ขอมูล ณ วันที่ 13 ก.ค.60

INPUT

OUTPUT

PROCESS

ขอมูลทองถิ่น
(สืบสวนปราบปราม)

-

สถิติ/รายงาน เชน
คดีอาญา 4 กลุม
การบันทึกคดี
การบันทึกเอกสารหาย
การบันทึกขอมูลทองถิ่น

การบริหารสืบคนขอมูล เชน
- ขอมูลจากหนวยงานภายนอก
- ขอมูลจากหนวยงานภายใน
- ขอมูลในระบบ

ขอมูลคดีอาญา
(พงส.)

การตรวจสอบสถานะทางคดี

ขอมูลคดีจราจร
(พงส.)

ขอมูลหมายจับ
(พงส.-เสมียน คดี)

ขอมูลทองถิ่น
(สืบสวนปราบปราม)

ขอมูลใบหนาผูตอง
สงสัยและผูพนโทษ
(Face
Recognition)

ระบบ
CRIMES
เปดใชงาน
1 ต.ค.59

แบบฟอรมตาง ๆ เชน
- แบบฟอรมเอกสารหาย, ปจว.คดี
- แบบคํารองขอเบิกเงินคาสํานวน
- แบบคํารองขอประกันตัว
การแจงเตือน เชน
- สถานะบุคคลที่มาติดตอ
- สถานะของทรัพย
- กําหนดระยะแตละขั้นตอน

-

เอกสารและขอมูลที่จําเปน
ตอการทําสํานวน เชน
บันทึก ปจว.คดีอาญา
คําใหการผูกลาวหา
บัญชีของกลาง
บัญชีทรัพยที่ถูกประทุษราย ฯลฯ

การตรวจสอบใบหนา

ระดับ ตร. ,บช.,ภ.จว.
- นําขอมูลมาวิเคราะหการเกิดคดีเพื่อใชในการวางแผนการบริหารงาน
หัวหนา สภ./สน.
- ตรวจสอบประเภทคดีที่เกิดขึ้นในพื้นที่
- นําขอมูลมาวิเคราะห เพื่อวางแผนการสอบสวนและปองกันปราบปราม
การตั้งจุดตรวจ จุดสกัด
พงส.
- ตรวจสอบจํานวนและประเภทที่อยูในความรับผิดชอบ
พงส.เจาของคดี
- นําขอมูลมาใชในการทําสํานวนการสอบสวนได
ผูบังคับบัญชาทุกระดับ และ เจาหนาที่ฝายสืบสวน ปองกันปราบปราม
- นําขอมูลไปใชในการปฏิบัติงานดานการสืบสวน และปองกันปราบปรามอาชญากรรม
ผูบังคับบัญชาทุกระดับ และ พงส.เจาของคดี
- ตรวจสอบสถานะทางคดีวาอยูในขั้นตอนใด เชน จับกุมได ออกหมายจับ
สงสํานวนไปอัยการ เปนตน
ประชาชน
- ตรวจสอบคดีความที่แจงไว พงส.ดําเนินการถึงขั้นตอนใด
พงส., เจาหนาที่ประจําวัน เสมียนคดี
- พิมพแบบฟอรมออกจากระบบไดสะดวก รวดเร็ว
- ปจว.เอกสารหายมีการใชงานทุกสถานีแลว ปจจุบันมีการบันทึกขอมูล
ไปแลวทั้งหมด ๑.๙ ลานรายการ
ประชาชน
- ไดรับการบริการที่รวดเร็ว เอกสารที่มีความชัดเจน
พงส.
- นําขอมูลสถานะบุคคล ทรัพย ไปใชประโยชนในการสอบสวน
- เมื่อครบกําหนดการดําเนินการในขั้นตอนตาง ๆ ของการสอบสวน เชน ครบ
กําหนดฝากขัง ฯลฯ
ประชาชน
- ติดตามความคืบหนาทางคดี (ไดรับจัดสรรงบประมาณป 61 เพื่อจัดหาระบบ)
พงส.
- พิมพเอกสารที่จําเปนตอการรับคดีออกจากระบบไดอยางสะดวก
- ไดขอมูลจากการบันทึกในระบบสําหรับมาใชในการทําสํานวนการสอบสวน
ประชาชน
- ประชาชนที่มาแจงความไดรับความสะดวก รวดเร็วและลดระยะเวลา
ในการเขียนเอกสารของ พงส.
หมายเหตุ : * ปจว.คดี/หลักฐาน อยูระหวางการทดลองใชงานที่ สน.ทองหลอ เปน
ระยะเวลา ๒ สัปดาห (๓ ก.ค.-๑๔ ก.ค.๖๐)
** หลังจากนั้นจะใชงานนํารอง ภ.จว.ละ ๓ สถานี ภายในเดือน ก.ย.๖๐
ผูบังคับบัญชาทุกระดับ, พงส., เจาหนาที่ประจําวัน เสมียนคดี และประชาชน
- สามารถตรวจสอบใบหนาผูตองสงสัยกับฐานขอมูลใบหนา
ตามหมายจับและผูพนโทษ

