
รายงานการสูญเสียเจ้าหน้าที่
นขต.กอ.รมน. ประจ าเดือน   

จัดท าโดย...จ.ส.อ. สงวน อินทร์สวา
ต าแหน่ง...เจ้าหน้าที่ธุรการ
สังกัด...ผงป.สบค.กอ.รมน.



๑  ขั้นตอนการปฏิบัติ

เร่ือง รายงานการสูญเสียเจ้าหน้าที่ของ นขต.กอ.รมน.
ประจ าเดือน  สรุปได้ดังนี้   

๑. นขต.กอ.รมน.(ส่วนกลาง), กอ.รมน.ภาค ๑–๔, กอ.รมน.ภาค ๔ สน.
และ กอ.รมน.จังหวัด รายงานการสูญเสียเมื่อเกิดเหตุการณ์



๒. ด าเนินการสรุปการสูญเสียเจ้าหน้าที่ นขต.กอ.รมน. เพ่ือน า เรียน ผอ.รมน.
(ผ่าน เลขาธิการ กอ.รมน.) ทราบ

๒  ขั้นตอนสรุปการสูญเสียเจ้าหน้าที่

๓. เมื่อ ผู้บังคับบัญชาอนุมัติแล้ว ส าเนาให้ กอ.รมน.ภาค ๑-๔,
กอ.รมน.ภาค ๔ สน., สนย.กอ.รมน., สขว.กอ.รมน., สกบ.กอ.รมน.,
กพ.ทหาร และ อผศ. เพื่อเป็นข้อมูลต่อไป



ตัวอย่าง ขั้นตอนการด าเนินการ

ตารางรายงานการสูญเสียเจ้าหน้าที่ กอ.รมน.

ล าดับ ขั้นตอน
ประจ าเดือน หมายเหตุ

หนังสือท่ีเก่ียวข้องสัปดาห์ท่ี ๑ สัปดาห์ท่ี ๒ สัปดาห์ท่ี ๓ สัปดาห์ท่ี ๔

๑ รวบรวมหนังสือจาก นขต.กอ.รมน.(ส่วนกลาง),

กอ.รมน.ภาค ๔, กอ.รมน.ภาค ๔ สน. และ

กอ.รมน. จังหวัด

หนังสือจาก

นขต.กอ.รมน.

๒ ด าเนินการสรุปการสูญเสียเจ้าหน้าท่ี กอ.รมน.

ประจ าเดือน เพ่ือน าเรียนผู้บังคับบัญชา ทราบ
น าเรียน

ผู้บังคับบัญชาฯ

๓ ส าเนาให้หน่วยท่ีเก่ียวข้องทราบ เพ่ือเป็นข้อมูลต่อไป ส าเนาให้ 

นขต.กอ.รมน. 

ท่ีเก่ียวข้อง

หมายเหตุ ห้วงด าเนินการสัปดาห์แรกของเดือน



ตัวอย่าง  การรายงานการสูญเสีย



ตัวอย่าง

ล ำดับ ยศ - ชื่อ - ต ำแหน่ง (ปกติ/กอ.รมน.) ปฏิบัติหน้ำทีแ่ละสำเหตุกำรสูญเสีย กำรปฏิบัติต่อกำรสูญเสีย
กอ.รมน.ส่วนกลำง
(ไมม่กีำรสูญเสีย)

กอ.รมน.ภำค ๑
(ไมม่กีำรสูญเสีย)

กอ.รมน.ภำค ๒
(ไมม่กีำรสูญเสีย)

กอ.รมน.ภำค ๓
๑ จ.ส.อ. เกยีรติศักด์ิ  สุขุประกำร เมือ่ ๑๓๒๐๓๐ พ.ย. ๖๒ เสียชีวิต

หมำยเลขประจ ำตัวประชำชน จ.ส.อ. เกยีรติศักด์ิ ได้ถึงแกก่รรมด้วยโรค ญำติได้น ำศพบ ำเพญ็กศุล
๓ - ๖๐๑๑ - ๐๑๐๖๖ - ๒๙ - ๕ เส้นเลือดในสมองอตุตัน ณ รพ.พทุธชินรำช 
ช่ำงซ่อมและติดต้ังโทรศัพท์ ส.พนั.๒๓ ทภ.๓/ อ.เมอืง จว.พ.ล.
จนท.ธุรกำรแผนกแผนงำนและงบประมำณ
บค.กอ.รมน.ภำค ๓

