
 
การด าเนินการตามนโยบายการบริหารก าลังพล สถานีต ารวจนครบาลบางนา 

 
จุดประสงค์  
1.ด้านบริหารก าลังพล  
        1.ส่งเสริม สนับสนุนการโยกย้ายที่เป็นธรรม  
        2.การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่  
        3.การพิจารณาความดี ความชอบ  
        4.ส่งเสริมขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจในสังกัด  
        5.ก าหนดบทบาทหน้าที่ของแต่ละสายงาน ตามนัยค าสั่งส านักงานต ารวจแห่งชาติ ที่ 537/2555 ลง 
วันที่ 27 กันยายน 2555 และค าสั่งส านักงานต ารวจแห่งชาติ ที่ 538/2555 ลง วันที่ 27 กันยายน 2555 
ให้ชัดเจน  
2.ด้านการพัฒนาก าลังพล  
        1.การริเริ่มการพัฒนาก าลังพลให้เป็นผู้อยู่ในกฎ ระเบียบวินัยข้าราชการต ารวจโดยเคร่งครัด  
        2.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ก าลังพลในสังกัด ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมและพัฒนาทุกรูปแบบ  
        3.ส่งเสริมคุณธรรม และประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของต ารวจ  
        4.ดูแลและด าเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการของข้าราชการต ารวจในสังกัด  
การด าเนินการด้านบริหารก าลังพล  
        1.ส่งเสริม สนับสนุนการโยกย้ายที่เป็นธรรม การขอรับการสนับสนุนก าลังพลระดับ รองสารวัตร ที่มี
ความรู้ ความสามารถ มาสับเปลี่ยน/ ทดแทนก าลังพลที่ขอย้ายออก และสับเปลี่ยนหมุนเวียนก าลังพลภายใน
สถานีต ารวจที่มีความ เหมาะสม ตามสายงานนั้น ๆ วาระปีงบประมาณ 2564 
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การขอรับการสนับสนุนก าลังพลระดับ ผู้บังคับหมู่ ที่มีความรู้ ความสามารถ มาสับเปลี่ยน/ ทดแทนก าลังพลที่
ขอย้ายออก วาระปีงบประมาณ 2564 
 

 
 
2.การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่และการพิจารณาความดีความชอบ 1.การขอเลื่อนยศ ปฏิบัติตาม กฎ ก.ตร. 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งยศ พ.ศ. ๒๕๕๔ การเลื่อนยศข้าราชการต ารวจชั้นประทวน ที่ผ่านประเมิน
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ค าสั่งกองบัญชาการต ารวจนครบาลที่ 262/2564 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 
เรื่อง แต่งตั้งยศ ต ารวจชั้นประทวน โดยกองบัญชาการต ารวจนครบาล มีค าสั่งให้เลื่อนยศ ข้าราชการต ารวจ
ชั้นประทวน ใน สังกัด สถานีต ารวจนครบาลบางนา จากสิบต ารวจโท (ส.ต.ท.) เป็น สิบต ารวจเอก (ส.ต.อ.) 
จ านวน 9 ราย 
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การเลื่อนยศข้าราชการต ารวจชั้นสัญญาบัตร ค าสั่งกองบัญชาการต ารวจนครบาล เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศต ารวจ
ชั้นสัญญาบัตร โดยกองบัญชาการต ารวจนครบาล มีค าสั่งแต่งตั้งยศ ให้กับข้าราชการต ารวจชั้นสัญญาบัตร ใน
สังกัด สถานีต ารวจนครบาลบางนา จากพันต ารวจตรี เป็น ว่าที่ พันต ารวจโท 1 ราย แต่งตั้งจากร้อยต ารวจโท 
เป็น ว่าที่ร้อยต ารวจเอก จ านวน 1 นาย 
 

 

 
 
2. การเลื่อนข้ันเงินเดือน ปฏิบัติตามกฎ กตร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนข้ันเงินเดือน 
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3.การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์  ด าเนินการตาม
แนวทางท่ีส านักงานต ารวจแห่งชาติก าหนด ผนวก ก.แนบท้ายหนังสือ ตร.ที่ 0009.224/ ว 14 ลง 27 ก.พ.
2557 แนวทางการพิจารณาและขั้ นตอนในการปฏิบัติประกอบการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์เหรัยญจักรมาลา และเหรียญจักรพรรดิ มาลา ให้แก่ข้าราการต ารวจ ลูกจ้างประจ า คู่
สมรสของข้าราชการต ารวจชั้นผู้ใหญ่และพนักงานราชการ 
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4.ส่งเสริมขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ พ.ต.อ.มนต์เสก ตระกูลพานิชย์ ผกก.สน.บางนา มอบรางวัล 
และเกียรติบัตรให้กับ ข้าราชการต ารวจ สน.บางนา ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ มีผลงานเป็นที่