การเชื่อมโยงขอมูล
การเชื่อมโยงขอมูลโดยตรงกับหนวยงานอื่น
กระทรวงแรงงาน
- ขอมูลแรงงานตางดาว
กระทรวงพาณิชย
- ขอมูลจดทะเบียนบริษัท
- ขอมูลเครื่องหมายการคา
กรมศุลกากร
- ขอมูลหนังสือเดินทาง
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
(สปสช.)
- ขอมูลผูใชสิทธิ์ประกันสุขภาพ

CRIMES

สํานักงานประกันสังคม
- ขอมูลผูประกันตน
- ขอมูลสถานประกอบการ
กรมขนสงทางบก
- ขอมูลทะเบียนยานพาหนะ,
- ขอมูลใบอนุญาตขับขี่
กรมการปกครอง
- ขอมูลทะเบียนราษฎร
- ขอมูลแรงงานตางดาว
กรมราชทัณฑ
- ขอมูลผูตองขัง

การเชื่อมโยงขอมูลโดยผานกับหนวยงานที่ใหบริการ
ปค.(ขอมูลทะเบียนราษฎร)
ตร. (ขอมูลประกาศสืบจับ, ขอมูล
ผูกระทําผิด กม.,ขอมูลคดีรถหาย,
ขอมูลบุคคลสูญหาย)
สํานักงาน ป.ป.ส.(ขอมูลประวัติ
คดียาเสพติด)
สํานักงาน ปปง. (ประวัติคดี ปปง.)
กพน. (เด็กหรือเยาวชนผูกระทําผิด)
คป. (ผูถูกคุมประพฤติ)
รท. (ขอมูลผูตองขัง)

ปค. (ขอมูลทะเบียนราษฎร,
ขอมูลทะเบียนสมรส-หยา,
ป 60 แรงงานตางดาว,
ป 62 ทะเบียนอาวุธปน,
ขอมูลการขออนุญาตผานแดน*)
รท. (ขอมูลประวัติผูตองขัง)
ทด. (ป 61 ขอมูลการถือครองที่ดิน,
(ชื่อ-สกุล เลขบัตร ปชช. ผูถือ
กรรมสิทธิใ์ นที่ดิน ที่ตั้งพิกัดที่ดิน))
ขบ. (ป 60 ขอมูลทะเบียนใบขับขี่,
ป 61 ขอมูลทะเบียนยานพาหนะ)
สพ. (ขอมูลรายได อาชีพ
สถานะการเสียภาษี*)
กรมการกงสุล (หนังสือเดินทาง)

DXC
สกธ.ยธ.

อส., สํานักงาน ป.ป.ท., DSI,
สนว., กอ.รมน.ภาค 4 สน.,
ศอ.บต., สป.ยธ., สกธ.
* เปนหนวยที่ขอใชขอมูลอยางเดียว
ตร.
(ป 60 ขอมูลหมายจับ,
ขอมูลประวัติอาชญากรรม,
ขอมูลผูกระทําผิด,
สตม. ตร.
(การเดินทางเขา-ออก
ราชอาณาจักร*,
การแจงที่พักของชาวตางดาว*,
การขอมีถิ่นพํานักของ
ชาวตางดาว*)

Linkage
Center
มท.

กคส. (ขอมูลความชวยเหลือ
ทางดานการเงินแกผูเสียหายและ
จําเลยในคดีอาญา,ขอมูลผูรอง
ทุกข,ขอมูลกองทุนยุติธรรม
(12 หนวยงาน สป.))
กบค.(ขอมูลบุคคลลมละลาย)
ขบ. (ขอมูลทะเบียนยานพาหนะ,
ขอมูลใบอนุญาตขับขี่)
สปส. (ขอมูลประวัติผูประกันตน)

กรมการพัฒนาธุรกิจการคา
(ขอมูลทะเบียนนิติบุคคล*)
กรมการจัดหางาน (ขอมูลแรงงาน
ตางดาว/ขอมูลนายจาง/ขอมูล
ลูกจาง*)
กรมศุลกากร
(ขอมูลผูนําเขา-สงออก*)
สปส. (ป 61 ขอมูลผูประกันตน/
สถานพยาบาล (เชื่อมโยงแลว))
สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย (ขอมูลผูลงทุน*)
กรมการพัฒนาชุมชน (ป 61)
การไฟฟานครหลวง
(ขอมูลผูขอใชไฟฟา)
หมายเหตุ : * คือ ไมระบุอยูในแผน