กอ.รมน.ภำค ๔

๑ อส.ทพ. ธีระพงษ ์ ชีวิตรำบร่ืน เมือ่ ๐๑๑๑๐๐ พ.ย. ๖๒ ป่วย

หมำยเลขประจ ำตัวประชำชน ได้รับรำยงำนว่ำ อส.ทพ. ธีระพงษ ์ หน่วยได้ส่งตัวรักษำ 

๑ - ๕๘๐๔ - ๐๐๑๑๖ - ๗๗ - ๕ ขณะปฏิบัติหน้ำที ่ณ ฐำนปฏิบัติกำร บ.กำโสด ณ รพ.บันนังสตำ 

ผช.เคร่ืองยิงจรวด ร้อย.ทพ.๓๓๐๗ ม.๕ ต.บันนังสตำอ.บันนังสตำ จว.ย.ล. อ.บันนังสตำ จว.ย.ล.

กรม ทพ.๓๓/ผช.เคร่ืองยิงจรวด ชป.๑ มอีำกำรเป็นไข้สูง หน่วยน ำตัวส่ง 

ร้อย.ทพ.๓๓๐๗ ฉก.ทพ.๓๓ รพ.บันนังสตำ แพทย์ให้นอนเพือ่รอดูอำกำร

๒ อส.ทพ. ทรงวุฒิ  หวำนทอง เมือ่ ๐๒๑๘๐๐ พ.ย. ๖๒ บำดเจ็บ
หมำยเลขประจ ำตัวประชำชน ได้รับรำยงำนว่ำ อส.ทพ. ทรงวุฒิ หน่วยกูภั้ยน ำส่ง
๑ - ๘๐๙๙ - ๐๐๗๖๐ - ๕๘ - ๒ ประสบอบุัติเหตุถูกรถยนต์กระบะเฉี่ยวชน ณ รพ.ร่อนพบิูลย์ และส่งตัว
พลยิงเคร่ืองยิงลูกระเบิด ร้อย.ทพ.๔๙๐๒ แล้วหลบหนี ขณะลำพกัตำมวงรอบ เมือ่ รักษำต่อที ่รพ.มหำรำช
กรม ทพ.๔๙/พลลำดตระเวน ชป.๔ ๐๒๐๐๓๐ พ.ย. ๖๒ บริเวณถนน บ.ไมห้ลำ นครศรีธรรมรำช อ.เมอืง
ร้อย.ทพ.๔๙๐๒ ฉก.ทพ.๔๙ ต.หินตก อ.ร่อนพบิูลย์ จว.น.ศ. ได้รับบำดเจ็บ จว.น.ศ.

ขำขวำท่อนล่ำงหัก มบีำดแผลฉีกขำดทีแ่ขนซ้ำย 
และตำมร่ำงกำย หน่วยกูภั้ยน ำส่ง 
รพ.ร่อนพบิูลย์ อ.ร่อนพบิูลย์ จว.น.ศ.

สรุปรายงานการสญูเสยีทางธรุการ
เจา้หน้าที ่กอ.รมน. หว้งเดือน พ.ย. ๖๒ (๑-๓๐ พ.ย. ๖๒)



น าเรียนผู้บังคับบัญชา





๑. ปัญหา : หน่วยที่รายงานการสูญเสีย บางหน่วยไม่ลงเลขประจ าตัวประชาชน
และต าแหน่ง ปกติ / ใน กอ.รมน.

ปัญหา/ข้อเสนอแนะ

๒. ข้อเสนอแนะ : เน้นย้ าให้หน่วยรายงานข้อมูลให้ครบถ้วน



จบการน าเสนอ

รายงานการสูญเสียเจ้าหน้าที่ 
กอ.รมน.  ประจ าเดือน