ประจักษ์ และมีความ ประพฤติดีเยี่ยม เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
เพ่ือนร่วมงาน และ ประดับยศ ให้กับข้าราชการต ารวจผู้อยู่ในบังคับปกครอง    
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5.ก าหนดบทบาทหน้าที่ของแต่ละสายงาน ตามนัยค าสั่งส านักงานต ารวจแห่งชาติ ที่ 537/2555 ลง วันที่ 
27 กันยายน 2555 และค าสั่งส านักงานต ารวจแห่งชาติ ที่ 538/2555 ลง วันที่ 27 กันยายน 2555 ให้
ชัดเจน 
1. หัวหน้างานในสถานีต ารวจ ก าหนดให้ 

ต าแหน่ง อ านาจหน้าที่ 
1.1 รองผู้ก ากับการป้องกันปราบปราม เป็นหวัหน้างานอ านวยการและงานป้องกนัปราบปราม 
1.2 รองผู้ก ากับการจราจร เป็นหวัหน้างานจราจร 
1.3 รองผู้ก ากับการสืบสวน เป็นหวัหน้างานสบืสวน 
1.4 รองผู้ก ากับการสอบสวนที่ได้รับมอบหมายเป็น
หัวหน้างานสอบสวน 

เป็นหวัหน้างานสอบสวน 

2. หน้าที่ของต าแหน่งในสถานีต ารวจ ก าหนดให้ 
2.1 หัวหน้าสถานีต ารวจ มีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผน อ านวยการสั่งการ 

ควบคุ ม  ก า กั บ  ดู แล  ปกครอ งบั ง คั บบัญช า 
ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล ตลอดจนการ
ฝึกอบรม โดย ปฏิบัติงานตาม ประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา และกฎหมายอ่ืนอันเกี่ยวกับ
ความผิดในคดีอาญา ภายใน เขตอ านาจความ
รับผิดชอบหรือเขตพ้ืนที่การปกครอง ใน ภาพรวม
ของสถานีต ารวจ รวมทั้งความรับผิดชอบในด้าน 
การงานและการปกครองบังคับบัญชาถัดรองลงไป
จาก ผู้บังคับบัญชา กองบังคับการต ารวจนครบาล 5 
 

2.2 สารวัตรอ านวยการ/หัวหน้างานฝ่าย 
อ านวยการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

-รั บผิ ดชอบการสั่ ง ก า ร  ควบคุ ม  ก า กั บดู แล 
ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล ที่เกี่ยวข้องกับ
งานอ านวยการ ได้แก่ งานนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
แผนปฏิบัติการ แผนประจ าปีงานธุรการ งานสาร
บรรณ งานก าลังพล งานอบรมและ วิชาการ งาน
สวัสดิการ งานพัฒนาองค์กร งาน การเงิน งานพัสดุ 
งานพลาธิการและสรรพาวุธ  งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ งานจัดการเรื่องสินบน เงินรางวัล 
ค่าตอบแทน งานประชาสัมพันธ์ งานจัดอาหารเลี้ยง  
ผู้ต้องหา งานทะเบียน คนต่างด้าวและการขอ 

 
 
 
                                         การด าเนินการตามนโยบายการบริหารก าลังพล สถานีต ารวจนครบาลบางนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 



-1๑- 

ต าแหน่ง อ านาจหน้าที่ 
  อนุญาต งานดูแลห้องประชุมและ จัดการประชุม 

 เป็นต้น 
ควบคุม ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา ปรับปรุงแก้ไขการ 
ปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา เกี่ยวข้องกับงาน 
อ านวยการตาม อ านาจหน้าที่ 

2.3 หัวหน้างานป้องกันปราบปราม รับผิดชอบการสั่งการ ควบคุม ก ากับดูแล ตรวจสอบ 
ติดตามและประเมินผล ที่เกี่ยวข้องกับงานป้องกัน 
ปราบปราม ได้แก่ งานการข่าว งานจัดท าแผนที่ 
ระบบ ข้อมูลอาชญากรรม งานควบคุมผู้ต้องหาและ
ผู้ถูกกักขัง งานควบคุมศูนย์วิทยุหรือการรับ-ส่งวิทยุ
ของสถานีต ารวจ งานจัดตั้งจุดรับแจ้งเหตุ จุดตรวจ 
จุดสกัด งานพิทักษ์เด็ก เยาวชน และสตรีงาน
คณะกรรมการตรวจสอบและติดตาม  การ
บริหารงานต ารวจ (กต.ตร.) เป็นต้น 

