทาง สทส. จะตั้งทีมเข้าไปช่วยกันดาเนินการ หาก
ทาง ทว. พร้อมเมื่อไหร่ ขอให้แจ้งมา เพื่อจักได้เข้าไปดาเนินการเชื่อมโยงหรือ
การตรวจสอบข้อมูลจะช่วยเหลือกันได้อย่างไรบ้าง

พ.ต.อ.มนตรีฯ

จะต้ อ งมี ก ารบั น ทึ ก ข้ อ มู ล และตรวจสอบข้ อ มู ล ให้ ถู ก ต้ อ ง
อย่างต่อเนื่อง หากขาดความต่อเนื่องจะทาให้ระบบมีแต่ขยะทางานไม่ได้ ณ
เวลานี้ตัวพนักงานสอบสวนเป็นหัวใจหลักสาคัญมาก รองลงไปจากหัวหน้างาน
สอบสวน รองลงไปจากหัวหน้าสถานีหรือเจ้าหน้าที่เสมียนประจาวัน ในการ
ดาเนินการที่ผ่านมาสองปีทาง สทส. พยายามปรับปรุงแก้ไขเรื่องระเบียบที่
เกี่ยวข้องโดยขอความกรุณากับทาง กมค. มาโดยตลอด ซึ่งทาง กมค. มีความ
สนใจและประชุมหารือกันมาโดยตลอด แต่ด้วยเป็นระบบ ผู้ที่เกี่ยวข้องอาจจะ
ยังไม่เห็นภาพ แต่ขณะนี้ทาง สภ.บางแก้ว ได้พิสูจน์ให้เห็นความชัดเจนในการ
พัฒนาระบบ และการแก้ไขระเบียบให้สอดคล้องกับการทางาน

มติที่ประชุม

เห็นชอบ
๔.๔ แนวทางการกาหนดเครื่องมือชี้วัดผลการปฏิบัติงานหรือประเมินผล
การดาเนินงานของหน่วย

พ.ต.ต หญิง อารมณ์ฯ

มี ๒ ประเด็น ประเด็นแรก คือนาระบบ CRIMES เข้าไปเป็น
ตั ว ชี้ วั ด ในปี ๕๗ เมื่ อ มี ก ารใช้ ง านไประยะหนึ่ ง แล้ ว ประเด็ น ที่ ส องการน า
เอกสารที่ ไ ด้ จ ากตั ว ระบบสารสนเทศมาเป็ น ตั ว เอกสารแนบท้ า ยใบเบิ ก
ค่าตอบแทนการสอบสวนของพนักงานสอบสวน
ประเด็นแรก การนาตัวชี้วัดปี ๕๖ จะมี ๒ มิติ มิติแรกมี ๑๖
ตัว มี ๔ ตัวที่ใช้ข้อมูลจากระบบ POLIS มาตอบ มิติที่ ๒ ในเรื่องของการวัด
ประสิทธิภาพมี ๕ ตัวชี้วัด ที่ใช้ข้อมูลจาก POLIS มาตอบ ซึ่งหากนาข้อมูลจาก
ระบบ CRIMES อาจจะตอบตัวชี้วัดได้มากกว่านี้ตัวเลขที่นามาจะเป็นตัวเลขที่
เป็นสถิติเท่านั้ น ถ้าเป็นระบบ CRIMES ในเรื่องของระบบปฏิบัติการจะมี
ตัวชี้วัดอื่นๆ นามาใช้งานได้ รายละเอียดของตัวชี้วัด แต่ละมิติจะเห็นว่า ตัวแรก