2.3.1 สารวัตรป้องกันปราบปราม ควบคุม ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา ปรับปรุงแก้ไขการ 
ปฏิบัติงาน ของผู้ใต้บังคับบัญชา เกี่ยวข้องกับงาน
ป้องกัน ปราบปราม ตามอ านาจหน้าที่ 

2.3.2 รองสารวัตรป้องกันปราบปราม ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับงานป้องกันปราบปรามตาม
อ านาจ หน้าที 

2.3.3 ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปราม ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับงานป้องกันปราบปรามตาม
อ านาจ หน้าที่ 

2.4 หัวหน้างานจราจร รับผิดชอบการสั่งการ ควบคุม ก ากับดูแล ตรวจสอบ 
ติดตามและประเมินผล ที่เกี่ยวข้องกับงานจราจร 
ได้แก่ งานบังคับใช้กฎหมายจราจร งานจราจรตาม
โครงการ พระราชด าริ เป็นต้น 

2.4.1 สารวัตรจราจร ควบคุม ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา ปรับปรุงแก้ไขการ 
ปฏิบัติงาน ของผู้ใต้บังคับบัญชา เกี่ยวข้องกับงาน
จราจร ตามอ านาจ หน้าที่ 

2.4.2 รองสารวัตรจราจร ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับงานจราจรตามอ านาจหน้าที่ 
2.4.3 ผู้บังคับหมู่งานจราจร ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับงานจราจรตามอ านาจหน้าที่ 
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2.5 หัวหน้างานสืบสวน 

 
รับผิดชอบการสั่งการ ควบคุม ก ากับดูแล ตรวจสอบ 
ติดตามและประเมินผล ที่เกี่ยวข้องกับงานจราจร 
ได้แก่ การ แสวงหาพยานหลักฐาน และผู้กระท าผิด 
เป็นต้น 
 

2.5.1 สารวัตรสืบสวน ควบคุม ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา ปรับปรุงแก้ไขการ 
ปฏิบัติงาน ของผู้ใต้บังคับบัญชา เกี่ยวข้องกับงาน
สืบสวน ตามอ านาจ หน้าที่ 

2.6 หัวหน้างานสอบสวน รับผิดชอบการสั่งการ ควบคุม ก ากับดูแล ตรวจสอบ 
ติดตามและประเมินผล ที่เกี่ยวข้องกับงานสอบสวน 
ได้แก่ การวางแผนสอบสวน การร่วมสอบสวนคดี
อุกฉกรรจ์ หรือ คดีส าคัญพิจารณามอบหมายคดีให้
พนักงานสอบสวน เป็นต้น 

2.6.1 พนักงานสอบสวน ผู้ช านาญการ ปฏิบัติหน้าที่ เป็นพนักงานสอบสวนคดีความผิด
อาญาทุก ประเภทยกเว้นประเภทและลักษณะของ
คดีที่อยู่ใน ความ รับผิดชอบของพนักงานสอบสวน
ช านาญการพิเศษ ถึง พนักงานสอบสวนผู้เชี่ยวชาญ
พิเศษ 

2.6.2 พนักงานสอบสวน ปฏิบัติหน้าที่ เป็นพนักงานสอบสวนคดีความผิด
อาญา ทุก ประเภท ยกเว้นประเภทและลักษณะของ 
คดีที่อยู่ใน ความ รับผิดชอบของพนักงานสอบสวน
ช านาญการถึง พนักงาน สอบสวนผู้เชี่ยวชาญพิเศษ 

2.6.3 ผู้บังคับหมู่งานสอบสวน ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับงานจราจรตามอ านาจหน้าที่ 
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2.ด้านการพัฒนาก าลังพล 

การพัฒนาก าลัง คือ การกระตุ้นให้ข้าราชการต ารวจในสังกัดสถานีต ารวจนครบาลบางนา ปฏิบัติ 

หน้าที่ตามระเบียบ ค าสั่ง กฎหมายอย่างเคร่งครัด ด้วยความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์ สุจริต มีพลังใจ ในการ 

ท างานการพัฒนาก าลังพลด้านวิชาการ อาจท าได้โดยการส่งเสริมการลาศึกษาต่อ การอบรม การสัมมนา   
การประชุมปรึกษาหารือ การวิจัย การศึกษาด้วยตนเอง เป็นต้น 

1.การริเริ่มการพัฒนาก าลังพลให้เป็นผู้อยู่ในกฎ ระเบียบวินัยข้าราชการต ารวจ โดยเคร่งครัด 

ตามค าสั่งส านักงานต ารวจแห่งชาติ ที่ 1212/2537 ลง 1 ตุลาคม 2537 ได้วางแนวทางให้ 

ผู้บังคับบัญชา ให้มีหน้าที่ก ากับดูแลระเบียบวินัย ความประพฤติ และทุกข์สุขของผู้ใต้บังคับบัญชา อย่าง 

ใกล้ชิด เพื่อเป็นการบ ารุงขวัญและก าลังใจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา ตามความเหมาะสม ดังนี้.- 

1.1 คอยก ากับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีอาการซึมเศร้า เสี่ยงต่อการก่ออัตวินิบาตกรรม 

หรือติดการพนัน ยาเสพติด ปัญหาชู้สาว โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือโรคประต าตัวอ่ืนๆ 

1.2 คอยกกับดูแล เกี่ยวกับสถานะทางการเงิน และมาตรการป้องกันแก้ไขปัญการถูก 

ฟ้องร้องเรื่องหนี้สิน 

1.3 ก ากับดูแลเกี่ยวกับสวัสดิการต่าง ๆ เช่น สวัสดิการอาหารกลางวัน ทุนการศึกษาบุตร 

1.4 ก ากับดูแลเกี่ยวกับสวัสดิการเก่ียวกับอาคารบ้านพักของทางราชการ 

1.4 ส่งเสริมให้ประกอบอาชีพเสริม 

1.6 การให้ออก ไล่ออกจากราชการ เป็นกระบวนการสุดท้ายของการบริหารก าลังพล การ 

ให้ข้าราชการต ารวจออกจากราชการ มีสาเหตุหลายประการ เช่น การลาออก การย้าย หรือโอน การให้ออก 

เกษียณอายุการเกลี่ยก าลังพลเพ่ือให้เหมาะสมกับปริมาณงาน เป็นต้น 

 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ยุคไทยแลนด์4.0 ควรมุ่งเน้นการพัฒนาในด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลของข้าราชการต ารวจทั้ง 3 

ด้าน ได้แก่ 

1. ด้านความรู้ คือ ทักษะทางภาษา เทคโนโลยีการสื่อสาร รวมถึงความรู้ในด้านกฎหมาย 
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2. ด้านทัศนคติ 

3. ด้านบุคลิกภาพ 

การด าเนินการตามนโยบายการบริหารก าลังพล สถานีต ารวจนครบาลบางนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 

การด าเนินการ 

1.ประชุมก าชับ สั่งการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบ วินัย กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

พ.ต.อ.มนต์เสก ตระกูลพานิชย์ ผกก.สน.บางนา ประชุมก าชับ สั่งการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบ วินัย 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้กับข้าราชการต ารวจ ผู้อยู่ในบังคับปกครอง 
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การด าเนินการตามนโยบายการบริหารก าลังพล สถานีต ารวจนครบาลบางนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 

2.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ก าลังพลในสังกัด ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมและพัฒนาทุกรูปแบบ 

พนักงานสอบสวน สน.บางนา เข้ารับการอบรมการรับแจ้งความร้องทุกข์ ทางออนไลน์ การพัฒนา 

หน่วยงานให้ทันสมัย ไปสู่ระบบราชการไทย 4.0 ให้เป็นองค์กรที่เปิดกว้าง ท างานในเชิงรุก มุ่งเน้นแก้ไขปัญหา 

และความต้องการของประชาชน มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance 

Government) เตรียมการณ์ไว้ล่วงหน้า มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง สร้างนวัตกรรมหรือ ความคิดริเริ่มและ 

ประยุกต์องค์ความรู้ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาใช้ในการด าเนินงานให้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง 

สามารถตอบสนองกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างทันเวลา ตลอดจนเป็นองค์กร ที่มีขีดสมรรถนะสูงและปรับตัว 

เข้าสู่สภาพความเป็นองค์กรสมัยใหม่ 

การด าเนินตามนโยบายการบริหารก าลังพล สถานีต ารวจนครบาลบางนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