- ๒๘ จะเกี่ยวกับ ชีวิต ร่างกาย เพศ ซึ่งจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับ ๕ ประเภท จะตอบ ๒
ตัว คือ ตัวเกี่ยวกับ ทรัพย์ นอกนั้นจะเป็นจานวนคดีเปรียบเทียบการรับแจ้งกับ
จับกุม ส่วนรายละเอียดที่นามาตอบ คือ ตัวจับกุมยาเสพติดมีรายละเอียดของ
ยาต่างๆ ซึ่งทาง ปส. ใช้ข้อมูลจากระบบ POLIS เป็นตัวตอบคาถามของตัวชี้วัด
มิติภายนอก ๕ ตัวที่ ที่นาข้อมูลจากระบบ POLIS มาตอบ เกี่ยวกับเรื่องการค้า
มนุษย์ บางตัวเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังไม่ทราบว่าในระบบ POLIS มีข้อมูลที่ใช้
ตอบได้ ตัวชี้วัดบางตัวยังรวบรวมเอกสารจากหน่วยปฏิบัติมาตอบ ซึ่งในระบบ
POLIS รองรับแล้ว ฝาก สยศ. ชี้แจงหน่วยปฏิบัติหากนาข้อมูลในระบบ
CRIMES มาตอบอาจจะสามารถตอบข้อมูลทางสังคมได้มากขึ้น โดยให้ระบุว่า
ให้นาข้อมูลจากระบบสารสนเทศ ตร. มาตอบ ซึ่งจะเป็นระบบใดก็ได้ ในปี ๕๗
พ.ต.อ.มนตรีฯ

มิติที่หนึ่งจะมี ๓ ตัว โดย สยศ. ต้องไปตกลงกับ กพร.
พัฒ นาระบบ CRIMES ขึ้ นมา ตราบใดที่ข้ อ มูล ในระบบ
CRIMES เท่ากับระบบ POLIS ก็จะหยุดการใช้งานระบบ POLIS และใช้ระบบ
CRIMES จึงอยากให้ สยศ. เร่งรัดให้มีการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศของ
ตร. ไม่ว่าระบบใด เพื่อให้มีข้อมูลในระบบแล้วดึงข้อมูลนั้นมา พิจารณาในเรื่อง
ของตัวชี้วัด ซึ่งจะเป็นข้อมูลไปสู่การประเมินผลหัวหน้าสถานีตารวจ พนักงาน
สอบสวนในอนาคต

พล.ต.ท.ประวุฒิฯ

ฝาก สยศ. เรื่องของข้อมูลคดีที่จะเพิ่มมากขึ้น

พ.ต.อ.หญิง วนิดาฯ

ขอรับข้อมูลไปแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบเบื้องต้นว่าระบบนี้มี
ความส าคั ญ ส่ ว นการด าเนิ น การอาจจะต้ อ งเชิ ญ ทาง ศทก. มาคุ ย ใน
รายละเอียดในเรื่องเนื้อหา ทาความเข้าใจร่วมกันว่าจะต้องใช้ตัวชี้วัดอะไรบ้าง

ประธานฯ

ให้ทาง สยศ. รับไปและให้ชุดเล็กของทาง ศทก. ไปให้ข้อมูล

พ.ต.อ.มนตรีฯ
ทาง ศทก.

ประเด็นที่ทาง สยศ. ต้องการให้ตัวชี้วัดใดเพิ่มขึ้น ต้องการให้
พัฒนาเครื่องมือ กรอกข้อมูล ให้ ศทก.มีความยินดีเพื่อให้เกิด

ประโยชน์แทนการส่งรายงานเป็นกระดาษ เช่น ปส. จะต้องรายงานในตัวชี้วัดที่
๑.๑.๙ แทนที่ส่งเป็นกระดาษก็บันทึก ลงระบบ POLIS ข้อมูลมาที่ สยศ.
ตรวจสอบได้ทันที

- ๒๙ พ.ต.ต หญิง อารมณ์ฯ

การเบิ ก ค่ า ตอบแทนของพนั ก งานสอบสวนจะมี ร ะเบี ย บที่
เกี่ยวข้องอยู่ ๒ เรื่อง คือ ระเบียบกระทรวงการคลังกับระเบียบของกรมตารวจ
ไม่เกี่ยวกับคดี ในส่วนของระเบียบกระทรวงการคลังกาหนดไว้แล้วว่าต้องเป็น
พนักงานสอบสวน ซึ่งพนักงานสอบสวนมีหน้าที่ในการยื่นแบบขอรับเงินภายใน
๖๐ วัน หลังจากที่อัยการรับเรื่องซึ่งแบบจะเป็นแบบของ ตร. ให้ผู้รับรองสิทธิ์
ทราบมี เ จ้ า หน้ า ที่ ร วบรวมเสนอเดื อ นละ ๑ ครั้ ง เป็ น ตามแบบของ
กระทรวงการคลังเสนอให้หัวหน้าสถานีอนุมัติจ่ายเงิน รายละเอียดของคดี
แบบที่เกี่ยวข้องในการเบิกจ่ายเงินจะมี ๒ แบบ คือ แบบที่เป็นหลักฐานการ
จ่ายเงินที่เป็นรายละเอียดคดีกับแบบที่เป็นใบปะหน้างบหรือแบบสรุป ในการ
เบิกจ่ายเงินของ ตร. ไม่ได้มีเอกสารรายละเอียดที่พิมพ์ออกมาจากระบบ
POLIS ตามสั่งการ ตร. ก็สามารถเบิกเงินค่าตอบแทนได้ จึงขอมติที่ประชุมว่า
ให้หน่วยแนบเอกสารที่พิมพ์ออกมาจากระบบด้วย

ประธานฯ

ให้นาเสนอยกร่างไปยัง ตร.

มติที่ประชุม

มอบเลขายกร่างไปให้ ตร. สั่งให้หน่วยใดดาเนินการ
๔.๕ การบรรจุระบบ CRIMES ไว้ในการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิ ช าชี พ สื บ สวนสอบสวนคดี อ าญาและการประเมิ น เพื่ อ พิ จ ารณาเลื่ อ น
ตาแหน่งพนักงานสอบสวน

พ.ต.ท.หญิง ปัทมาภรณ์ฯ

ต้องการให้มีพนักงานสอบสวนรุ่นใหม่ที่เข้าใจระบบเทคโนโลยี

และสามารถใช้งานได้คล่องตัวมากขึ้นจึงประสานกับ เจ้าหน้าที่ สบส. เพื่อหา
วิธีการ
พ.ต.ท.หญิง กุลวดีฯ

ประเด็นการฝึกอบรมหลักสูตร จากการประสานจาก ศทก.
ต้องการบรรจุระบบสารสนเทศสถานีตารวจหรือ CRIMES ลงไปในหลักสูตร
ของนักเรียนนายร้อย ซึ่งหลักสูตรก็คือ หลัก ประกาศนียบัตรวิชาชีพสืบสวน
สอบสวนคดีอาญา (ปสส) ในส่วนนี้ได้นาเรียน ผบก. และผู้บังคับบัญชา แล้ว
กลุ่มงานวิช าการสอบสวนคดีอาญา จะมีวิช าเทคโนโลยีการสื่อ สารอยู่ซึ่ง มี
จานวน ๙ ชั่วโมง จากการประสานกับฝ่ายอบรมสามารถรองรับได้ประมาณ ๓

- ๓๐ ชั่ว โมง แต่ข อรายละเอียดของผู้สอนเพื่อนาเรียนผู้บังคับบัญชา เพื่อให้ฝ่าย
พ.ต.อ.มนตรีฯ

ฝึกอบรมเรียนเชิญให้ไปสอน
ในระยะต้น ศทก. สนับสนุนผู้สอนได้ แต่ระยะยาวต้องการให้
เป็นบุคคลภายนอกหรืออาจารย์ของ สบส. เอง โดย ศทก. สอนให้เป็นครูแม่ไก่
สิ่งที่น่าห่วงคือเครื่องมือในการสอน เช่น Server ที่ใช้สาหรับการสอนโดย
เตรียมให้กับ สภ.บางแก้ว ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดี ซึ่งเจ้าหน้าที่ สภ.บางแก้ว สอนได้
และใช้ Server ในการอบรมหากไม่เพียงก็ต้องขอขยายต่อ ซึ่งทาง สบส.
สามารถสอน Online มาได้เลย

ประธานฯ
พล.ต.ท.ประวุฒิฯ

เสนอ ตร. อนุมัติหลักการ
๓ ชั่วโมง ไม่เพียงพออย่างน้อย ๑๐ ชั่วโมง ให้ทาง สบส. จัด
หลักสูตร เนื่องจากผู้ฝึกอบรมต้องนาไปปฏิบัติงาน ดังนั้นเรียนทฤษฎีแล้วก็ต้อง
ฝึกปฏิบัติ