พ.ต.ต.มิตรพลี แสงสีนิล สวป.สน.บางนา เป็นตัวแทนข้าราชการต ารวจ สน.บางนา เข้ารับ 

การอบรมตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานสายงานป้องกันปราบปราม ประจ าปีงบประมาณ 

2565 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพ ฯ ระหว่างวันที่ 13 – 15 
มิถุนายน 2565 เพื่อน าความรู้มาถ่ายทอดให้กับข้าราชการต ารวจ สน.บางนา ในการพัฒนาประสิทธิภาพ
ผู้ปฏิบัติงานสายงาน 

ป้องกันปราบปราม ต่อไป 
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ส.ต.อ.(หญิง) ดวงพร อุไรพันธ์ ผบ.หมู่(ผู้ช่วยพงส.) สน.บางนา เป็นตัวแทนข้าราชการต ารวจ สน.บางนา เข้า
รับการอบรมผู้ช่วยงานงานสอบสวน รุ่นที่ 7 ประจ าปีงบประมาณ 2565 ณ สบส. ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล  
จ.นครปฐม ระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน – 8 กรกฎาคม 2565 ในการพัฒนาประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานสาย
งานสอบสวน ต่อไป 
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ด.ต.จ ารัส นุชวงศ์ ผบ.หมู่(ป) สน.บางนา เป็นตัวแทนข้าราชการต ารวจ สน.บางนา เข้ารับการอบรมเพ่ิม
ประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานฌาปณกิจสงเคราะห์ ประจ าปี 2565 รุ่นที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2565     
ณ สโมสรต ารวจ ถ.วิภาวดี แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ วันที่ 7 มิถุนายน 2565 ในการพัฒนา
ประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานสายงานอ านวยการ ต่อไป 

 



-1๘- 

ส.ต.อ.ณัฐพล พินรัตน์ ผบ.หมู่(สส) สน.บางนา เป็นตัวแทนข้าราชการต ารวจ สน.บางนา เข้ารับการอบรมเพ่ิม
ประสิทธิภาพ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจ าจุดคัดกรอง ประจ าปี 2565 ประจ าปีงบประมาณ 2565 ณ ศูนยฝ์ึกจิต
อาสา ภาค 1 ค่ายพระราม 6 อ.ชะอ า จว.เพชรบุรี ระหว่างวันที่ 21-24  มิถุนายน 2565  
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การด าเนินการตามนโยบายการบริหารก าลังพล สถานีต ารวจนครบาลบางนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 

3.ส่งเสริมคุณธรรม และประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของต ารวจ 

พ.ต.อ.มนต์เสก ตระกูลพานิชย์ ผกก.สน.บางนา ก าชับ สั่งการให้ข้าราชการต ารวจผู้ใต้บังคับบัญชา 

ให้ยึดมั่นในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และไม่ทนต่อการ 

ทุจริตทุกรูปแบบ 
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พ.ต.อ.มนต์เสก ตระกูลพานิชย์ ผกก.สน.บางนา มอบหมายให้ข้าราชการต ารวจผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ 

ร่วมกับหน่วยงาน องค์กร เอกชน ในการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้ข้าราชการต ารวจ 

มีจิตส านึกในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และประพฤติตนให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรม 

และจรรยาบรรณของต ารวจ 
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การด าเนินการตามนโยบายการบริหารก าลังพล สถานีต ารวจนครบาลบางนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 

4. ดูแลและด าเนินเกี่ยวกับสวัสดิการของข้าราชการต ารวจในสังกัด 

พ.ต.อ.มนต์เสก ตระกูลพานิชย์ ผกก.สน.บางนา ด าเนินการจัดหาวัคซีนให้กับ 

ข้าราชการต ารวจ สน.บางนา เพ่ือเป็นสวัสดิการให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา 
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การด าเนินการตามนโยบายการบริหารก าลังพล สถานีต ารวจนครบาลบางนา ประจ าปีงบประมาณ           
พ.ศ.2565 
พ.ต.อ.มนต์เสก ตระกูลพานิชย์ ผกก.สน.บางนา ท าการพัฒนาบริเวณอาคารบ้านพักของทางราชการ พร้อม 
ตรวจเยี่ยมครอบครัวของผู้ใต้บังคับบัญชา ตามนโยบายดูแลทุกข์สุข ของผู้ใต้บังคับบัญชา และเพ่ือเป็นบ ารุง 
ขวัญให้กับข้าราชการต ารวจ และครอบครัว 

  

 

 
                                          การด าเนินการตามนโยบายการบริหารก าลังพล สถานีต ารวจนครบาลบางนาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  