ประธานฯ

ให้ สบส. เป็นเจ้าของเรื่องในการฝึกอบรมต่อไป โดยจะขอ

อนุมัติหลักการจาก ตร.
รศ.พ.ต.ต.ดร.ดนุวศินฯ
ทาง บ.สงขลาฯ ได้ทา Elearning Content ไว้แล้ว เวลา
ประมาณ ๗-๘ ชั่ ว โมง ถ้ า เป็ น ไปได้ อ าจมี แ บบฝึ ก หั ด แบบทดสอบลองท า
Online อาจจะประสานกับหลักสูตรของทาง สบส. ได้
พ.ต.อ.มนตรีฯ

ให้ สบส. เป็นเจ้าภาพการฝึกอบรมเรื่องหลักสูตรตามนโยบาย
ของท่านประธาน

พ.ต.ท.หญิง กุลวดีฯ

ตามหลักสูตรของ ปสส. นักเรียนนายร้อยต้องมีการออกไป
ฝึกงาน ๒๐ สัปดาห์ ตามสถานีตารวจ จึงมองว่าการเน้นย้าในการฝึกปฏิบัติ
น่าจะไปอยู่ที่สถานี ส่วนภาคทฤษฎีก็ฝึกที่ สบส.

พ.ต.อ.มนตรีฯ

ให้ สบส. ไปปรึกษากับผู้บังคับบัญชาก่อน ในคราวหน้าคงต้อง
มารายงานในที่ประชุมอีกครั้ง โดย ศทก. ชุดเล็กไปสาธิตให้ดูก่อนให้เกิดความ
เข้าใจ

ประธานฯ

สรุปเรื่องการประชุมฯ

- ๓๑ ๑. ระบบ CRIMES ให้ สภ.บางแก้ว เป็นตัวอย่าง หากที่ไ หน
สนใจไปดูเป็นตัวอย่าง ระดับ สถานีประสานงานที่ สภ.บางแก้ว ระดับจังหวัด
ประสานงานที่ พ.ต.อ.ยงยุทธฯ และระดับภาค ประสานงานที่ พล.ต.ต.ปรีชาฯ
ขอให้ทุกภาครับไปดาเนินการ ซึ่งจะนาเสนอ ตร. ให้เป็นไปตาม Action Plan
ที่วางไว้
๒. การปรับปรุงระเบียบที่เกี่ยวข้องต่างๆ มอบ กมค. รับ
ดาเนินการตามคาสั่งของท่าน ผบ.ตร. โดยให้ ศทก. จัดทีมไปให้ข้อมูลว่าจะต้อง
ปรับแก้ไขระเบียบตรงไหนบ้างเพื่อจะได้ดาเนินการให้โครงการสาเร็จได้
๓. เรื่องเชื่อมโยงกับระบบของ สตม. ผมประสานงานกับ ผบช.
สตม. แล้วไม่ขัดข้อง ให้ทาง ศทก. จัดทีมเล็กไปประสานงานของ สตม. เพื่อ
ดาเนินการในการเชื่อมต่อกันเช่นเดียวกับทาง ทว. ให้ ทว. รับเป็นเจ้าภาพจัด
ทีมเล็กเพื่อประสานงานกับ ศทก. เพื่อจะได้นาข้อมูลมาเชื่อมโยงกัน
๔. กรณีกาหนดตัวชี้วัดให้ สยศ. รับเรื่องนี้ไปในการบันทึก
ข้อมูลในระบบ CRIMES เนื่องจากข้อมูลสามารถไปปรากฏในระบบ POLIS ได้
เช่นเดียวกันกับของ ปส. ซึ่งน่าจะได้ประโยชน์มากว่า ให้ สยศ. จัดทีมเล็ก
ประสานงานกับ ศทก. ต่อไป
๕. กรณีอบรมหลักสูตรของ สบส. รับเป็นแม่งานเรื่องนี้ไป
เตรียมการรองรับ ทาง สทส. จะประมวลเรื่องนี้ไปทาง ตร. เพื่อให้ สบส. รับ
เป็นเจ้าภาพในเรื่องของการฝึกอบรมเพื่อให้พนักงานสอบสวนรู้เรื่องระบบ
CRIMES ส่วนการจะวางหลักสูตรภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติอย่างไรให้ไปกาหนด
แนวทางอีกครั้ง ให้ ศทก. จัดชุดเล็กไปให้ข้อมูลและประสานงานกัน
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๕

เห็นชอบ
เรื่องอื่นๆ
ไม่มี

